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OR.IV.0022.1.13.2019 

 

PROTOKÓŁ  NR 19/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 19 marca 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 Województwa Śląskiego i Walnym 

Zgromadzeniu Związku w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach.  

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.  

Wicestarosta zaproponował, aby porządek posiedzenia został rozszerzony o materiały 

dodatkowe, tj.: 

1) kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. wydzielenia i wykupu 

gruntu, zajętego pod drogę powiatową, a stanowiącego własność osoby fizycznej,  

2) „Zestawienie środków otrzymanych na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w Raciborzu oraz realizację innych zadań z zakresu rehabilitacji 

społecznej oraz zawodowej w latach 2015 – 2019”,  

3) materiały na posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 25 marca 2019 r.  

Powyższa propozycja spotkała się z akceptacją zebranych.  
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  Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków (nieobecny w tej 

części posiedzenia Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek)  

– 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 18/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 13 marca 2019 r.  

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  

26 marca 2019 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków (nieobecny w tej części posiedzenia 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek) – 3 głosami za, 0 głosów 

przeciw, 0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 18/2019 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 13 marca 2019 r. 

 

W tym miejscu na posiedzenie przybył Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego  

Andrzej Chroboczek.  

 

Ad. 2 

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Wicestarosta omówił nową wersję 

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2019. 
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Jednocześnie przekazał, że zaproponowany w projekcie uchwały podział środków PFRON 

pozytywnie zaopiniowała Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych 

podejmując uchwałę nr 20/III/2019 z dnia 14 marca 2019 r. 

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

439514. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  

oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2019 oraz postanowił o jej przekazaniu  

na sesję w dniu 26 marca 2019 r. 

 

Ad. 3 

 

W tym miejscu Sekretarz Powiatu poinformowała, że w Dzienniku Ustaw pod poz. 511  

dnia 18 marca 2019 r. opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy  

o samorządzie powiatowym. W związku z powyższym w uchwałach podejmowanych  

na dzisiejszym posiedzeniu należy wprowadzić autopoprawkę w podstawie prawnej 

polegającą na zmianie publikatora ww. aktu prawnego na: „Dz. U. z 2019 r., poz. 511”. 

Stosowna autopoprawka zostanie wniesiona do projektów uchwał Rady Powiatu 

Raciborskiego przekazanych na sesję w dniu 26 marca 2019 r.  

 

Skarbnik Powiatu 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 

439436. 

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 2019 rok, po wniesieniu przez Sekretarza Powiatu autopoprawki  

do podstawy prawnej zgłoszonej w trakcie posiedzenia. 

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

nr OR.IV.0025.1.2019. 
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Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na rok 2019. 

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

439437. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 2019, 

po wniesieniu przez Sekretarza Powiatu autopoprawki do podstawy prawnej zgłoszonej  

w trakcie posiedzenia. 

Po zmianie, 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 

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach przy ul. Szkolnej 2. 

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

437536. 

Dodatkowo Wicestarosta zapoznał zebranych z opinią prawną radcy prawnego  

Michaliny Staniszewskiej-Niestrój dot. powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki.  

Zgodnie z ww. opinią prawną cyt.: „rada powiatu nie ma prawa podjąć uchwały, w której 

wskaże swoich przedstawicieli do komisji konkursowej, ani obok, ani zamiast przedstawicieli 

wskazanych przez organ wykonawczy. Przez przedstawiciela organu należy bowiem 

rozumieć pracownika jednostki zapewniającej obsługę organu i pomoc w wykonywaniu jego 

ustawowych zadań. Gdyby jednak ustawodawca dopuścił możliwość udziału w pracach 

powołanej komisji konkursowej bezpośrednio osoby pełniącej funkcję organu j.s.t, norma 

wyrażona w art. 63 ust. 14 pkt 1 zostałaby skonstruowana w sposób wyraźnie dopuszczający 

udział tego organu w pracach komisji. Organ wykonawczy j.s.t. nie może zatem powołać 

piastuna tegoż organu (tj. samego siebie) w skład komisji konkursowej.”.  

Ww. opinia prawna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

440148. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej  

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach przy ul. Szkolnej 2, po wniesieniu przez Sekretarza Powiatu 

autopoprawki do podstawy prawnej zgłoszonej w trakcie posiedzenia. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu przy ul. Jana 14. 

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

439632. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej  

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Raciborzu przy ul. Jana 14, po wniesieniu przez Sekretarza Powiatu 

autopoprawki do podstawy prawnej zgłoszonej w trakcie posiedzenia. 

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

nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na realizację przez Powiat Raciborski w partnerstwie z Gminą 

Krzyżanowice projektu pn. „Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej  

w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren 

Republiki Czeskiej”. 

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

439512. 

Szczegółowych informacji w ww. sprawie udzieliła Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju 

Powiatu Karolina Kunicka.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację  

przez Powiat Raciborski w partnerstwie z Gminą Krzyżanowice projektu pn. „Przebudowa 
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ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego 

z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej”, po wniesieniu przez Sekretarza 

Powiatu autopoprawki do podstawy prawnej zgłoszonej w trakcie posiedzenia. 

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

nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu omówił 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 

439457. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek podległych na 2019 rok. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego  

dot. ubezpieczenia majątkowego jednostek organizacyjnych powiatu. 

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

439480. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wstępnie zapoznał się z kartą informacyjną dot. ubezpieczenia 

majątkowego jednostek organizacyjnych powiatu oraz postanowił, że do jej omówienia 

powróci na kolejnym posiedzeniu. 

 

Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z kartą informacyjną Wydziału Organizacyjnego  

dot. grupowego zakupu energii elektrycznej – podsumowanie współpracy z grupą 

organizowaną przez Miasto Kędzierzyn-Koźle. 

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

439481. 

Szczegółowych wyjaśnień w ww. sprawie udzieliła obecna w tej części posiedzenia 

Kierownik Referatu Administracyjnego Ewa Mekeresz.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną dot. grupowego zakupu 

energii elektrycznej – podsumowanie współpracy z grupą organizowaną przez Miasto 
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Kędzierzyn-Koźle. Po przyjęciu wyjaśnień udzielonych przez Kierownika Referatu 

Administracyjnego wyraził zgodę na udział Powiatu Raciborskiego w ewentualnej nowej 

grupie zamawiających oraz aby wystąpić do Miasta Kędzierzyn-Koźle z pisemną deklaracją 

gotowości do dalszej współpracy przy zakupie energii elektrycznej w roku 2020 i latach 

następnych. Dodatkowo polecił Kierownikowi Referatu Administracyjnego przygotować  

na kolejne posiedzenie zestawienie z lat 2017-2018 dot. ilości wykorzystanych kWh  

oraz kosztów za energię elektryczną, jakie w tych latach ponosiło Starostwo Powiatowe  

w Raciborzu z podziałem na koszty dystrybucji i dostarczania.  

 

Wicestarosta przedstawił informację o terminach posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu 

Raciborskiego, które odbędą się w marcu 2019 r. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 438900. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska przedstawiła dodatkową kartę 

informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. wydzielenia i wykupu gruntu, 

zajętego pod drogę powiatową, a stanowiącego własność osoby fizycznej. 

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

439461. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na:  

1) dokonanie podziału geodezyjnego działki nr 138 (arkusz mapy 2), położonej  

w Szonowicach przy ul. M. Konopnickiej, stanowiącej własność Arnolda F., zajętej  

pod pobocze drogi powiatowej 3521S, w celu wydzielenia z niej części zajętej pod pas 

drogi powiatowej,  

2) wykup wydzielonej część działki od jej właściciela, za cenę ustaloną przez rzeczoznawcę 

majątkowego. 

 

Analizując ww. kartę informacyjną Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego poruszyli 

m.in. kwestię uregulowania stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe.  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator podkreślił, iż odszkodowanie  

za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne, które stały się własnością podmiotów 

publicznoprawnych z dniem 1 stycznia 1999 r. jest ustalane i wypłacane według zasad i trybu 

określonych w przepisach o odszkodowaniach za wywłaszczone nieruchomości, na wniosek 

właściciela nieruchomości złożony w okresie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 
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2005 r. Po upływie tego okresu roszczenie wygasa. W aktualnym stanie prawnym brak jest 

podstaw prawnych do orzekania w sprawie przywrócenia terminu do złożenia wniosku  

o odszkodowanie za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne.  

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił: 

1) Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami przygotować sprawozdanie  

z regulacji stanów prawnych dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Powiatu 

Raciborskiego za lata 2016 – 2018 w terminie do 19 kwietnia 2019 r.,  

2) Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu w terminie do 3 kwietnia  

2019 r. przygotować informację nt. wpływów uzyskiwanych za zajęcie pasa drogowego 

dróg powiatowych, umieszczanie urządzeń oraz obiektów w pasie drogowym za 2018 r.  

 

W tym miejscu posiedzenie opuścił Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego  

Andrzej Chroboczek.   

 

Zgodnie z ustaleniami z posiedzenia w dniu 19 marca br. Wicestarosta zapoznał zebranych  

z „Zestawieniem środków otrzymanych na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w Raciborzu oraz realizację innych zadań z zakresu rehabilitacji 

społecznej oraz zawodowej w latach 2015 – 2019”, przygotowanym przez Referat Spraw 

Społecznych.  

Ww. zestawienie znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 439880. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z „Zestawieniem środków otrzymanych  

na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Raciborzu  

oraz realizację innych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej oraz zawodowej  

w latach 2015 – 2019” oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 26 marca 2019 r. 

 

Wicestarosta przedstawił materiały na posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa 

Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 25 marca 2019 r., przygotowane przez Referat Edukacji. 

Ww. materiały znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 440044. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z sprawozdaniami finansowymi z wykonania 

budżetu za 2018 r. oraz planami budżetu na 2019 r. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 

w Raciborzu, Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu oraz Międzyszkolnego Ośrodka 

Sportowego w Raciborzu, oraz postanowił o ich przekazaniu na posiedzenie Komisji 

Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 25 marca 2019 r.  
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Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska poinformowała o otrzymaniu  

w dniu 18 marca 2019 r. pisma Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, adresowanego  

do Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska, które dotyczy pozyskania nieruchomości  

w m. Kuźnia Raciborska dla pododdziałów Wojsk Obrony Terytorialnej.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 441123. 

W piśmie poinformowano, że zgodnie z przyjętą przez Dowództwo Wojsk Obrony 

Terytorialnej praktyką przejęcie nie może nastąpić z dniem zawarcia notarialnej umowy 

zamiany nieruchomości pomiędzy Burmistrzem Kuźni Raciborskiej a Starostą Raciborskim. 

Wyłącznie zakończenie ww. procedury zamiany czyli zawarcie umowy, uiszczenie 

obowiązkowego podatku oraz uprawomocnienie się decyzji, umożliwi wznowienie procedury 

pozyskania jej w trwały zarząd Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie.  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska podkreśliła, że procedura 

zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Kuźnia Raciborska a Skarbem Państwa,  

której celem było nabycie nieruchomości położonej w Kuźni Raciborskiej (działka nr 159/12) 

przeznaczonej na siedzibę pododdziałów Wojsk Obrony Terytorialnej została określona  

jednoznacznie w zarządzeniu Wojewody Śląskiego w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 

nieruchomości i bez jego zgody nie może zostać zmieniona.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z ww. pismem Dowódcy Wojsk Obrony 

Terytorialnej. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Inspektor  

w Wydziale Organizacyjnym  

 

Magdalena Powązka 

 

Prowadzący posiedzenie: 

wz. Starosty  

 

Marek Kurpis 

Wicestarosta  
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2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 19 marca 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 zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2019. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji konkursowej  

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach przy ul. Szkolnej 2. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji konkursowej  

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Raciborzu przy ul. Jana 14. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na realizację  

przez Powiat Raciborski w partnerstwie z Gminą Krzyżanowice projektu  

pn. „Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach 

połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej”. 

 


