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OR.IV.0022.1.42.2018 

PROTOKÓŁ  NR 199/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 6 listopada 2018 r.  

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Ryszard Winiarski. 

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane 

quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał. 

 Starosta rozszerzył porządek posiedzenia o materiał dodatkowy, tj. kartę informacyjną 

Referatu Inwestycji i Remontów dot. realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 

nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej w  miejscowości Jastrzębie”. 

 Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – przyjął szczegółowy porządek posiedzenia, 

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 197/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 25 października 2018 r. oraz Protokołu Nr 198/2018 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 31 października 2018 r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

 

Starosta przekazał, że kolejne posiedzenie będzie miało miejsce w tut. Starostwie  

15 listopada 2018 r. o godz. 07.30.  
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Ad. 1 

 

Protokół Nr 197/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 25 października  

2018 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.  

Protokół Nr 198/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 31 października  

2018 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.  

 

Ad. 2 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

410409. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do omówienia projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu powróci 

na kolejnym posiedzeniu, przy udziale Dyrektora Szpitala.  

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie programu 

współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

413863. 

Wicestarosta przypomniał, że Zarząd na posiedzeniu w dniu 8 października 2018 r. przyjął 

projekt „Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi  

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok” i skierował go  

do konsultacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy. 

W wyniku przeprowadzonych konsultacji przyjęto do realizacji uwagę Stowarzyszenia  

na Rzecz Integracji „Podaj Rękę” w Raciborzu, aby wykreślić § 16 ust. 4 w brzmieniu: 
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„Zarząd przedłoży Radzie Powiatu do 30 kwietnia 2020 r. sprawozdanie, o którym mowa  

w ust. 2, oraz opublikuje je w Biuletynie Informacji Publicznej” jako sprawę uregulowaną  

w ustawie. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok, postanawiając  

o jego przekazaniu na jedną z kolejnych sesji w 2018 r. Jednocześnie przyjął do realizacji 

uwagę Stowarzyszenia na Rzecz Integracji „Podaj Rękę” w Raciborzu, aby wykreślić w § 16  

ust. 4 w brzmieniu: „Zarząd przedłoży Radzie Powiatu do 30 kwietnia 2020 r. sprawozdanie, 

o którym mowa w ust. 2, oraz opublikuje je w Biuletynie Informacji Publicznej” jako sprawę 

uregulowaną w ustawie.  

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok (rezerwa).  

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

413896. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że w przedmiotowym projekcie uchwały zwiększa się  

o kwotę 22 000,00 zł plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji  

i Remontów, z przeznaczeniem na ułożenie posadzki na dojściu do pochylni dla osób 

niepełnosprawnych do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności  

w Raciborzu i jednocześnie zmniejsza się o ww. kwotę plan rezerwy ogólnej.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2018 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok.  
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

413905. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok,  

na wniosek Skarbnika Powiatu, wprowadził do niego autopoprawki redakcyjne do załącznika 

nr 2.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2018 rok. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej  

oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2018. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

413892. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2018. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zaprezentował projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania stałej komisji przetargowej  

do przeprowadzenia przetargów na zbycie, oddanie w dzierżawę oraz oddanie w najem 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

410569. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania stałej komisji przetargowej  

do przeprowadzenia przetargów na zbycie, oddanie w dzierżawę oraz oddanie w najem 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2018 r. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

413752. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych na 2018 r.:  

II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu z dnia 25 i 31 października 2018 r., Zespołu Szkół 

Specjalnych w Raciborzu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu, 

Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu  

z dnia 25 i 31 października 2018 r., Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, 

Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu.  

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. rozpatrzenia 

zastrzeżeń Dyrektora Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu do projektu 

wystąpienia pokontrolnego. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

412870. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że ze względu na prywatność osób fizycznych,  

o których mowa w ww. dokumencie – na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 z późn. zm.) 

dokument nie podlega udostępnieniu. Jednocześnie omówienie ww. karty informacyjnej  

będzie miało miejsce na kolejnym posiedzeniu. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. wyrażenia zgody  

na likwidację środków trwałych znajdujących się w ewidencji księgowej CKZiU nr 2 

„Mechanik”. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

413629. 
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Wicestarosta przekazał, że Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 

„Mechanik” w Raciborzu zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na likwidację następujących 

środków trwałych:  

1) samochód ciężarowy Lublin nr rej. SRC 48NW, nr nadwozia SUL 330211V0022364 

 – o wartości 43 066 zł z 1997 r., wartość umorzenia na dzień 29.10.2018 r. – 43 066 zł, 

czyli 100%. W dniu 31.10.2018 r. samochód ciężarowy Lublin nr rej. SRC 48NW,  

nr nadwozia SUL 330211V0022364 – o wartości 43 066 zł z 1997 r. otrzymał negatywny 

wynik badania technicznego podczas kontroli w stacji kontroli pojazdów,  

2) zestaw komputerowy NTT wraz z monitorem 17” – o wartości 1 694,58 zł z 18.08.2003 r., 

wartość umorzenia na dzień 29.10.2018 r. – 1 694,58 zł, czyli 100%. Uszkodzone części 

i podzespoły, wartość naprawy przekracza koszt sprzętu, 

3) skaner A3 – Microtek Int. Inc. ScanMarker 9800XL –  o wartości 8 238,00 zł  

z 12.01.2006 r., wartość umorzenia na dzień 29.10.2018 r. – 8 238,00 zł czyli 100%. 

Uszkodzone części i podzespoły, wartość naprawy przekracza koszt sprzętu.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na likwidację nw. środków trwałych 

znajdujących się na stanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 

„Mechanik” w Raciborzu: 

1) samochód ciężarowy Lublin nr rej. SRC 48NW, nr nadwozia SUL 330211V0022364 

 – o wartości 43 066 zł z 1997 r., wartość umorzenia na dzień 29.10.2018 r. – 43 066 zł, 

czyli 100%, 

2) zestaw komputerowy NTT wraz z monitorem 17” – o wartości 1 694,58 zł z 18.08.2003 r., 

wartość umorzenia na dzień 29.10.2018 r. – 1 694,58 zł, czyli 100%, 

3) skaner A3 – Microtek Int. Inc. ScanMarker 9800XL – o wartości 8 238,00 zł  

z 12.01.2006 r., wartość umorzenia na dzień 29.10.2018 r. – 8 238,00 zł czyli 100%.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawił kartę informacyjną 

Wydziału Komunikacji i Transportu dot. zapoznania się z protokołem z posiedzenia Rady 

Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. z dnia 25 października 

2018 r. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

413374. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek poinformował,  
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że przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej PKS Sp. z o. o. w dniu 25 października 2018 r. 

były: 

1) analiza bieżącej sytuacji ekonomiczno – finansowej Spółki,  

2) analiza bieżącej sytuacji kadrowej w Spółce i zajęcie stanowiska wobec złożonej 

propozycji Zarządu Spółki, 

3) informacja kwartalna z działalności Spółki w III kwartale 2018 r., 

4) podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania 

finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, 

5) rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki z dnia 19 października 2018 r. o wyrażenie zgody  

na zbycie zużytego taboru autobusowego, 

6) rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki z dnia 19 października 2018 r. o wyrażenie zgody  

na nabycie dwóch używanych autobusów.  

 

Dane dot. sytuacji ekonomicznej Spółki zostały przekazane do analizy do Wydziału 

Finansowego tut. Starostwa. Zgodnie z oświadczeniem Prezesa Zarządu PKS Sp. z o.o. 

przedstawione dane o sytuacji finansowej Spółki stanowią tajemnicę przedsiębiorcy  

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przekazał,  

że na ww. posiedzeniu Rady Nadzorczej Prezes Zarządu poinformował, że od 15 października 

2018 r. Spółka powierzyła część przewozów podwykonawcy, który wykonuje  

ok. 200 km/dziennie. Umowa z ww. firmą została zawarta do końca roku. Powyższe jest 

spowodowane brakami kadrowymi wśród kierowców oraz koniecznością obniżenia czasu 

pracy w godzinach nadliczbowych. W tym miesiącu odchodzi 7 kierowców (jeden zmarł),  

a pod koniec roku odchodzi 2 kierowców.  

Prezes Zarządu poinformował, że związki zawodowe funkcjonujące w Spółce zgodziły się  

na zawieszenie funduszu socjalnego w 2019 r., w zamian za podwyżkę wynagrodzeń  

w wysokości 100 zł brutto od stycznia 2019 r.  

Zdaniem Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzeja Chroboczka bez wsparcia 

finansowego ze strony Powiatu Raciborskiego oraz Gmin z jego terenu Spółka nie jest  

w stanie zapewnić połączeń komunikacyjnych na terenie Powiatu Raciborskiego. Najszybsze 

zawarcie umowy ze Spółką jako podmiotem wewnętrznym staje się kluczowe dla przyszłości 

Spółki. 

Starosta poinformował, że do Gmin Powiatu Raciborskiego zostało wysłane pismo do którego 



 

 

8 

dołączono wzór umowy w sprawie udzielenia przez Gminy pomocy finansowej Powiatowi 

Raciborskiemu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych  

z wykonywaniem powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności 

publicznej. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zwrócił uwagę na fakt,  

że złożony wniosek o dofinansowanie pn. „Wymiana części taboru poprzez zakup 

niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim” zakłada 

zwiększenie ilości osób korzystających z transportu publicznego, a tym samym zmniejszenie 

ilości pojazdów poruszających się na drogach. Zmniejszenie ilości pojazdów będzie miało 

wpływ na środowisko oraz osiągnięcie wartości docelowej wskaźnika związanego  

ze spadkiem emisji gazów cieplarnianych.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego:  

1) zapoznał się z Protokołem nr 20/25.10/2018 z przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Raciborzu odbytego w dniu 25 października 2018 r. w siedzibie 

Spółki, 

2) przyjął kwartalną informację o Spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej  

w Raciborzu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu na dzień 30 września 

2018 r., 

3) przyjął informację o bieżącej sytuacji ekonomicznej Spółki,  

4) postanowił o bieżącym monitorowaniu wyników i analizie danych finansowych Spółki. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawił kartę informacyjną 

Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa dot. Programu Ochrony Powietrza  

dla Województwa Śląskiego. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

411512. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek poinformował, że na podstawie 

art. 84 ust. 1, art. 91 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1c ustawy Prawo ochrony środowiska Sejmik 

Województwa Śląskiego w dniu 18 grudnia 2017 r. podjął Uchwałę w sprawie przyjęcia 

Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie 

poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji,  

która weszła w życie z dniem 18 stycznia 2018 r. i stanowi akt prawa miejscowego.  



 

 

9 

Nadrzędnym celem Programu ochrony powietrza dla Województwa Śląskiego jest 

opracowanie działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy jakości 

powietrza, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu 

zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa śląskiego. 

Integralną część Programu ochrony powietrza jest Plan działań krótkoterminowych, który 

określa obowiązki i wskazuje organy/podmioty odpowiedzialne za poszczególne elementy 

PDK (wyciąg z PDK dla powiatów stanowi załącznik do karty informacyjnej). 

Za wykonywanie kontroli realizacji PDK odpowiedzialny jest Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Katowicach. Zgodnie z art. 315a ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo ochrony 

środowiska w przypadku niedotrzymania terminów realizacji zadań określonych                         

w programach ochrony powietrza oraz planach działań krótkoterminowych, organ za to 

odpowiedzialny podlega karze pieniężnej w wysokości od 10 000 zł do 500 000 zł. Karę 

pieniężną, w drodze decyzji, wymierza wojewódzki inspektor ochrony środowiska, biorąc 

pod uwagę ilość i wagę stwierdzonych uchybień oraz naruszonych przez organ obowiązków. 

Za realizację PDK w powiecie odpowiedzialne jest Powiatowe Centrum Zarządzania 

Kryzysowego, w przypadku tut. Starostwa Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego. Obowiązki nałożone na Referat to przede wszystkim działania informacyjne  

i organizacyjne, a dodatkowo wspólnie z Referatem Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

realizowane są działania edukacyjne.  

PDK przewiduje wprowadzanie trzech poziomów ostrzegania o przekroczeniach wartości 

dopuszczalnych jakości powietrza. 

Podejmowane środki operacyjne przez starostwo powiatowe dla POZIOMU I,  

to w szczególności:  

-po otrzymaniu z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego powiadomienia  

o POZIOMIE Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego analizuje powiadomienie 

pod kątem objęcia gmin w ramach danego powiatu. Jeśli POZIOM I dotyczy gmin na terenie 

powiatu, Referat przekazuje informację do tych gmin o konieczności ogłoszenia POZIOMU I.  

POZIOM I wprowadzany jest do końca danego roku.  

Podejmowane środki operacyjne przez starostwo powiatowe dla POZIOMU II,  

to w szczególności:  

1) zalecenie ograniczenia stosowania kominków,  

2) zalecenie korzystania z komunikacji zbiorowej zamiast indywidualnej. 
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Podejmowane środki operacyjne przez starostwo powiatowe dla POZIOMU III,  

to w szczególności:  

1) zalecenie ograniczenia stosowania kominków, 

2) wprowadzenie darmowej komunikacji publicznej po uzgodnieniu zakresu  

z przewoźnikami,  

3) zalecenia korzystania z komunikacji zbiorowej zamiast indywidualnej.  

Na uwagę zasługuje obowiązek, a nie zalecenie wprowadzenia na terenie powiatu,                       

w przypadku ogłoszenia III poziomu ostrzegania tzw. „alarmu smogowego”,  darmowej 

komunikacji publicznej. W poprzednich latach liczba dni z ogłoszonym „alarmem 

smogowym”, wynosiła około 10 dni. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną Referatu Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa dot. Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Śląskiego,  

w tym z działaniami przekazanymi powiatom do realizacji.  

Mając na uwadze powyższe Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił:  

1) Naczelnikowi Wydziału Komunikacji i Transportu, aby przekazał Prezesowi Zarządu 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Raciborzu informacyjnie wyciąg z Uchwały Nr V/47/5/2017 

Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu 

ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie 

poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji  

(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r., poz. 7339),  

2) Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów, aby przekazal Dyrektorowi Powiatowego 

Zarządu Dróg w Raciborzu informacyjnie wyciąg z Uchwały Nr V/47/5/2017 Sejmiku 

Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony 

powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów 

dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji (Dz. Urz. Woj. Śl. 

z 2017 r., poz. 7339),  

3) Kierownikowi Referatu Edukacji ww. sprawę poruszyć na najbliższej naradzie  

z dyrektorami szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski,  

4) Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych ww. sprawę poruszyć na najbliższej naradzie  

z kierownikami niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej z terenu Powiatu 

Raciborskiego. 
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Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. realizacji umowy  

nr OR.VII.273.3.2018 z dnia 14.05.2018 r. na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej  

nr 3500S na odcinku od skrzyżowania w Ligocie Książęcej do skrzyżowania z drogą 

wojewódzką nr 421 w Grzegorzowicach”. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

413882. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. realizacji umowy 

nr OR.VII.273.3.2018 z dnia 14.05.2018 r. na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej  

nr 3500S na odcinku od skrzyżowania w Ligocie Książęcej do skrzyżowania z drogą 

wojewódzką nr 421 w Grzegorzowicach”: 

1) zaakceptował Protokół konieczności wykonania robót zamiennych z dnia 05.11.2018 r.  

na ww. zadaniu i wyraził zgodę na dokonanie zmiany umowy nr OR.VII.273.3.2018  

z dnia 14.05.2018 r. w zakresie przedstawionych w karcie informacyjnej robót 

zamiennych,  

2) zatwierdził Protokół konieczności dokonania zmiany umowy spisany w dniu 05.11.2018 r. 

na ww. zadaniu i wyraził zgodę na dokonanie zmiany umowy nr OR.VII.273.3.2018  

z dnia 14.05.2018 r. wraz z aneksem nr 1/2018 z dnia 08.10.2018 r. i aneksem nr 2/2018  

z dnia 26.10.2018 r. w zakresie: zmiany zakresu robót, wynagrodzenia oraz harmonogramu 

rzeczowo-finansowego robót. 

W wyniku spisania aneksu do umowy, ulegnie zmniejszeniu o kwotę 8 330,23 zł (brutto) 

koszt robót budowlanych realizowanych na zadaniu na podstawie umowy  

nr OR.VII.273.3.2018 z dnia 14.05.2018 r. wraz z późniejszymi aneksami. 

 

Starosta przedstawił Uchwałę Rady Społecznej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu w sprawie użyczenia mienia ruchomego przez Szpital Rejonowy im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu. 

Ww. Uchwała znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 412696.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z Uchwałą nr 7/2018 Rady Społecznej 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z dnia 10 października 2018 r.  

w sprawie użyczenia mienia ruchomego przez Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu wyraził zgodę na użyczenie mienia ruchomego na okres 3 lat przez Szpital  

dla Rybnickiego Sztabu Ratownictwa w postaci karetki pogotowia – Mercedes Benz VARIO. 

O powyższym Kierownik Referatu Spraw Społecznych Dyrektora.  
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Starosta omówił dodatkową kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów  

dot. realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji 

deszczowej w  miejscowości Jastrzębie”. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

414127. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. realizacji zadania 

pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej  

w miejscowości Jastrzębie” zaakceptował zwiększenie środków na ww. zadaniu, tj. o kwotę 

350 000,00 zł z Gminy Rudnik w 2019 r. i o kwotę 350 000,00 zł z Powiatu Raciborskiego  

w 2020 r. Jednocześnie wyraził zgodę na ujęcie tych zmian w projekcie uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2018 – 2032 oraz w projekcie uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie opracowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2019-2032. 

 

Na wniosek Wicestarosty, Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił, aby Dyrektor Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu odniósł się na piśmie do informacji medialnych nt. błędów 

formalnych we wniosku o dofinansowanie SOR w Raciborzu. Termin – 14 listopada br.  

O powyższym Kierownik Referatu Spraw Społecznych Dyrektora.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismami przedstawionymi  

przez Skarbnika Powiatu: 

1) wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych  

w Raciborzu, zgodnie z pismem Nr ZSS/311/24/2018 z dnia 5 listopada 2018 r.,  

z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,  

2) wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”  w Raciborzu, zgodnie z pismem Nr CKZIU2.3124.65.18  

z dnia 31 października 2018 r. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Magdalena Powązka  
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Podpisy Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego obecnych na posiedzeniu, zgodnie z listą 

obecności: 

1. Ryszard Winiarski – Starosta  

2. Marek Kurpis – Wicestarosta 

3. Andrzej Chroboczek – Członek Zarządu 

4. Brygida Abrahamczyk – Członek Zarządu  

5. Piotr Olender – Członek Zarządu  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 6 listopada 2018 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 6 listopada 2018 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2018 rok (rezerwa).  

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2018 rok. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2018. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania stałej komisji 

przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie, oddanie w dzierżawę  

oraz oddanie w najem nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. 


