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OR.IV.0022.1.44.2018 

 

PROTOKÓŁ  NR 1/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 23 listopada 2018 r.  

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, 47 – 400 Racibórz 

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

Posiedzeniu – zwołanemu po raz pierwszy w VI kadencji Powiatu Raciborskiego  

– przewodniczył Starosta Grzegorz Swoboda. Przewodniczący posiedzenia stwierdził,  

na podstawie listy obecności, wymagane quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego  

do podejmowania uchwał.  

Starosta poinformował, że ze względu na otrzymanie z Ministerstwa Zdrowia 

wezwania do poprawy/uzupełnienia wniosku o dofinansowanie na realizację projektu 

pozakonkursowego pn. Przebudowa z rozbudową budynku szpitala w celu utworzenia 

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym im. dr Józefa Rostka  

w Raciborzu w pierwszej części posiedzenia udział weźmie Dyrektor Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu. Jak wyjaśnił Wicestarosta w wezwaniu określono, że jednym z warunków 

otrzymania dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia do utworzenia SOR-u jest posiadanie 

przez Szpital prawa do dysponowania na cele budowlane obiektami szpitalnymi, w których 

ma powstać SOR.  

W związku z powyższym na wniosek Wicestarosty, Starosta rozszerzył porządek 

posiedzenia o dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane. 

Ponadto na wniosek Wicestarosty, Starosta rozszerzył porządek posiedzenia  

o Uchwałę nr 17/VI/2018 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych  

w Raciborzu z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia 

zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego 
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Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań  

w roku 2018.  

 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. 

Jednocześnie Starosta wyznaczył Członków Zarządu, Skarbnika Powiatu, Sekretarza 

Powiatu do zreferowania poszczególnych punktów porządku posiedzenia, zgodnie  

z podziałem kompetencji w zakresie nadzoru i koordynacji spraw prowadzonych  

w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu i jednostkach 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego. 

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Wezwanie do poprawy/uzupełnienia wniosku o dofinansowanie na realizację projektu 

pozakonkursowego pn. Przebudowa z rozbudową budynku szpitala w celu utworzenia 

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym im. dr Józefa Rostka  

w Raciborzu – referuje Dyrektor Ryszard Rudnik.  

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  

27 listopada 2018 r. o godz. 11.00.  

 

Ad. 1 

 

Starosta w imieniu swoim oraz zebranych przywitał na posiedzeniu Dyrektora Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu Ryszarda Rudnika prosząc o zreferowanie tematu, o którym mowa 

na wstępie protokołu. 

Dyrektor Ryszard Rudnik poinformował, że w dniu 16 listopada br. do Szpitala Rejonowego 

w Raciborzu wpłynęło z Ministerstwa Zdrowia wezwanie do poprawy/uzupełnienia wniosku 

o dofinansowanie na realizację projektu pozakonkursowego pn. Przebudowa z rozbudową 

budynku szpitala w celu utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu 



 

 

3 

Rejonowym im. dr Józefa Rostka w Raciborzu. Wartość całkowita projektu wynosi  

ponad 10 mln zł, w tym wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Raciborskiego obejmuje 

wydatki na inwestycję w zakresie utworzenia SOR-u w wysokości 1 730 000,00 zł. 

Jak poinformował Dyrektor Szpital został zobowiązany do uzupełnienia dokumentacji  

i dostarczenia wymaganych dokumentów do Ministerstwa Zdrowia, w terminie 7 dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania. W przypadku nieuzupełnienia braków  

w zakresie warunków formalnych w wyznaczonym terminie, wniosek o dofinansowanie 

zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.   

Ww. wezwanie znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 417394. 

Wicestarosta przekazał, że Kierownicy Referatu Spraw Społecznych oraz Referatu 

Gospodarki Nieruchomościami konsultują z radcą prawnym tut. Starostwa projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Zostanie on dostarczony 

niezwłocznie na posiedzenie Zarządu, a po podjęciu uchwała zostanie przekazana  

przez Szpital do Ministerstwa Zdrowia.  

W tym miejscu Dyrektor Ryszard Rudnik opuścił posiedzenie.  

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok. 

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

417068. 

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 dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 27 listopada 2018 r. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2018 – 2032. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

417070. 

Skarbnik Powiatu dodała, że zmiany, o których mowa w przedmiotowym projekcie uchwały 

zostaną uwzględnione w projekcie uchwały Rady w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2019-2032 oraz w projekcie uchwały 

Rady w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2019 rok. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że po przygotowaniu projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2018 – 2032 otrzymała dodatkowy wniosek Wydziału Organizacyjnego 

tut. Starostwa w sprawie zwiększenia wartości zadania Podnoszenie kwalifikacji - opłata  

za czesne i przejazdy o kwotę 3 700,00 zł, w tym 600,00 zł w 2019 r., 3 100,00 zł w 2020 r., 

wydłużając tym samym realizację zadania do roku 2020. 

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 dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2018 – 2032 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 27 listopada 2018 r., po wniesieniu na wniosek Skarbnika Powiatu autopoprawki,  

o której mowa powyżej.  

 

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. 

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 sesję w dniu 27 listopada 2018 r.  
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Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

dotacji celowej, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2018 r., Samodzielnemu Publicznemu 

Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

416688. 

Wicestarosta wyjaśnił, iż ww. projekt uchwały dotyczy udzielenia dotacji celowej w kwocie 

69 000,00 zł, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2018 r., Samodzielnemu Publicznemu 

Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu  

na zakup defibrylatora z transmisją EKG. 

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 udzielenia dotacji celowej, z budżetu Powiatu Raciborskiego  

na 2018 r., Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję 

w dniu 27 listopada 2018 r. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zaprezentował projekt uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat  

za przechowywanie pojazdów w 2019 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

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

415439. 

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 ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie 

pojazdów w 2019 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 27 listopada 2018 r. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  

oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2018. 

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

415046. 
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W tym miejscu Wicestarosta zapoznał zebranych z Uchwałą nr 17/VI/2018 Powiatowej 

Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 22 listopada  

2018 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2018. 

Ww. Uchwała znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 417218. 

Powiatowa Społeczna Rada Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu wyraziła 

pozytywną opinię o podziale środków PFRON przedstawionym w projekcie uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2018. 

Wicestarosta wniósł autopoprawkę do ww. projektu uchwały polegającą na uzupełnieniu 

uzasadnienia o informację nt. uzyskania pozytywnej opinii Społecznej Rady.  

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 zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2018 oraz postanowił  

o jego przekazaniu na sesję w dniu 27 listopada 2018 r., po wniesieniu przez Wicestarostę 

autopoprawki, o której mowa powyżej. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego 

ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 

2019 r. 

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

406079. 

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 zmiany uchwały dotyczącej dostosowania sieci szkół 

ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą  
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- Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres  

od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., postanawiając o jego przekazaniu   

na sesję w dniu 27 listopada 2018 r.  

 

Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego. 

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

417080. 

Sekretarz Powiatu przypomniała, że Rada Powiatu Raciborskiego Uchwałą  

Nr XLVI/409/2018 z dnia 10 października 2018 r. uchwaliła Statut Powiatu Raciborskiego. 

W dniu 18 października 2018 r. został on opublikowany w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego (poz. 6384) i wszedł w życie z pierwszym dniem VI kadencji 

Powiatu Raciborskiego. 

Ze względu na aktualne stanowisko organu nadzoru ustalono, że zachodzi konieczność 

wprowadzenia kilku zmian dotyczących w szczególności uchylenia regulacji posiadających, 

w ocenie organu nadzorczego, wyłącznie walor informacyjny czy nie tworzących nowego 

stanu prawnego. 

Dodatkowo, zdaniem organu nadzoru, kwestia zatrudnienia na podstawie wyboru członków 

zarządu powinna być przedmiotem jednoznacznej regulacji, a nie warunkowej, wskazującej 

jedynie na ewentualność nawiązania stosunku pracy z wyboru z członkami zarządu. 

W związku z powyższym Sekretarz Powiatu wniosła autopoprawkę do Rozdziału  

10. Organizacja wewnętrzna i tryb pracy Zarządu, zgodnie z którą § 65 ust. 2 otrzymuje 

brzmienie: „2. Ze Starostą, Wicestarostą i jednym Członkiem Zarządu nawiązuje się stosunek 

pracy na podstawie wyboru.”. Powyższe uzgodniono z radcą prawnym Lidią Chrzan.  

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 zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Statutu Powiatu 

Raciborskiego oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 27 listopada 2018 r.,  

po wniesieniu przez Sekretarz Powiatu autopoprawki, o której mowa powyżej. Jednocześnie 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że w sesji w dniu 27 listopada 2018 r. będzie uczestniczyć 

radca prawny Lidia Chrzan, celem wyjaśnienia radnym proponowanych zmian w Statucie 

Powiatu Raciborskiego.  
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Starosta zaproponował przyjęcie zasady, zgodnie z którą Wicestarosta, Członkowie Zarządu, 

Skarbnik Powiatu i Sekretarz Powiatu będą odpowiedzialni za referowanie projektów uchwał 

Rady, które zostały przygotowane zgodnie z podziałem kompetencji w zakresie nadzoru  

i koordynacji spraw prowadzonych w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu i jednostkach organizacyjnych Powiatu Raciborskiego. 

Propozycja powyższa spotkała się z akceptacją zebranych. 

 

Ad. 3 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

wniosku o zwołanie sesji Rady Powiatu Raciborskiego w trybie nadzwyczajnym. 

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

417058. 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że zgodnie ze statutem Powiatu Raciborskiego o terminie, 

miejscu i porządku obrad sesji zawiadamia się radnych najpóźniej na 12 dni przed terminem 

obrad. 

Mając na uwadze fakt, że termin, o którym mowa powyżej nie zostanie dotrzymany zachodzi 

konieczność zwołania sesji w terminie szybszym czyli potocznie mówiąc w trybie 

nadzwyczajnym.  

Jak podkreśliła Sekretarz Powiatu w dniu dzisiejszym ustaliła z radcą prawnym Lidią Chrzan, 

aby tego typu stwierdzeń nie używać w projektach uchwał, stąd prośba o wniesienie 

autopoprawki polegającej na wykreśleniu słów: „w trybie nadzwyczajnym”.  

Ponadto zachodzi konieczność wprowadzenia zmiany § 2, który otrzyma brzmienie:  

„§ 2. Wykonanie  uchwały powierza się Staroście Raciborskiemu.”. 

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wniosku o zwołanie 

sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

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

 

Jednocześnie Starosta poinformował, że działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy  

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995  

z późn. zm.), w imieniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, złoży wniosek  

do Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego o zwołanie sesji Rady Powiatu 
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Raciborskiego w dniu 27 listopada 2018 r. o godz. 15.30 według poniżej proponowanego 

porządku obrad:  

1) podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2018 rok,  

2) podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2018 – 2032,  

3) podjęcie 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,  

4) podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej,  

z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2018 r., Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi 

Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, 

5) podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości kosztów 

usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2019 roku na obszarze Powiatu 

Raciborskiego, 

6) podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych  

na realizację tych zadań w roku 2018, 

7) podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego 

wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 

2019 r., 

8) podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego.  

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok.  

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

416753. 
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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, wniósł autopoprawkę polegającą na dokonaniu zmian  

w Rozdziale 70005 w planie wydatków będących w dyspozycji Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami, z przeznaczeniem na opłaty sądowe odnośnie nieruchomości zajętych  

pod drogi powiatowe (3 500,00 zł).  

Po zmianie, 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 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 

416756. 

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. 

 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że trzy kolejne projekty uchwał przygotowano w związku 

z wyborem nowego składu Zarządu Powiatu Raciborskiego na sesji w dniu 20 listopada br. 

 

W związku z powyższym Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie określenia uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania 

budżetu Powiatu Raciborskiego, składania oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach 

majątkowych oraz związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

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

416692. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie określenia uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania 

budżetu Powiatu Raciborskiego, składania oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach 
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majątkowych oraz związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu, na wniosek 

Skarbnika Powiatu, wniósł autopoprawki redakcyjne do § 3 ust.1 pkt 1 lit.e (winno być:  

„w zakresie ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa: Kierownik Referatu 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa Krzysztof Sporny,”) oraz do § 3 ust. 1 pkt 2 lit. b (winno 

być: „w zakresie wydatków związanych z utrzymaniem Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Raciborzu Komendant Jarosław Ceglarek, a w razie nieobecności 

Komendanta Zastępca Komendanta Paweł Sowa,”). 

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie określenia 

uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu Powiatu Raciborskiego, 

składania oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych  

z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Następnie Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego  

do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych związanych  

z realizacją zadań jednostki w roku 2018. 

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

416694. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników jednostek 

budżetowych Powiatu Raciborskiego do dokonywania przeniesień w planie wydatków 

bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań jednostki w roku 2018. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego do umarzania, 

odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności cywilnoprawnych 

przypadających jednostce. 

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

416690. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego do umarzania, odraczania terminu spłaty  

lub rozkładania na raty należności cywilnoprawnych przypadających jednostce. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu 

ofert na powierzenie do realizacji zadań publicznych z zakresu administracji rządowej 

realizowanych przez Powiat Raciborski w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. 

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

416869. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji konkursowej  

do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji 

zadań publicznych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Raciborski 

w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  

oraz edukacji prawnej. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 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 nabycia na rzecz Powiatu Raciborskiego 

nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej, położonej w Szonowicach. 

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

416664. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie nabycia na rzecz Powiatu 

Raciborskiego nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej, położonej  

w Szonowicach. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 
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Nawiązując do ustaleń, o których mowa w pkt 1 protokołu Wicestarosta przedstawił 

dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia 

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

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

417305. 

Wicestarosta przekazał, że w projekcie uchwały upoważnia się Dyrektora Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, to jest przebudowę 

budynków Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu blok „C”, „A” i „H”  

wraz z rozbudową bloku „C” na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 

(kategoria obiektu budowlanego XI) położonych na działce 1564/454 w Raciborzu  

ul. Gamowska 3, zapisanej w księdze wieczystej GL1R/00021994/4. 

Upoważnienie jest wydawane w celu uzyskania dofinansowania z programu „Działanie 9.1 

Infrastruktura Ratownictwa Medycznego projekt: „Przebudowa z rozbudową budynku 

szpitala w celu stworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu”. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego upoważnia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu do złożenia 

oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Ad. 4 

 

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 

416764. 
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Skarbnik Powiatu przekazała, że po przygotowaniu przedmiotowej karty informacyjnej 

otrzymała informację o dodatkowych zmianach planów finansowych:  

1) II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu,  

2) Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu. 

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

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, II Liceum Ogólnokształcącego  

w Raciborzu z dnia 15 listopada 2018 r., Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

nr 1 w Raciborzu z dnia 15 listopada 2018 r., Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu  

z dnia 15 listopada 2018 r., Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu, 

Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu z dnia 15 listopada 2018 r., Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu z dnia 16 listopada 2018 r., Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu  

z dnia 16 listopada 2018 r., Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu – projekt, 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, Zespołu Szkół Specjalnych  

w Raciborzu, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu, Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, II Liceum Ogólnokształcącego 

w Raciborzu z dnia 21 listopada 2018 r., Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. wyrażenia zgody  

na likwidację środków trwałych znajdujących się w ewidencji księgowej Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu. 

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

416123. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na likwidację nw. środków trwałych 

znajdujących się na stanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu: 

1) drukarka HP DJ 5150 – o wartości 1 935,01 zł z 1996 r., wartość umorzenia na dzień 

13.11.2018 r. – 1 935,01 zł, czyli 100%, 

2) drukarka Samsung ML 2165 – o wartości 1 104,00 zł z 1997 r. wartość umorzenia na dzień 

13.11.2018 r. – 1 104,00 zł, czyli 100%, 

3) kserokopiarka Canon –  o wartości 3 500,00 zł z 1997 r., wartość umorzenia na dzień 

13.11.2018 r. – 3 500,00 zł czyli 100%, 
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4) kserokopiarka Ricoh - o wartości 4 616,48 zł z 2008 r., wartość umorzenia na dzień 

13.11.2018 r. – 4 616,48 zł czyli 100%. 

 

Jednocześnie Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, aby na kolejnej naradzie  

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

Raciborski poruszyć sprawę dot. podejmowanych czynności związanych z faktyczną 

likwidacją środków trwałych. O ustaleniach w powyższym zakresie Wicestarosta poinformuje 

Członków Zarządu na jednym z kolejnych posiedzeń.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła pismo Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu  

nr IILO.311.33.2018 z dnia 21.11.2018 r., które znajduje się w systemie informatycznym 

Mdok pod numerem UID 416877. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na dokonanie przesunięć w planie finansowym 

II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu  na 2018 rok – zmniejszenie środków w kwocie 

18 100,00 zł (§ 4260 Zakup energii) z przeznaczeniem na zakup komputerów, oprogramowań 

oraz dwóch filtrów prywatyzujących do monitorów znajdujących się w sekretariacie szkoły  

– wymóg RODO (§ 4210, 4240). O powyższym Wydział Finansowy poinformuje Dyrektora.  

 

Skarbnik Powiatu omówiła pismo Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu nr CKZIU1.FK.311.108.2018 z dnia 19.11.2018 r.,  

które znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 416320.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na dokonanie przesunięć w planie finansowym 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu na 2018 rok  

– zmniejszenie środków w kwocie 11 000,00 zł (§ 4260 Zakup energii) z przeznaczeniem  

na doposażenie pracowni do nauki zawodu w sprzęt, którego nie ujęto w projektach unijnych 

(§ 4210). O powyższym Wydział Finansowy poinformuje Dyrektora.  

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z Zarządzeniem Nr 178/2018 Starosty Raciborskiego 

z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu na rok 2018, informując, że w Rozdziale 75020 dokonuje się zmian w planie 

wydatków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego, z przeznaczeniem  

na ubezpieczenie samochodu użyczonego dla Środowiskowego Domu Samopomocy  

w Raciborzu.  
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Członkowie Zarządu wstępnie ustalili, iż posiedzenia do końca 2018 roku odbywać się będą 

we wtorki w godzinach porannych. Z kolei sesje Rady Powiatu Raciborskiego zwoływane 

będą przez Przewodniczącego Rady w ostatni wtorek miesiąca.  

 

Starosta poprosił nieetatowych członków Zarządu Powiatu Raciborskiego, aby w miarę 

możliwości, uczestniczyli w różnego rodzaju wydarzeniach/uroczystościach odbywających 

się na terenie gmin, na których zamieszkują.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Inspektor  

w Wydziale Organizacyjnym  

 

Magdalena Powązka  

 

 

Prowadzący posiedzenie: 

Starosta  

 

Grzegorz Swoboda  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23 listopada 2018 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23 listopada 2018 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wniosku o zwołanie sesji Rady 

Powiatu Raciborskiego. 

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 określenia uprawnień  

i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu Powiatu Raciborskiego, składania 

oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych  

z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierowników 

jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do dokonywania przeniesień w planie 

wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań jednostki  

w roku 2018. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierowników 

jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego do umarzania, odraczania terminu 

spłaty lub rozkładania na raty należności cywilnoprawnych przypadających jednostce. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania Komisji konkursowej  

do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji 

zadań publicznych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat 

Raciborski w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie nabycia na rzecz Powiatu 

Raciborskiego nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej, położonej  

w Szonowicach. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 


