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OR.IV.0022.1.7.2019 

 

PROTOKÓŁ  NR 13/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 5 lutego 2019 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.  

W związku z nieobecnością Starosty Grzegorza Swobody, mając na uwadze § 66  

ust. 1 Statutu Powiatu Raciborskiego, posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta Marek Kurpis. 

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane quorum 

Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał.  

Wicestarosta przekazał, że Starosta bierze udział w posiedzeniu Zarządu Związku 

Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku. Jednocześnie 

poinformował o nieobecności Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewy Lewandowskiej. 

Ponadto przywitał uczestniczącego pierwszy raz w posiedzeniu Skarbnika Powiatu  

Romana Nowaka. 

Wicestarosta 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.  

  Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 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 11/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 29 stycznia 2019 r. oraz Protokołu Nr 12/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu 
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Raciborskiego w dniu 29 stycznia 2019 r. – po zakończeniu sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego. 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

 

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

12 lutego 2019 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 11/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 29 stycznia 2019 r. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 12/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 29 stycznia 2019 r. – po zakończeniu sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego. 

 

Ad. 2 

 

Sekretarz Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

określenia zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych. 

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

430375. 

Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z przedmiotowym projektem 

uchwały wnieśli autopoprawki polegające na wykreśleniu § 3, uszczegółowieniu zapisów 

Rozdziału 3 Zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz uzupełnieniu 

uzasadnienia.  

Działając w oparciu o Uchwałę Nr III/29/2018 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 18 grudnia 2018 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  
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z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów 

aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji 

projekt uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw 

uchwałodawczych należy skierować do konsultacji. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie określenia zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw 

uchwałodawczych oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 28 lutego 2019 r.,  

po wniesieniu autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu Roman Nowak przedstawił projekt Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 rok. 

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

430050. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z przedmiotowym projektem uchwały,  

na wniosek Skarbnika Powiatu, wniósł autopoprawki polegające na: 

1) zmianie brzmienia § 2 ust. 1,  

2) poprawieniu błędu cyfrowego w uzasadnieniu (Rozdział 80140), 

3) dokonaniu przesunięcia w Rozdziale 92695 kwoty 3 300,00 zł w planie wydatków 

będących w dyspozycji Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu, z przeznaczeniem  

na nagrody finansowe dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w 2018 r. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

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

Raciborskiego na 2019 rok, po wniesieniu autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu  

Pani Marzenie Kacprowicz do złożenia wniosku do udziału w projekcie z programu 
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Erasmus+,akcja Edukacja szkolna, Partnerstwa strategiczne - Współpraca szkół  

w 2019r.”Euro:yesterday, today and tomorrow/ Euro:hier,aujourd'hui et demain”. 

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

428902. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu Pani Marzenie Kacprowicz 

do złożenia wniosku do udziału w projekcie z programu Erasmus+, akcja Edukacja szkolna, 

Partnerstwa strategiczne - Współpraca szkół w 2019r. „Euro:yesterday, today  

and tomorrow/Euro:hier,aujourd'hui et demain”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1  

w Raciborzu Pani Marzenie Kacprowicz do złożenia wniosku do udziału w projekcie  

z programu Erasmus+pt. ”Empower student's wellbeing/renforcer le bien-etre des jeunes”. 

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

428904. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu Pani Marzenie Kacprowicz 

do złożenia wniosku do udziału w projekcie z programu Erasmus+ pt. „Empower student's 

wellbeing/renforcer le bien-etre des jeunes”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej 

działalności powiatu przez Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu podczas nieobecności 

dyrektora. 

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

430285. 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że w uzgodnieniu z dyrektorem Powiatowego Urzędu 

Pracy w Raciborzu dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki podczas 
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nieobecności dyrektora oraz płynnej okresowej realizacji jego kompetencji uzasadnione jest 

upoważnienie jego zastępcy do składania oświadczeń woli w imieniu powiatu raciborskiego. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z przedmiotowym projektem uchwały,  

na wniosek Sekretarza Powiatu, wniósł autopoprawki polegające na: 

1) wprowadzeniu § 4 w brzmieniu: „§ 4. 1. Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi 

Powiatu. 2. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawować będzie Starosta Raciborski.”,  

2) dodaniu § 5 w brzmieniu: „§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą  

od dnia 1 lutego 2019 r.”.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia do składania 

oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Powiatowy 

Urząd Pracy w Raciborzu podczas nieobecności dyrektora, po wniesieniu autopoprawek 

zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 

określenia zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych. 

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

430066. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej określenia zasad wnoszenia obywatelskich 

inicjatyw uchwałodawczych, po wniesieniu autopoprawek, o których mowa w pkt 2 

protokołu. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2019. 
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Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2019 rok. 

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

429876. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek podległych na 2019 rok. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego dot. zwiększenia 

planu wydatków na 2019 r. w części, której dysponentem jest Wydział Organizacyjny. 

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

430043. 

Szczegółowych informacji w ww. sprawie udzielił Skarbnik Powiatu Roman Nowak. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie planu wydatków Wydziału 

Organizacyjnego o kwotę 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup oprogramowania 

(modułu) do obsługi rekordów związanych z przekształceniem prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności pn. „PRZEKSZTAŁCENIA”, a środki na ten cel przeznaczył 

z rezerwy budżetowej Powiatu Raciborskiego. Stosowny projekt uchwały zostanie 

przedstawiony na kolejnym posiedzeniu.  

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z pismem Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego 

w sprawie przekazania: 

1) planu pracy Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Powiatu 

Raciborskiego na 2019 r., 

2) planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu Raciborskiego  

na 2019 rok, 

3) planu pracy Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego  

na 2019 rok. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 430407. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przekazał naczelnikom/kierownikom komórek 

organizacyjnych tut. Starostwa ww. plany pracy Komisji Stałych Rady Powiatu 
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Raciborskiego na rok 2019, zobowiązując jednocześnie do przygotowania niezbędnych 

materiałów (dyspozycja Starosty – symbol komórki organizacyjnej – przy poszczególnych 

tematach komisji). Zakres przedstawianych materiałów naczelnicy/kierownicy omówią 

każdorazowo z resortowym Starostą. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Inspektor  

w Wydziale Organizacyjnym  

 

Magdalena Powązka  

Prowadzący posiedzenie: 

wz. Starosty  

 

Marek Kurpis  

Wicestarosta  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 5 lutego 2019 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 5 lutego 2019 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2019 rok. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu Pani Marzenie 

Kacprowicz do złożenia wniosku do udziału w projekcie z programu Erasmus+, akcja 

Edukacja szkolna, Partnerstwa strategiczne - Współpraca szkół w 2019r.”Euro:yesterday, 

today and tomorrow/ Euro:hier,aujourd'hui et demain”. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu Pani Marzenie 

Kacprowicz do złożenia wniosku do udziału w projekcie z programu Erasmus+  

pt. ”Empower student's wellbeing/renforcer le bien-etre des jeunes”. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia do składania 

oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu  

przez Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu podczas nieobecności dyrektora. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej określenia zasad wnoszenia 

obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych. 


