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OR.IV.0022.1.24.2019 

 

PROTOKÓŁ  NR 30/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 21 maja 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 rozszerzył porządek posiedzenia o materiały dodatkowe, tj.: 

 

1) kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu dot. zmiany w kalendarzu 

imprez sportowych na 2019 r. realizowanych jako zadania własne powiatu w zakresie 

upowszechniania sportu dzieci i młodzieży na 2019 r., 

2) kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. zakupu samochodu – busa 9 – osobowego  

na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach. Jednocześnie 

przekazał, że ww. kartę informacyjną omówi w końcowej części posiedzenia Dyrektor 

Rafał Lazar.  

 

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 29/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 14 maja 2019 r.   

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

5. Realizacja uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

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

28 maja 2019 r. o godz. 08.00 i weźmie w nim udział Dyrektor Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu. 

 

Ad. 1 

 

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

1 głosem wstrzymującym – przyjął Protokół Nr 29/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 14 maja 2019 r. 

 

Ad. 2 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

nazwy dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 1 dla Dorosłych wchodzącej w skład Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu. 

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

452603. 

Wicestarosta wyjaśnił, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 listopada 2018 r.  

o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 

ustaw (D.U. z 2018 r. poz.2245 z późn. zm.), organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego prowadzącej dotychczasową szkołę policealną, której nazwa nie jest zgodna  

z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w brzmieniu nadanym 

ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie 
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oświaty oraz niektórych innych ustaw (D.U. z 2018 r. poz.2245 z późn. zm.), podejmuje 

uchwałę w sprawie dostosowania nazwy do obowiązujących przepisów. 

W związku z powyższym z dniem 1 września 2019 r. zmienia się dotychczasową nazwę 

Szkoły Policealnej nr 1 dla Dorosłych, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu z siedzibą przy ul. Wileńskiej 6 w Raciborzu, 

na Szkołę Policealną nr 1. 

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 nazwy dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 1  

dla Dorosłych wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  

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

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany nazwy 

dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 2 dla Dorosłych wchodzącej w skład Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu. 

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

452605. 

Wicestarosta dodał, że analogicznie jak w poprzednio omawianym projekcie uchwały,  

z dniem 1 września 2019 r. zmienia się dotychczasową nazwę Szkoły Policealnej nr 2  

dla Dorosłych, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 

„Mechanik” w Raciborzu z siedzibą przy ul. Zamkowej 1 w Raciborzu, na Szkołę Policealną 

nr 2. 

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 nazwy dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 2  

dla Dorosłych wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 

„Mechanik” w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 25 czerwca 

2019 r. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie zmiany nazwy dotychczasowego Liceum Plastycznego w Raciborzu  

na Liceum Sztuk Plastycznych w Raciborzu. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

452601. 

Wicestarosta wyjaśnił, iż zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych  

i niepublicznych z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe licea plastyczne stają się liceami 

sztuk plastycznych. 

W związku z powyższym z dniem 1 września 2019 r. zmienia się dotychczasową nazwę 

Liceum Plastycznego w Raciborzu, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

nr 1 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11, na Liceum Sztuk Plastycznych w Raciborzu. 

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 nazwy dotychczasowego Liceum Plastycznego w Raciborzu 

na Liceum Sztuk Plastycznych w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 25 czerwca 2019 r. 

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował 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 

453577. 

Skarbnik Powiatu wyjaśnił, iż w przedmiotowym projekcie uchwały zostaną dokonane 

zmiany jeśli Zarząd rozpatrzy pozytywnie kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. zakupu 

samochodu – busa 9 – osobowego na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

w Rudach. Szczegółowe omówienie karty informacyjnej nastąpi w końcowej części 

posiedzenia.  

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, po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawki  

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 przedstawił 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 

453579. 

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 2019. 

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 

ogłoszenia o naborze kandydatów na kadencję 2019-2022 do Rady Nadzorczej 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 

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

453819. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów  

na kadencję 2019-2022 do Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej  

w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, po wniesieniu przez Wicestarostę 

autopoprawek redakcyjnych do: tytułu, podstawy prawnej, § 1 ust.1, uzasadnienia 

zgłoszonych w trakcie posiedzenia i określeniu, że oferty należy składać w Biurze Obsługi 

Klienta Starostwa Powiatowego w Raciborzu lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rada Nadzorcza” do 13 czerwca 2019 r.  

do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu).  

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 5 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. 
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

453555. 

Skarbnik Powiatu przedstawił dodatkowo otrzymane zmiany w planie finansowym 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek podległych na 2019 rok. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Raciborzu 

informacji, o których mowa w art. 37 ustawy o finansach publicznych. 

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

453428. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął oraz polecił Wydziałowi Finansowemu umieścić  

w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Raciborskiego w terminie do dnia 31 maja  

2019 r. informacje nt.: 

 

1) wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego, w tym kwoty deficytu/nadwyżki w 2018 roku, 

2) kwoty wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  

oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 

3) kwoty zobowiązań wymagalnych, 

4) kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty 

dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, 

5) wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń 

umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł,  

wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, 

6) wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej. 

 

Sekretarz Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego dot. zatwierdzenia 

Raportu o stanie Powiatu Raciborskiego za rok 2018. 

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

453167. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego:  

 

1) zatwierdził Raport o stanie Powiatu Raciborskiego za rok 2018, po wniesieniu uwagi  

przez Wicestarostę dot. zmiany liczby mieszkańców Powiatu Raciborskiego wg stanu 

GUS-u na 31 grudnia 2018 r. zgłoszonej w trakcie posiedzenia, 

2) polecił przekazać ww. Raport radnym Powiatu Raciborskiego w dniu 29 maja 2019 r., 

3) polecił zamieścić ww. Raport w dniu 29 maja 2019 r. w BIP-ie i na stronie internetowej 

Powiatu Raciborskiego wraz z informacją dla mieszkańców o możliwości zabrania głosu 

na sesji Rady Powiatu Raciborskiego w debacie nad przedmiotowym Raportem i wzorem 

zgłoszenia do zabrania głosu w debacie, przedstawianym przez mieszkańca powiatu 

Przewodniczącemu Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu  

dot. przyjęcia przez zarząd powiatu oferty Międzyszkolnego Klubu Sportowego – Szkoły 

Mistrzostwa Sportowego Victoria Racibórz na realizację zadania publicznego w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze promocji pływania. 

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

453226. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął ofertę Międzyszkolnego Klubu Sportowego – Szkoły 

Mistrzostwa Sportowego Victoria Racibórz na realizację zadania publicznego w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze promocji pływania polegającą  

na zorganizowaniu Międzynarodowego Festiwalu Pływackiego z udziałem ekip z Märkischer 

Kreis (Niemcy) i Horiszni Pławni (Ukraina), które przebywać będą w Powiecie Raciborskim  

w dniach od 8 do 11 czerwca 2019 r. Ponadto polecił Kierownikowi Referatu Promocji  

i Rozwoju Powiatu przeprowadzić procedurę zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w efekcie przygotować 

projekt umowy o udzielenie dotacji w wysokości 9 000,00 zł dla Międzyszkolnego Klubu 

Sportowego – Szkoły Mistrzostwa Sportowego Victoria Racibórz na wsparcie realizacji 

zadania publicznego.  

Ww. zadanie zostanie sfinansowane ze środków będących w dyspozycji ww. Referatu. 
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Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu  

dot. propozycji zmiany w kalendarzu imprez kulturalnych i kalendarzu imprez sportowych 

realizowanych jako zadania własne samorządu powiatowego. 

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

452007. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. propozycji zmiany 

w kalendarzu imprez kulturalnych i kalendarzu imprez sportowych realizowanych jako 

zadania własne samorządu powiatowego: 

 

1) objął patronatem Starosty Raciborskiego i wpisał do kalendarza imprez kulturalnych  

na 2019 r. procesję konną ku czci św. Mikołaja w Krzanowicach oraz wyraził zgodę,  

aby przenieść zabezpieczoną kwotę dofinansowania w wysokości 1 000,00 zł   

z warsztatów i spotkań kobiet Powiatu Raciborskiego na organizację ww. przedsięwzięcia,  

2) objął patronatem Starosty Raciborskiego i wpisał do kalendarza imprez sportowych  

na 2019 r. i kolejne Międzynarodowy Szachowy Memoriał im. Alfreda Chrobaka,  

który będzie odbywał się w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu.  

Ponadto wyraził zgodę, aby ufundować puchary szachowe dla najlepszych zawodniczek  

i zawodników w kategoriach dzieci i młodzieży w wysokości do 700,00 zł.  

Ww. zmiany w kalendarzu imprez kulturalnych i sportowych na 2019 r. zostaną sfinansowane 

w ramach środków będących w dyspozycji Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. Powiatowej 

Rady Pożytku Publicznego w Raciborzu. 

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

452985. 

Wicestarosta przypomniał, że zgodnie z poleceniem Zarządu z dnia 2 kwietnia 2019 r. Referat 

Spraw Społecznych przedstawił informację na temat działania rad pożytku publicznego  

w powiecie:  

 

1) wodzisławskim – rada działa od 2012 r., 

2) rybnickim – rada działała w latach 2010 – 2017, obecnie rada nie działa z powodu braku 

kandydatów organizacji pozarządowych chętnych do pracy w radzie, 
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3) mikołowskim – rada nie działa, brak wniosku organizacji pozarządowych o powołanie 

rady, 

4) kędzierzyńsko – kozielskim – rada działała w latach 2011 – 2017, obecnie rada                      

nie działa z powodu braku kandydatów organizacji pozarządowych chętnych do pracy  

w radzie, 

5) głubczyckim – rada działa od 2017 r.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją nt. działania rad pożytku 

publicznego w powiatach: wodzisławskim, rybnickim, mikołowskim, kędzierzyńsko-

kozielskim, głubczyckim. Jednocześnie postanowił, że decyzję co do skierowania pod obrady 

sesji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie trybu powoływania członków, 

organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie 

Raciborskim podejmie w terminie późniejszym. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu dot. zapoznania 

się z protokołem z posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej Sp. z o. o. z dnia 10 maja 2019 r. 

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

453234. 

Wicestarosta poinformował, że przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej PKS Sp. z o. o.  

w dniu 10 maja 2019 r. było:  

 

1) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad wyboru kandydata do Zarządu Spółki,  

2) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia treści zaproszenia do składania ofert w konkursie  

na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki oraz jego publikacji, 

3) analiza bieżącej sytuacji ekonomicznej Spółki.  

W trakcie posiedzenia Prezes Zarządu poinformował, że wynik finansowy w kwietniu 2019 r.  

jest dodatni, rekompensata wypłacona przez Powiat Wodzisławski oraz Raciborski w marcu 

2019 r. wyniosła 345 000,00 zł.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem nr 25/10.05/2019 z przebiegu 

posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu odbytego w dniu 10 maja 2019 r.  

w siedzibie Spółki.  
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Starosta przedstawił: 

 

1) informację o terminach posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego,  

które odbędą się w maju 2019 r. 

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

453752, 

2) informację o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 28 maja 2019 r. o  godz. 13:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu (budynek 

A, parter, pok. nr 4). 

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

453943. 

 

Skarbnik Powiatu omówił pismo Dyrektora Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej  

i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu nr ZP.3221.23.2018  

z dnia 17 maja 2019 r. dot. zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 7 011,00 zł  

z przeznaczeniem na usunięcie awarii wentylatora dachowego w centrali wentylacyjnej 

znajdującej się na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 454141. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Agencji Promocji 

Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu  

nr ZP.3221.23.2018 z dnia 17 maja 2019 r., wyraził zgodę na zwiększenie planowanych 

wydatków o kwotę 7 011,00 zł z przeznaczeniem na usunięcie awarii wentylatora dachowego 

w centrali wentylacyjnej znajdującej się na Zamku Piastowskim w Raciborzu i zmniejszenie 

planu wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił pisma Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu: nr CKZIU2.3124.23.19 z dnia 16 maja  

2019 r. i nr CKZIU2.3124.24.19 z dnia 20 maja 2019 r. dot. zmiany planowanych wydatków 

o kwotę 903,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie różnic kursowych związanych z realizacją 

programu pn. Technik w unijnej firmie – szansa na start zawodowy.  

Ww. pisma znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID: 454121  

i 454616. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismami Dyrektora Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu: nr CKZIU2.3124.23.19  

z dnia 16 maja 2019 r. i nr CKZIU2.3124.24.19 z dnia 20 maja 2019 r. wyraził zgodę  

na zmiany planowanych wydatków o kwotę 903,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie różnic 

kursowych związanych z realizacją programu pn. Technik w unijnej firmie – szansa  

na start zawodowy.  

 

Starosta omówił dodatkową kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu  

dot. zmiany w kalendarzu imprez sportowych na 2019 r. realizowanych jako zadania własne 

powiatu w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży na 2019 r. 

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

453901. 

Po dyskusji, w której odrębne zdanie wyraził Wicestarosta, Zarząd Powiatu Raciborskiego 

wprowadził poprawki w kalendarzu imprez sportowych na 2019 r. realizowanych jako 

zadania własne powiatu w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży polegające  

na wykreśleniu nw. imprez sportowych: 

 

1) 12. Międzynarodowe Zawody Sprintu Pływackiego, organizatorzy: Zespół Szkół 

Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, MKS – SMS Victoria 

Racibórz (poz. 54 kalendarza), 

2) Mistrzostwa Śląska 13 – latków w pływaniu, organizatorzy: MKS – SMS Victoria 

Racibórz, Śląski Okręgowy Związek Pływacki i Zespół Szkół Ogólnokształcących 

Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu (poz. 72 kalendarza) 

 

oraz polecił Kierownikowi Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu poinformować głównych 

organizatorów o podjętej decyzji. 

Jednocześnie Zarząd Powiatu Raciborskiego pozostawił w kalendarzu imprez sportowych  

na 2019 r. 7 Mikołajkowe Zawody Pływackie, organizatorzy: Zespół Szkół 

Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, MKS – SMS Victoria Racibórz 

(poz. 71).  

Ponadto Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu przygotować 

propozycję nowej formuły realizowania zadań Referatu z zakresu kultury i sportu,  

która będzie obowiązywać od 2020 r. Szczegółowych informacji udzieli Starosta.  
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Starosta w imieniu swoim oraz zebranych przywitał na posiedzeniu Dyrektora 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach Rafała Lazara. 

Następnie przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. zakupu samochodu – busa  

9 – osobowego na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach. 

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

454202. 

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach poinformował, że w ramach 

przeprowadzonego zapytania ofertowego dot. zakupu samochodu na potrzeby Ośrodka 

wpłynęły 3 oferty: 

 

1) Pietrzak Sp. z o.o., ul. Bocheńskiego 125, 40 – 816 Katowice. 

Oferta samochodu: Renault Passenger Pack Clim 2,8t, 1598 cm³, olej napędowy. 

Cena 97 674,90 zł brutto, dostawa samochodu: sierpień 2019 r., 

2) Auto – Tamex Sp. z o.o., ul. Lubelska 6, 24 – 100 Puławy. 

Oferta samochodu: Renault Passenger Pack Clim 2,9t, 1598 cm³, olej napędowy. 

Cena samochodu: 113 500 zł brutto, dostawa samochodu: 10 dni od daty podpisania 

umowy, 

3) Ren – Car Sp. z o.o., ul. Gliwicka 190, 44-207 Rybnik. 

Oferta samochodu: Ford, Bus 9 – osobowy, 1598 cm³, olej napędowy. 

Cena samochodu: 121 000 zł brutto, dostawa samochodu: 10 dni od daty podpisania 

umowy. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zakup samochodu – busa 9 – osobowego  

na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, zgodnie z ofertą firmy 

Pietrzak Sp. z o.o., ul. Bocheńskiego 125, 40 – 816 Katowice, po zwiększeniu budżetu 

Ośrodka o kwotę 7 675,00 zł ze środków będących w dyspozycji Referatu Edukacji. 

Jednocześnie polecił, aby Dyrektor rozeznał rynek ubezpieczeń komunikacyjnych i wybrał 

najkorzystniejszą ofertę cenową, celem ubezpieczenia busa.  

W tym miejscu Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach Rafał Lazar 

opuścił posiedzenie.  
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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 Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr VII/62/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie Rady 

Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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 

453821. 

 

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 21 maja 2019 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 21 maja 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 ogłoszenia o naborze kandydatów  

na kadencję 2019-2022 do Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 


