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OR.IV.0022.1.46.2018 

 

PROTOKÓŁ  NR 3/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 4 grudnia 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 przewodniczył Starosta Grzegorz Swoboda. Przewodniczący posiedzenia 

stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego  

do podejmowania uchwał. Jednocześnie poinformował o nieobecności Wicestarosty  

Marka Kurpisa.  

Starosta rozszerzył porządek posiedzenia o materiały dodatkowe, tj.: 

1) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu 

Raciborskiego, 

2) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2018 rok (rezerwa). 

Ponadto Starosta zaproponował, aby w pierwszej kolejności omówione zostały wszystkie 

projekty uchwał Rady, a następnie projekty uchwał Zarządu i karty informacyjne.  

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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. 

 Sekretarz Powiatu przypomniała, że zgodnie ze Statutem Powiatu Raciborskiego 

przyjętym Uchwałą Nr XLVI/409/2018 Rady Powiatu Raciborskiego  z dnia 10 października 

2018 r. protokoły z posiedzeń Zarządu podpisuje prowadzący posiedzenie i osoba 

sporządzająca protokół. 
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TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 2/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 27 listopada 2018 r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

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

11 grudnia 2018 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 2/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 27 listopada 2018 r. 

 

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 

418984. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 18 grudnia 2018 r., po uwzględnieniu 

autopoprawek zgłoszonych przez Skarbnika Powiatu w trakcie posiedzenia. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła 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 

418985. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 18 grudnia 2018 r., po uwzględnieniu autopoprawek zgłoszonych przez Skarbnika 

Powiatu w trakcie posiedzenia. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła autopoprawkę – propozycje zmian do Uchwał Zarządu Powiatu 

Raciborskiego z dnia 15 listopada 2018 r. Nr : 

1) 200/958/2018 w sprawie opracowania projektu budżetu Powiatu Raciborskiego  

na 2019 rok,  

2) 200/959/2018 w sprawie opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2019 – 2032.  

Ww. autopoprawka znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

418986, a część opisowa pod numerem UID 242050.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0 głosów wstrzymujących – postanowił o przekazaniu na sesję w dniu 18 grudnia 2018 r. 

autopoprawki – propozycji zmian do Uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z dnia 15 listopada 2018 r. Nr:  

1) 200/958/2018 w sprawie opracowania projektu budżetu Powiatu Raciborskiego  

na 2019 rok,  

2) 200/959/2018 w sprawie opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2019-2032,  

 

Sekretarz Powiatu omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z Powiatową Radą 

Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu lub 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 projektów aktów prawa miejscowego  

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji. 



 

 

4 

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

417770. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu  

lub 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 projektów 

aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 18 grudnia 2018 r. 

 

Sekretarz Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2019-2021. 

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

416429. 

Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z dotychczasową Uchwałą Nr XV/140/2016 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie delegowania radnych do Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2016-2018 oraz zaproponowała, aby Starosta  

na najbliższej sesji zgłosił radnych do prac w ww. Komisji. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  

na kadencję 2019-2021 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 18 grudnia  

2018 r. 

 

W tym miejscu Starosta Grzegorz Swoboda zarządził 5 minutową przerwę, podczas której 

Członkowie Zarządu udali się na parking Starostwa Powiatowego w Raciborzu, gdzie został 

przekazany do użytku Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Raciborzu (WTZ), nowy samochód 

przystosowany do przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Raciborskiego 

uczestniczących w zajęciach terapeutycznych, których organizatorem jest WTZ w Raciborzu.  

Po przerwie, Starosta wznowił obrady Zarządu Powiatu Raciborskiego. 
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Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody  

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Raciborzu przy ulicy Moniuszki 24, 

stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

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

416874. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska przekazała, że po analizie  

ww. projektu uchwały zachodzi konieczność wprowadzenia autopoprawki do uzasadnienia 

zawierającej informację o rezygnacji z dzierżawy nieruchomości przez „Centrum Zdrowia” 

Sp. z o.o. w Raciborzu oraz ponoszenia przez Powiat Raciborski opłat od 1 stycznia 2019 r.  

w związku z jej utrzymaniem.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, 

położonej w Raciborzu przy ulicy Moniuszki 24, stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 18 grudnia 2018 r.,  

po wniesieniu przez Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewę Lewandowską 

autopoprawki, o której mowa powyżej.   

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej powierzenia Gminie Rudnik realizacji zadania inwestycyjnego  

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

w miejscowości Jastrzębie”. 

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

418972. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zwrócił uwagę na fakt,  

że Powiat finansuje 50 % kosztów przebudowy dróg powiatowych. Jednak przy wzroście cen, 

wykonanie inwestycji przewyższa cenę podaną w projekcie. Przy takiej sytuacji gminy 

powinny same finansować nadwyżki (bez udziału finansowego Powiatu) albo należałoby 

zastanowić się nad mniejszym zakresem wykonywania prac inwestycyjnych. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powierzenia Gminie Rudnik realizacji 

zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa 



 

 

6 

kanalizacji deszczowej w miejscowości Jastrzębie” oraz postanowił o jego przekazaniu  

na sesję w dniu 18 grudnia 2018 r. 

 

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ustalenia wysokości opłat w 2019 r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych 

obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu raciborskiego. 

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

417715. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2019 r. za usunięcie i przechowywanie 

statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu 

raciborskiego. 

Działając w oparciu o Uchwałę Nr XIX/196/2012 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu  

lub 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 projektów 

aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji 

(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r., poz. 2488) Zarząd skierował ww. projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego do konsultacji. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła dodatkowy projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Raciborskiego. 

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

419218. 

Sekretarz Powiatu przekazała, że zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o pracownikach 

samorządowych skarbnik powiatu zatrudniony jest na podstawie powołania. Ponieważ  

Pani Ewa Tapper – Skarbnik Powiatu z dniem 28 stycznia 2019 r. przechodzi na emeryturę, 

Rada Powiatu Raciborskiego musi w drodze uchwały odwołać Skarbnika Powiatu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 
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Raciborskiego w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Raciborskiego oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 18 grudnia 2018 r. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że na sesję w dniu 18 grudnia 2018 r. zostanie 

przekazany projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości 

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

Raciborskiego. 

 

Ad. 3 

 

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 

418686. 

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 autopoprawki do projektu uchwały. 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

wskazania dwóch Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego do dokonania czynności 

prawnych związanych z emisją obligacji komunalnych Powiatu Raciborskiego na łączną 

kwotę 10.000.000,00 zł. 

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

417883. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wskazania dwóch Członków Zarządu 

Powiatu Raciborskiego do dokonania czynności prawnych związanych z emisją obligacji 

komunalnych Powiatu Raciborskiego na łączną kwotę 10.000.000,00 zł. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 
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Sekretarz Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu. 

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

418561. 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że od nowej kadencji dodatkowo dwie komórki 

organizacyjne będą nadzorowane przez Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego  

Ewę Lewandowską, tj.: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności  

oraz Powiatowy Rzecznik Konsumentów. Natomiast sprawy dotyczące publicznego 

transportu zbiorowego, realizowane w Referacie Transportu Drogowego, będzie nadzorowane 

przez Wicestarostę Marka Kurpisa. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

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

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

wyboru najkorzystniejszych ofert w otwartym konkursie 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 

418924. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaproponował autopoprawkę do projektu uchwały, polegającą 

na wykreśleniu z tytułu słowa „najkorzystniejszych”. 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyboru ofert  

w otwartym konkursie 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 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 
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Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach  

Panu Rafałowi Lazarowi do przystąpienia do projektu realizowanego w ramach akcji KA1  

pt. „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach programu ERASMUS+”. 

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

418401. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach Panu Rafałowi Lazarowi 

do przystąpienia do projektu realizowanego w ramach akcji KA1 pt. „Mobilność kadry 

edukacji szkolnej” w ramach programu ERASMUS+”. 

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

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego 

wysokości opłat w 2019 r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów 

pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu raciborskiego. 

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

417711. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego wysokości opłat w 2019 r. za usunięcie 

i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych 

na terenie powiatu raciborskiego. 

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

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie 

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

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

419602. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że w przedmiotowym projekcie uchwały: 

1) w Rozdziale 75019 zwiększa się o kwotę 500,00 zł plan wydatków będących w dyspozycji 

Wydziału Organizacyjnego, z przeznaczeniem na delegację zagraniczną, 
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2) w Rozdziale 75020 zwiększa się o kwotę 8 500,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego, z przeznaczeniem na biletomat systemu 

kolejkowego,  

3) w Rozdziale 75075 zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu, z przeznaczeniem na zadania  

o charakterze promocyjnym.  

Jednocześnie w projekcie uchwały zmniejsza się w Rozdziale 75818 o kwotę 14 000,00 zł 

plan rezerwy ogólnej. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 

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

Raciborskiego na 2018 rok (rezerwa). 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 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 

418690. 

Skarbnik Powiatu szczegółowo zapoznała zebranych ze zmianą planu finansowego Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu na 2018 r. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych  

na 2018 rok.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa  

dot. materiałów informacyjnych na sesję Rady Powiatu w dniu 18.12.2018 r. 

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

418283. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował „Informację o stanie środowiska  
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na terenie Powiatu Raciborskiego” oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję  

w dniu 18 grudnia 2018 r. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. wyrażenia zgody na likwidację 

środków trwałych znajdujących się w ewidencji księgowej Międzyszkolnego Ośrodka 

Sportowego w Raciborzu. 

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

417706. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do omówienia karty informacyjnej Referatu 

Edukacji dot. wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych znajdujących się w ewidencji 

księgowej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu powróci na kolejnym 

posiedzeniu. Jednocześnie polecił Kierownikowi Referatu Edukacji przygotowanie 

dodatkowych informacji dotyczących: 

a) wykorzystania sauny w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym, 

b) kosztu zakupu nowego pieca do sauny, 

c) podmiotu, który dokonywał wyceny grzałki i elementów sterujących (prośba 

o dołączenie dokumentów). 

 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Edukacji dot. zwiększenia budżetu 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu o 41 000,00 zł na doposażenie 

w pomoce dydaktyczne studia fotograficznego i ciemni na potrzeby Liceum Plastycznego. 

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

418509. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie budżetu Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu o 41 000,00 zł na doposażenie w pomoce dydaktyczne 

studia fotograficznego i ciemni na potrzeby Liceum Plastycznego. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu  

dot. przeznaczenia środków z rezerwy budżetowej na modernizację systemu kolejkowego 

Wydziału Komunikacji i Transportu. 

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

418753. 
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Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek dodał, że wymianie podlega 

jedynie komputer systemu kolejkowego a nie cały panel sterujący. Koszt wymiany komputera 

to ok. 8 500,00 zł. System kolejkowy jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania  

ww. Wydziału. 

Skarbnik Powiatu dodała, że ww. zmiany zostały ujęte w uchwale w spawie dokonania zmian 

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 r. (rezerwa).   

Zarządu Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na przeznaczenie kwoty 8 500,00 zł z rezerwy 

budżetowej na biletomat systemu kolejkowego Wydziału Komunikacji i Transportu. 

  

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. udzielenia  

z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2019 r. pożyczki Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu. 

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

418635. 

Po szczegółowym omówieniu budżetu przez Skarbnika Powiatu Zarząd postanowił, 

że powróci do sprawy na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną Referatu Spraw 

Społecznych dot. udzielenia z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2019 r. pożyczki Szpitalowi 

Rejonowemu im. Józefa Rostka w Raciborzu i postanowił, że powróci do sprawy na jednym 

z kolejnych posiedzeń Zarządu. O powyższym Kierownik Referatu Spraw Społecznych  

ma poinformować Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 

  

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Starosta przedstawił pismo Dyrektora 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 418526. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Dyrektora Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości. 

 

 

Starosta Grzegorz Swoboda poinformował Zarząd, że jutro, tj. 5 grudnia 2018 r. o godz. 8.15 

w tut. Starostwie odbędzie się konwent Wójtów, Burmistrzów, Prezydenta Miasta Racibórz, 

na którym będą poruszane sprawy publicznego transportu zbiorowego (PKS – u). 
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Ad. 5 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego do określenia realizacji Uchwał podjętych  

na I sesji Rady Powiatu Raciborskiego: 

1) Uchwała Nr I/1/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 listopada 2018 r.  

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego, 

2) Uchwała Nr I/2/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 listopada 2018 r.  

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Raciborskiego, 

3) Uchwała Nr I/3/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 listopada 2018 r.  

w sprawie wyboru Starosty Raciborskiego, 

4) Uchwała Nr I/4/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 listopada 2018 r.  

w sprawie wyboru Wicestarosty, 

5) Uchwała Nr I/5/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 listopada 2018 r.  

w sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

 

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

419007. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Inspektor  

w Wydziale Organizacyjnym  

 

Magdalena Kolorz  

 

 

Prowadzący posiedzenie: 

Starosta  

 

Grzegorz Swoboda  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 4 grudnia 2018 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 4 grudnia 2018 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2018 rok. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wskazania dwóch Członków Zarządu 

Powiatu Raciborskiego do dokonania czynności prawnych związanych z emisją obligacji 

komunalnych Powiatu Raciborskiego na łączną kwotę 10.000.000,00 zł. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie 

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. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach Panu Rafałowi 

Lazarowi do przystąpienia do projektu realizowanego w ramach akcji KA1  

pt. „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach programu ERASMUS+”. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego wysokości opłat w 2019 r.  

za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów 

wodnych położonych na terenie powiatu raciborskiego. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2018 rok (rezerwa).  

 


