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OR.IV.0022.1.17.2019 

 

PROTOKÓŁ  NR 23/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 9 kwietnia 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.  

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Grzegorz Swoboda. Przewodniczący posiedzenia 

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

do podejmowania uchwał.  

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.  

Starosta zaproponował, aby porządek posiedzenia został rozszerzony o materiał 

dodatkowy – kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody  

na złożenie do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wniosków o dofinansowanie 

zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2019. Ponadto dodał,  

że w materiałach dodatkowych przesłano projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2019 – 2032 wraz z niezbędnymi załącznikami. Jednocześnie przekazał, że w pkt 3 

protokołu przed omawianiem uchwał w sprawie zatwierdzenia konkursów na dyrektorów 

zostaną przedstawione karty informacyjne w ww. sprawach (po poprawieniu błędów  

w tytułach kart informacyjnych).  

  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. 
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TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 22/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 2 kwietnia 2019 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 kolejne posiedzenie będzie miało miejsce w tut. Starostwie 16 kwietnia 

2019 r. o godz. 08.00. 

 

Ad. 1 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

1 głosem wstrzymującym – przyjął Protokół Nr 22/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 2 kwietnia 2019 r. 

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Rady 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 

444879. 

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 2019 rok 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 25 kwietnia 2019 r. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2019 – 2032. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

444880. 

Skarbnik Powiatu nawiązał do karty informacyjnej, o której mowa w pkt 14 porządku 

posiedzenia, informując, że w przedmiotowym projekcie uchwały zwiększa się wartość 

projektu pn.: „Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów 

komunikacji publicznej w powiecie raciborskim – zakup autobusów” o kwotę 273 191,00 zł 

na wkładzie własnym. Jednocześnie w projekcie uchwały usuwa się niżej wymienione 

zadania, w związku z tym że są one realizowane w ramach upoważnienia wynikającego  

z § 4 ust.1 pkt 2 Uchwały Nr III/28/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia  

2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2019 – 2032: 

 

1) Stwierdzanie zgonu i jego przyczyny oraz wystawianie karty zgonu na terenie powiatu 

raciborskiego w latach 2018-2020, 

2) Terenowy Punkt Paszportowy w Raciborzu - usługi telefoniczne i dostęp do sieci Internet, 

3) Terenowy Punkt Paszportowy w Raciborzu - usługi ochrony mienia i sprzątanie, 

4) Usługi serwisu i asysty technicznej komputerowego systemu kolejkowego, 

5) Podnoszenie kwalifikacji - opłata za czesne i przejazdy, 

6) Nieodpłatna pomoc prawna świadczona w 2019 r., 

7) Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - usługa sprzątania, 

8) Ubezpieczenie majątku ruchomego oraz nieruchomości, ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej oraz ubezpieczenie komunikacyjne Starostwa Powiatowego w Raciborzu  

na lata 2018-2019, 

9) Usługa drukowania, kserowania i serwisu drukarek w Wydziale Komunikacji i Transportu 

na lata 2018-2020, 

10) Terenowy Punkt Paszportowy w Raciborzu - usługi telefoniczne i dostęp do sieci 

Internet w latach 2019-2022, 

11) Usługi związane z realizacją badań wstępnych, okresowych, profilaktycznych 

pracowników Starostwa Powiatowego, 

12) Analiza sytuacji rynkowej do postępowań w sprawach o wydanie zezwoleń  

na transport drogowy, 

13) Sigma w pełnym zakresie funkcjonalnym (z Arkuszem), 

14) Porozumienie z Miastem Zielona Góra kształcenie uczniów klas wielozawodowych, 
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15) Porozumienie z powiatem oleskim kształcenie uczniów klas wielozawodowych. 

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 2019 – 2032 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 25 kwietnia 2019 r. 

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 rok (rezerwa ogólna). 

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

444689. 

Skarbnik Powiatu poinformował, że w przedmiotowym projekcie uchwały zwiększa się  

o kwotę 3 000,00 zł plan wydatków Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup sprzętu 

audiowizualnego i jednocześnie zmniejsza się o ww. kwotę plan rezerwy ogólnej.  

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

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

Raciborskiego na 2019 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały 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 

444739. 

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 2019 rok. 

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 oceny ofert złożonych w ramach konkursu  
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pn. „Przeprowadzenie w roku 2019 programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców 

przemocy w rodzinie”.  

Wicestarosta przekazał, że zadaniem Komisji jest ocena formalna i merytoryczna ofert 

złożonych w ramach konkursu pn. „Przeprowadzenie w roku 2019 programu korekcyjno  

– edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie”. Przewodniczący Komisji przedstawi 

Zarządowi wyniki prac Komisji w terminie do dnia 16 kwietnia 2019 r. 

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

444028. 

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 konkursu pn. „Przeprowadzenie w roku 2019 programu 

korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie”. 

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 

wprowadzenia od roku szkolnego 2019/2020 w Branżowej Szkole I Stopnia nr 2 wchodzącej 

w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu kształcenia  

w zawodach: przetwórca mięsa - 751108, pracownik obsługi hotelowej - 962907, kelner  

- 513101, monter stolarki budowlanej - 712906. 

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

443083. 

Wicestarosta przekazał, że Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Katowicach stosownymi 

uchwałami pozytywnie zaopiniowała wniosek o uruchomienie przez Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu kierunków kształcenia, o których mowa  

w projekcie uchwały.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia od roku szkolnego 

2019/2020 w Branżowej Szkole I Stopnia nr 2 wchodzącej w skład Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu kształcenia w zawodach: przetwórca mięsa  

- 751108, pracownik obsługi hotelowej - 962907, kelner - 513101, monter stolarki 

budowlanej - 712906. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019. 
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Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

wprowadzenia od roku szkolnego 2019/2020 w Technikum nr 1 wchodzącego w skład 

Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu kształcenia w zawodach: technik rachunkowości 

- 431103 oraz technik reklamy - 333907. 

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

443079. 

Wicestarosta dodał, że Wojewódzka Rada Rynku Pracy w Katowicach stosownymi 

uchwałami pozytywnie zaopiniowała wniosek o uruchomienie przez Zespół Szkół 

Ekonomicznych w Raciborzu nowych kierunków kształcenia, o których mowa  

w ww. projekcie uchwały. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia od roku szkolnego 

2019/2020 w Technikum nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych  

w Raciborzu kształcenia w zawodach: technik rachunkowości - 431103 oraz technik reklamy  

- 333907. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. przedstawienia wyniku 

postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach przeprowadzonego w dniu 2 kwietnia 2019 r. przez Komisję 

konkursową powołaną Uchwałą Zarządu Powiatu Raciborskiego Nr 19/90/2019  

z dnia 19 marca 2019 r. 

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

444310. 

Wicestarosta przekazał, że w dniu 2 kwietnia 2019 r. Komisja konkursowa  

jw. przeprowadziła konkurs na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach. Po zapoznaniu się ze złożoną przez kandydata ofertą Komisja 

podjęła uchwałę o dopuszczeniu do dalszego postępowania konkursowego kandydata  

Pana Rafała Lazara. W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej kandydatem  

na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach został  

Pan Rafał Lazar. Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej 
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szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej w załączeniu do karty 

informacyjnej przedłożono dokumentację z postępowania konkursowego: 

1) protokół z posiedzenia komisji konkursowej, 

2) załącznik do protokołu – uchwała z dnia 2 kwietnia 2019 r. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z wynikami postępowania konkursowego  

na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach 

przeprowadzonego w dniu 2 kwietnia 2019 r. przez Komisję konkursową powołaną Uchwałą 

Zarządu Powiatu Raciborskiego Nr 19/90/2019 z dnia 19 marca 2019 r., zatwierdził  

ww. konkurs. 

 

Mając na uwadze powyższe, Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach przy ul. Szkolnej 2. 

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

444045. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach przy ul. Szkolnej 2. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. przedstawienia wyniku 

postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Raciborzu przeprowadzonego w dniu 3 kwietnia 2019 r. przez Komisję konkursową 

powołaną Uchwałą Zarządu Powiatu Raciborskiego Nr 19/91/2019 z dnia 19 marca 2019 r. 

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

444477. 

Wicestarosta poinformował, że w dniu 3 kwietnia 2019 r. Komisja konkursowa  

jw. przeprowadziła konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Raciborzu. Po zapoznaniu się ze złożoną przez kandydata ofertą Komisja podjęła uchwałę 

o dopuszczeniu do dalszego postępowania konkursowego kandydata Pana Łukasza 

Kandziorę. W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej kandydatem  

na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu został  

Pan Łukasz Kandziora. Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  
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z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej 

szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej w załączeniu do karty 

informacyjnej przedłożono dokumentację z postępowania konkursowego: 

1) protokół z posiedzenia komisji konkursowej, 

2) załącznik do protokołu – uchwała z dnia 3 kwietnia 2019 r. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z wynikami postępowania konkursowego  

na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu 

przeprowadzonego w dniu 3 kwietnia 2019 r. przez Komisję konkursową powołaną Uchwałą 

Zarządu Powiatu Raciborskiego Nr 19/91/2019 z dnia 19 marca 2019 r., zatwierdził  

ww. konkurs. 

 

W dalszej kolejności Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Raciborzu przy ul. Jana 14. 

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

444479. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu przy ul. Jana 14. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 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 

444661. 

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. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
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nieograniczonego nr OR.VII.272.33.2018 pn.: „Wymiana części taboru poprzez zakup 

niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim – zakup 

autobusów”. 

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

444922. 

Mając na uwadze informacje, o których wspomniał Skarbnik Powiatu przy omawianiu 

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2019 – 2032, Sekretarz Powiatu 

zaproponowała, aby Zarząd podjął decyzję o zwiększeniu środków finansowych  

na sfinansowanie zamówienia publicznego nr OR.VII.272.33.2018 pn. „Wymiana części 

taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie 

raciborskim – zakup autobusów” do kwoty 9 440 250,00 zł, czyli do ceny jedynej złożonej 

oferty. Zwiększenie środków finansowych na realizację przedmiotowego zamówienia 

umożliwi rozstrzygnięcie przetargu, a tym samym dostawę 4 szt. autobusów do końca 

października 2019 r.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie środków finansowych  

na sfinansowanie zamówienia publicznego nr OR.VII.272.33.2018 pn. „Wymiana części 

taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie 

raciborskim – zakup autobusów” do kwoty 9 440 250,00 zł. Stosowne zmiany w budżecie 

zostaną dokonane na sesji w dniu 25 kwietnia 2019 r. 

 

Sekretarz Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego dot. ubezpieczenia 

majątkowego jednostek organizacyjnych powiatu. Ponadto zapoznała zebranych z projektem 

umowy o wykonanie analizy ubezpieczeniowej, w którym określono, że wszystkie usługi 

wykonywane przez SUPRA BROKERS S.A. w ramach umowy są bezpłatne. 

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

439480. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zdecydował o wspólnym wyborze ubezpieczyciela  

dla 14 jednostek organizacyjnych powiatu a  koordynację działań wzorem ubiegłego roku 

powierzył Referatowi Administracyjnemu. Zaakceptował propozycję, aby wyłączyć 

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu z grupy jednostek objętej tym zamówieniem. 

Jednocześnie zdecydował o przeprowadzeniu przez firmę Supra Brokers S.A. z siedzibą  
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we Wrocławiu bezpłatnego audytu ubezpieczeniowego dla 14 jednostek organizacyjnych 

powiatu. 

 

Starosta zaprezentował dodatkową kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów  

dot. wyrażenia zgody na złożenie do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 

wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2019. 

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

444659. 

Starosta przekazał, że w związku z naborem wniosków prowadzonym do dnia 12 kwietnia 

2019 r. przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych na rok 2019 na dofinansowanie zadań powiatowych i zadań gminnych, 

istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na realizację robót budowlanych w pasie 

drogowym (w tym roboty budowlane na skrzyżowaniach z innymi drogami publicznymi, 

przełożenie kolidujących sieci i ich zabezpieczenie).  

Zgodnie z założeniami programu dofinansowanie nie może być niższe 50% wartości kosztów 

kwalifikowalnych zadania i nie może być wyższe niż 80% wartości kosztów 

kwalifikowanych zadania. 

Ostatecznie wysokości dofinansowania ze środków Funduszu dla poszczególnych zadań 

ustali komisja ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań 

gminnych. Ponadto program przewiduje realizację zadań, których czas realizacji jest dłuższy 

niż 12 miesięcy – tzw. „zadania wieloletnie”, stąd termin rozpoczęcia zadania winien nastąpić  

w 2019 r. a termin zakończenia w 2020 r. 

W ramach ww. programu planowane jest złożenie wniosków o dofinansowanie  

dla następujących zadań: 

 

1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze na odcinku od zatoki 

autobusowej przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3534S do wału przed mostem  

na rzece Rudzie”, 

2) „Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S od mostu na rzece Rudzie w Siedliskach  

do rejonu działki nr 653 w Turzu oraz nr 3534S od skrzyżowania z DP 3509S do cieku 

wodnego w Budziskach”, 

3) „Budowa wiaduktu wraz z rozbiórką wiaduktu istniejącego w związku z przebudową drogi 

powiatowej nr 3527S w Wojnowicach”, 
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4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej  

w miejscowości Jastrzębie”. 

Odnosząc się do ww. karty informacyjnej, Skarbnik Powiatu zwrócił uwagę na fakt,  

że w budżecie zabezpieczono środki na wkład własny Powiatu Raciborskiego w wysokości 

733 238,00 zł. Zabezpieczenie wykazane w karcie informacyjnej wynosi 2 828 381,30 zł.  

Brakuje 2 095 143,30 zł.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na złożenie do Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Katowicach wniosków o dofinansowanie zadania: 

 

1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze na odcinku od zatoki 

autobusowej przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3534S do wału przed mostem  

na rzece Rudzie”,  

2) „Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S od mostu na rzece Rudzie w Siedliskach  

do rejonu działki nr 653 w Turzu oraz nr 3534S od skrzyżowania z DP 3509S do cieku 

wodnego w Budziskach”,  

3) „Budowa wiaduktu wraz z rozbiórką wiaduktu istniejącego w związku z przebudową drogi 

powiatowej nr 3527S w Wojnowicach”, 

4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej  

w  miejscowości Jastrzębie” 

w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2019. 

 

Starosta przedstawił informację o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Raciborskiego VI kadencji w dniu 16 kwietnia 2019 r. o godz. 08.30 w Starostwie 

Powiatowym w Raciborzu (budynek A, parter, pok. nr 4). 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 444912. 

 

Starosta zapoznał zebranych z pismem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu  

dot. wpływów uzyskiwanych za zajęcie pasa drogowego. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 444572. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg 

w Raciborzu nr NF.DP.3121.4.2019.GM z dnia 3 kwietnia 2019 r. dot. wpływów 

uzyskiwanych za zajęcie pasa drogowego. 
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Wicestarosta złożył relację z pierwszego dnia strajku nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. Do strajku 

przystąpiło 10 placówek, nie strajkuje Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach. 

Mimo strajku w części placówek pojawili się uczniowie, którym zapewniono opiekę.  

 

Ad. 5 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr VI/52/2019 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2019 rok. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację.  

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

443989. 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr VI/53/2019 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2019 – 2032. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację.  

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

443991. 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr VI/54/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 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 2019. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację.  

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

444417. 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr VI/55/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie  

w powiecie raciborskim na lata 2019 – 2025. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację.  

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

444438. 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa do określenia realizacji: 

1) Uchwały Nr VI/56/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Pietrowice 

Wielkie na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie 

rolnictwa, 

2) Uchwały Nr VI/57/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Pietrowice 

Wielkie na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie 

edukacji ekologicznej. 

 

Ustalił Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewę Lewandowską jako nadzorującego 

wykonanie ww. Uchwał, a Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa odpowiedzialny za ich 

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

444329. 

 

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 9 kwietnia 2019 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 9 kwietnia 2019 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2019 rok (rezerwa ogólna).  

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

Powiatu Raciborskiego na 2019 rok. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania Komisji konkursowej  

do oceny ofert złożonych w ramach konkursu pn. „Przeprowadzenie w roku 2019 

programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie”. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wprowadzenia od roku szkolnego 

2019/2020 w Branżowej Szkole I Stopnia nr 2 wchodzącej w skład Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu kształcenia w zawodach: przetwórca 

mięsa - 751108, pracownik obsługi hotelowej - 962907, kelner - 513101, monter stolarki 

budowlanej - 712906. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wprowadzenia od roku szkolnego 

2019/2020 w Technikum nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych  

w Raciborzu kształcenia w zawodach: technik rachunkowości - 431103 oraz technik 

reklamy - 333907. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach przy ul. Szkolnej 2. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu przy ul. Jana 14. 


