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OR.IV.0022.1.34.2019 

 

PROTOKÓŁ  NR 40/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 20 sierpnia 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: 

1) zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego  

VI kadencji, 

2) pismo Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu.  

Powyższa propozycja spotkała się z akceptacją zebranych. 

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. 

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 39/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 08 sierpnia 2019 r.   

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

3. Sprawy różne. 
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Starosta poinformował, że kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się 27 sierpnia br.  

o godz. 8.00. 

 

Ad. 1 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 39/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 08 sierpnia 2019 r. 

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił 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 

473824. 

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 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 

473826. 

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. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu Pani 

Marzenie Kacprowicz do realizacji projektu z programu Erasmus+, akcja Edukacja szkolna, 

pn. „Empower student's wellbeing / Renforcer le bien-etre des eleves”. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

473872. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 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 realizacji projektu z programu Erasmus+, akcja Edukacja szkolna, pn. „Empower student's 

wellbeing / Renforcer le bien-etre des eleves”. 

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

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu Pani 

Marzenie Kacprowicz do realizacji projektu z programu Erasmus+, akcja Edukacja szkolna, 

pn. „Euro: yesterday, today and tomorrow/L' Euro: hier, aujourd'hui, demain”.  

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

473870. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 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 realizacji projektu z programu Erasmus+, akcja Edukacja szkolna, pn. „Euro:yesterday, 

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

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

Członek Zarządu Ewa Lewandowska przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zaopiniowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rudnik 

na lata 2019-2023 z perspektywą do roku 2025”. 

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

472648. 

Poinformowano, że po szczegółowym przeanalizowaniu przesłanego projektu „Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy Rudnik na lata 2019-2023 z perspektywą do roku 2025” 

stwierdzono, że jest on zgodny z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo ochrony 

środowiska oraz polityką ochrony środowiska, która prowadzona jest na podstawie strategii 

rozwoju, programów i dokumentów programowych oraz za pomocą wojewódzkich, 

powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania „Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Rudnik na lata 2019-2023 z perspektywą do roku 2025”. 

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

 

Członek Zarządu Ewa Lewandowska przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości będącej 

w użytkowaniu Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, stanowiącej 

własność Powiatu Raciborskiego. 

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

472906. 

Poinformowano, iż pismem z dnia 1 sierpnia 2019 r. Dyrektor Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu wystąpił z wnioskiem do Zarządu Powiatu Raciborskiego o wyrażenie zgody na 

oddanie w najem, na okres 10 lat, części dachu szpitala pod montaż infrastruktury 

telekomunikacyjnej, o łącznej powierzchni 25m². W wyniku przeprowadzonej dyskusji 

polecono Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami przygotować informację   

nt. stawki do naliczenia na podstawie której obliczono kwotę należną za najem powierzchni 

dachowej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. Powyższą informację 

przedstawi na kolejnym posiedzeniu Członek Zarządu Ewa Lewandowska. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem 

części nieruchomości będącej w użytkowaniu Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

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

 

Członek Zarządu Ewa Lewandowska przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu 

Raciborskiego na lata 2019-2021. 

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

472034. 

Poinformowano, że zgodnie z art. 25b, w związku z art. 25 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.)  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego jako organ właściwy w sprawach gospodarowania 

nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Powiatu Raciborskiego, ma 

obowiązek sporządzania planu wykorzystania zasobu nieruchomości. Plan wykorzystania 

zasobu nieruchomości Powiatu Raciborskiego opracowuje się na okres 3 lat tj. lata 2019-2021 

oraz określa jedynie główne kierunki działań. W stosunku do każdej nieruchomości 

rozstrzygnięcia o sposobie i formie jej zagospodarowania będą zapadały indywidualnie. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu 

nieruchomości Powiatu Raciborskiego na lata 2019-2021. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019 

 

Ad. 3 

Skarbnik Powiatu omówił kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na  

2019 rok. Jednocześnie poinformował, że przygotowując przedmiotową kartę otrzymał 

dodatkowe zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Ekonomicznych. 

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

473822. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek podległych na 2019 rok. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. utworzenia dodatkowego 

stanowiska wicedyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza  

w Raciborzu z dniem 1 września 2019 r. 

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

472832. 

W związku z przedłużającą się nieobecnością w pracy Pana Marka Rysia – dyrektora szkoły, 

wicedyrektor zwrócił się z prośbą o utworzenie dodatkowego stanowiska wicedyrektora  

z dniem 1 września 2019 r. Powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor 

szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady placówki oraz rady pedagogicznej. 

Zapis taki znajduje się również w statucie szkoły. W związku z powyższym zachodzi 

konieczność powołania drugiego wicedyrektora przedmiotowej szkoły do realizacji zadań  

w kierowaniu szkołą. Powołania dokona obecnie urzędujący wicedyrektor. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na utworzenie drugiego stanowiska 

wicedyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu z dniem 1 września 2019 r. 

 

Sekretarz Powiatu przekazała informację o terminach posiedzeń komisji stałych Rady 

Powiatu Raciborskiego, które odbędą się w sierpniu 2019 r.  

W/w informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 473726. 

 

Sekretarz Powiatu poinformowała również o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Raciborskiego VI kadencji , które odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2019 r. o godz. 8:30  

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

W/w zawiadomienie znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

474129. 

 

Skarbnik Powiatu poinformował, że w dniu 13.08.2019 r. Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego nr. 1 w Raciborzu, złożyło pismo z prośbą o prefinansowanie projektu 

unijnego pod nazwą „Staże zagraniczne inwestycją w przyszłość i sukces zawodowy 

uczniów” . 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 473488. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na prefinansowanie projektu unijnego pod 

nazwą „Staże zagraniczne inwestycją w przyszłość i sukces zawodowy uczniów” 

realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu. 

 

Starosta poinformował, że dnia 08.08.br w tut. Starostwie w ramach Marszałkowskiego 

Konkursu „Inicjatywa Sołecka” zostały podpisane umowy z 5 gminami na ponad 227 tys. zł. 

a w imieniu Województwa Śląskiego umowę podpisała Beata Białowąs członek zarządu oraz 

Jerzy Motłoch dyrektor Wydziału Terenów Wiejskich. W tym samym dniu podpisano umowę 

na przebudowę fragmentu odcinka drogi powiatowej w Bieńkowicach. Wartość pozyskanego 

dofinansowania na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych to 248 750 tys. zł.   

z czego niemal połowę środków pozyskano z województwa a pozostałą po połowie pokryją 

powiat i gmina Krzyżanowice. 

W dniu 19.08 br. podpisano umowę na zakup nowego ambulansu sanitarnego wraz  

z wyposażeniem na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 
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Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. Zakup został współfinansowany ze środków 

Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.  

 

Na zakończenie Starosta zaprosił obecnych na posiedzeniu jak i poprosił Sekretarz Powiatu  

o przekazanie wszystkim pracownikom tut. Starostwa, zaproszenia na Koncert 3 tenorów, 

który będzie miał miejsce w najbliższą sobotę tj. 24.08.2019 r. o godz. 17:00 na dziedzińcu 

Zamku Piastowskiego oraz zaproszenia na Dożynki Powiatowe, które w tym roku odbędą się  

w Pietrowicach Wielkich w niedzielę 25.08.2019 r. 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Specjalista  

w Wydziale Organizacyjnym  

 

Sylwia Sitarz 

 

Prowadzący posiedzenie: 

Starosta  

 

Grzegorz Swoboda  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20 sierpnia 2019 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20 sierpnia 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 udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu Pani Marzenie 

Kacprowicz do realizacji projektu z programu Erasmus+, akcja Edukacja szkolna, pn. 

„Empower student's wellbeing / Renforcer le bien-etre des eleves”. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu Pani Marzenie 

Kacprowicz do realizacji projektu z programu Erasmus+, akcja Edukacja szkolna, pn. 

„Euro:yesterday, today and tomorrow/L' Euro: hier, aujourd'hui, demain”. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania „Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Rudnik na lata 2019-2023 z perspektywą do roku 2025”. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie  

w najem części nieruchomości będącej w użytkowaniu Szpitala Rejonowego im. dr. 

Józefa Rostka w Raciborzu, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia planu wykorzystania 

zasobu nieruchomości Powiatu Raciborskiego na lata 2019-2021. 

 


