
 

 

1 

OR.IV.0022.1.38.2019 

 

PROTOKÓŁ  NR 44/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 17 września 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 poinformował, że Wicestarosta Marek Kurpis jest nieobecny,  

gdyż uczestniczy w spotkaniu dot. systemu informacji oświatowej w ramach Śląskiego Forum 

Oświaty Samorządowej.  

Starosta wyznaczył Członków Zarządu, Sekretarza Powiatu, Skarbnika 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 (nieobecny w tej części 

posiedzenia Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator) – 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 43/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 10 września 2019 r.  

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

3. Sprawy różne. 
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4. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Starosta poinformował, że kolejne planowane posiedzenie będzie miało miejsce  

w tut. Starostwie 24 września 2019 r. o godz. 08.00. 

 

Ad. 1 

 

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

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator) – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 43/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 10 września 2019 r. 

 

W tym miejscu na posiedzenie przybył Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego  

Józef Stukator. 

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

uchylenia uchwały dotyczącej upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu 

Raciborskiego do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych 

związanych z realizacją zadań jednostki w roku 2019. 

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

480000. 

Skarbnik Powiatu przypomniał, że zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Radę Powiatu 

Raciborskiego w Uchwale Nr III/27/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Raciborskiego na 2019 rok, Zarząd jako organ wykonawczy może przyznać 

kierownikom samorządowych jednostek budżetowych upoważnienie do dokonywania 

przeniesień (w ramach rozdziału) w planie wydatków bieżących i majątkowych w obrębie 

danej grupy wydatków związanych z realizacją zadań jednostki w roku 2019, ustalając 

jednocześnie wyraźnie granice takich upoważnień. 

Uchwałą Nr 7/35/2019 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do dokonywania 

przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań 
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jednostki w roku 2019 z późn. zm., przeniesiono tą część kompetencji na kierowników 

powiatowych jednostek budżetowych. 

W związku z ograniczonymi możliwościami finansowania wszystkich zadań powiatowych,  

zachodzi konieczność wzmocnienia nadzoru nad kierunkiem ich wydatkowania. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do dokonywania 

przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań 

jednostki w roku 2019. 

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

Jak dodał Skarbnik Powiatu po podjęciu przedmiotowej uchwały zmian w planach 

finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2019 rok będzie dokonywał Zarząd.  

 

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 

480025. 

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. 

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

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany planów finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego na 2019 rok. 

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

480036. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego  

na 2019 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019.  
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Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania 

pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1469 O Mierzęcin – Gościęcin. 

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

480073. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii 

drogi powiatowej nr 1469 O Mierzęcin – Gościęcin. 

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

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska zaprezentowała projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży w trzecim przetargu ustnym 

nieograniczonym nieruchomości zabudowanej, położonej w Raciborzu przy ul. Moniuszki 24, 

stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

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

480133. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska poinformowała,  

że w przedmiotowym projekcie uchwały zaproponowano, aby sprzedać w drodze trzeciego 

przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość zabudowaną, położoną w Raciborzu  

przy ul. Moniuszki 24, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 959/102, a.m.2, obręb 

Studzienna, o pow. 0,0965 ha, zapisaną w księdze wieczystej nr GL1R/00038634/5 jako 

własność Powiatu Raciborskiego. 

Nieruchomość była objęta umową dzierżawy zawartą z Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą 

w Raciborzu. Umowa wygasła z dniem 31 grudnia 2018 r. Od 1 stycznia 2019 r. koszty 

utrzymania nieruchomości ponosi Powiat Raciborski. Zgodnie z operatem szacunkowym 

wartość rynkowa nieruchomości została określona na kwotę 148 912,00 zł. Cena 

wywoławcza w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym wynosiła 180 000,00 zł brutto. 

Cena wywoławcza w drugim przetargu ustnym nieograniczonym wynosiła 150 000,00 zł 

brutto. W związku z brakiem zainteresowania nie wyłoniono nabywcy. Mając powyższe  

na uwadze ustalono cenę wywoławczą w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym  

na kwotę 120 000,00 zł brutto. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie sprzedaży w trzecim przetargu ustnym 
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nieograniczonym nieruchomości zabudowanej, położonej w Raciborzu przy ul. Moniuszki 24, 

stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 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. 

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

480040. 

Skarbnik Powiatu poinformował, że po przygotowaniu przedmiotowej karty informacyjnej 

otrzymano dodatkowe zmiany planów finansowych: Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek podległych na 2019 rok. 

 

Nawiązując do ustaleń z posiedzenia w dniu 27 sierpnia 2019 r. Członek Zarządu Powiatu 

Raciborskiego Ewa Lewandowska przedstawiła kartę informacyjną Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami dot. przygotowania informacji dotyczącej etapu prac związanych  

z zamianą dróg, tj. ulicy 1 - go Maja i Piaskowej w Raciborzu, pomiędzy Powiatem 

Raciborskim a Gminą Racibórz.  

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

479092. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska przypomniała, że powyższa 

sprawa rozpoczęła bieg na początku 2011 r. W kolejnych latach organizowano szereg spotkań 

mających na celu sprecyzowanie zasad przygotowania obydwu jednostek do zmiany kategorii 

dróg.   

Warunkiem zmiany kategorii dróg jest ich uregulowany stan prawny. Zgodnie z deklaracją 

Prezydenta Miasta Racibórz, nieruchomości zajęte pod drogi gminne, które mają podlegać 

zmianie kategorii, mają uregulowany stan prawny. 

Nieruchomości stanowiące 187 działek zajętych pod drogi powiatowe, które podlegać będą 

przedmiotowej zmianie kategorii, na dzień 5 września 2019 r. w większości posiadają 
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uregulowany stan prawny (164 działki). Wobec pozostałych 23 działek toczy się 

postępowanie przed Wojewodą Śląskim o potwierdzenie nabycia z mocy prawa na własność 

Powiatu Raciborskiego, w oparciu o art. 60 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października  

1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Powyższe 

dane obrazuje tabela oraz wykres dołączone do przedmiotowej karty informacyjnej.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją dotyczącą etapu prac związanych  

z zamianą dróg, tj. ulicy 1 - go Maja i Piaskowej w Raciborzu, pomiędzy Powiatem 

Raciborskim a Gminą Racibórz, polecając kontynuację działań w tym zakresie.  

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego  

z posiedzenia w dniu 12 września 2019 r., który znajduje się w systemie informatycznym 

Mdok pod numerem UID 480189. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił, aby Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu 

udzielił odpowiedzi na ww. wniosek. 

 

Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z informacją o terminach posiedzeń komisji stałych 

Rady Powiatu Raciborskiego, które odbędą się we wrześniu 2019 r. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 480116. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował Uchwałę Nr 4200/III/183/2019 z dnia 11 września  

2019 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  

w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Raciborskiego informacji o przebiegu 

wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku. Jednocześnie przekazał, że RIO w Katowicach 

wydało pozytywną opinię o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Raciborskiego informacji  

o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. Uchwała została przekazana radnych 

wraz z materiałami na sesję w dniu 24 września 2019 r.  

Ww. Uchwała znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 480029. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z Uchwałą Nr 4200/III/183/2019  

z dnia 11 września 2019 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Raciborskiego 

informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku. 
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Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego poruszyli kwestię związaną z planowanym  

przez  Miasto Racibórz utworzeniem gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Warsztat 

Terapii Zajęciowej” i jej finansowaniem. Podkreślili, że Powiat Raciborski przekaże  

ze środków własnych 10 % ogólnej kwoty środków przekazywanych na działalność 

Warsztatu.  

 

Starosta poinformował, że uległ zmianie termin Festiwalu Perspektyw 2019. Kolejna edycja 

tego festiwalu będzie miała miejsce w dniu 17 października 2019 r. Jednocześnie poprosił, 

aby ważne z punktu widzenia powiatu wydarzenia/imprezy konsultowano z nim osobiście.  

 

Starosta ponadto podkreślił, iż oczekuje, aby wydawane przez niego w formie ustnej  

i/lub pisemnej polecenia były realizowane.   

 

Ad. 4 

 

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

0 głosów wstrzymujących – zaakceptował kartę informacyjną Referatu Edukacji  

do określenia realizacji: 

 

1) Uchwały Nr X/85/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie 

ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych oraz specjalnych mających siedzibę  

na obszarze Powiatu Raciborskiego od dnia 1 września 2019 r.; 

2) Uchwały Nr X/86/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski z późn. zm.; 

3) Uchwały Nr X/87/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Raciborski. 
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Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwał, a Referat Edukacji 

odpowiedzialny za ich realizację.  

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

479263. 

 

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 17 września 2019 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 17 września 2019 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego  

do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych związanych  

z realizacją zadań jednostki w roku 2019. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2019 rok. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2019 rok. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii 

drogi powiatowej nr 1469 O Mierzęcin – Gościęcin. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży w trzecim przetargu 

ustnym nieograniczonym nieruchomości zabudowanej, położonej w Raciborzu  

przy ul. Moniuszki 24, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 


