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OR.IV.0022.1.41.2019 

 

PROTOKÓŁ  NR 47/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 8 października 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, 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.  

Starosta przypomniał, że w dniu 7 października 2019 r. zostały dosłane zebranym 

materiały dodatkowe. Jednocześnie zaproponował, aby porządek posiedzenia został 

rozszerzony o kolejne materiały dodatkowe, tj.: 

 

1) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2019 rok (rezerwa), 

2) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagrody 

finansowej za osiągnięte wyniki sportowe osobie fizycznej z terenu powiatu raciborskiego. 

 

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. 
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TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 46/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 1 października 2019 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Starosta poinformował, że kolejne planowane posiedzenie będzie miało miejsce  

w tut. Starostwie 15 października 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 46/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 1 października 2019 r. 

 

Ad. 2 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum Ogólnokształcącego  

im. Jana Kasprowicza w Raciborzu w czteroletnie I Liceum Ogólnokształcące  

im. Jana Kasprowicza w Raciborzu wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

nr 1 w Raciborzu. 

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

484333. 

Wicestarosta wyjaśnił, iż zgodnie z art. 146 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.)  

z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące staje się 

czteroletnim liceum ogólnokształcącym. 

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowe trzyletnie 
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liceum ogólnokształcące, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, 

stwierdza jego przekształcenie w czteroletnie liceum ogólnokształcące. 

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 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego  

I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Raciborzu w czteroletnie I Liceum 

Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Raciborzu wchodzące w skład Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 29 października 2019 r. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama 

Mickiewicza w Raciborzu w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące im. Adama 

Mickiewicza w Raciborzu. 

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

484329. 

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 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego  

II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu w czteroletnie  

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Raciborzu oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 29 października 2019 r. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego nr 1 

dla Dorosłych w Raciborzu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące nr 1 dla Dorosłych  

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

w Raciborzu. 

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

484350. 

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 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum 
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Ogólnokształcącego nr 1 dla Dorosłych w Raciborzu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące 

nr 1 dla Dorosłych w Raciborzu wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 29 października 2019 r. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego  

dla Dorosłych w Raciborzu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  

w Raciborzu wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 

„Mechanik” w Raciborzu. 

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

484353. 

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 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Raciborzu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące  

dla Dorosłych w Raciborzu wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 29 października 2019 r. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 1  

im. Księżnej Eufemii Raciborskiej w Raciborzu w pięcioletnie Technikum nr 1 im. Księżnej 

Eufemii Raciborskiej w Raciborzu wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych  

w Raciborzu. 

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

484336. 

Wicestarosta wyjaśnił, iż zgodnie z art. 152 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.)  

z dniem 1 września 2019 r. dotychczasowe czteroletnie technikum staje się pięcioletnim 

technikum. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej 

dotychczasowe czteroletnie technikum, w terminie do dnia 30 listopada 2019 r., w drodze 

uchwały, stwierdza jego przekształcenie w pięcioletnie technikum. 
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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 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego 

Technikum nr 1 im. Księżnej Eufemii Raciborskiej w Raciborzu w pięcioletnie Technikum  

nr 1 im. Księżnej Eufemii Raciborskiej w Raciborzu wchodzące w skład Zespołu Szkół 

Ekonomicznych w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 29 października 2019 r. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 3 w Raciborzu  

w pięcioletnie Technikum nr 3 w Raciborzu wchodzące w skład Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu. 

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

484341. 

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 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego 

Technikum nr 3 w Raciborzu w pięcioletnie Technikum nr 3 w Raciborzu wchodzące w skład 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 29 października 2019 r. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie stwierdzenia 

przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 4 w Raciborzu w pięcioletnie 

Technikum nr 4 wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 

„Mechanik” w Raciborzu. 

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

484339. 

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 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego 

Technikum nr 4 w Raciborzu w pięcioletnie Technikum nr 4 wchodzące w skład Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu oraz postanowił  

o jego przekazaniu na sesję w dniu 29 października 2019 r. 
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Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

wysokości opłat w 2020 r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów 

pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu raciborskiego. 

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

485635.  

Wicestarosta wyjaśnił, iż zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r.  

o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, rada powiatu corocznie 

ustala w drodze uchwały wysokość opłat za usunięcie statku lub innego obiektu pływającego  

i za jego przechowywanie w przypadku gdy prowadziła go osoba będąca w stanie po użyciu 

alkoholu, środka działającego podobnie jak alkohol lub będąca pod wpływem środka 

odurzającego. 

Stawki opłat nie mogą być wyższe od maksymalnych stawek określonych w art.31 ust. 2  

ww. ustawy. 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, na każdy rok kalendarzowy  

w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor 

Polski”, maksymalne opłaty, o których mowa w art.31 ust. 2 ustawy. 

Uchwałą Nr IV/42/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. ustalono 

wysokości opłat w 2019 r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów 

pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu raciborskiego.  

Zaproponowane wysokości opłat w 2020 r. są o kilka złotych wyższe od tych, które 

obowiązują w 2019 r.  

Działając w oparciu o Uchwałę Nr III/29/2018 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu lub organami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji (Dz. Urz. Woj. 

Śl. z 2018 r., poz.8283) ww. projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego należy skierować 

do konsultacji. 

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 ustalenia wysokości opłat w 2020 r. za usunięcie i przechowywanie 
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statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu 

raciborskiego oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 26 listopada 2019 r. 

 

Ad. 3 

 

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 

485407. 

Skarbnik Powiatu poinformował, że w przedmiotowym projekcie uchwały zwiększono  

o 140 000,00 zł plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego  

Nr FBI.3111.6.16.2019 z dnia 26 września 2019 r., z przeznaczeniem na finansowanie 

działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności i jednocześnie zwiększono  

o ww. kwotę plan wydatków powiatu, z przeznaczeniem dla Powiatowego Zespołu  

ds. Orzekania o Niepełnosprawności.  

Jednocześnie Skarbnik Powiatu zwrócił uwagę na konieczność zwiększenia planu wydatków 

bieżących Starostwa Powiatowego w Raciborzu. Zaproponował, aby o kwotę 140 000,00 zł 

zwiększyć plan wydatków powiatu, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Starostwa  

oraz na zakup serwera wraz oprogramowaniem i jednocześnie o ww. kwotę zmniejszyć plan 

wydatków powiatu, w związku z otrzymaniem dofinansowania od Wojewody Śląskiego  

na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.  

Propozycja spotkała się z akceptacją zebranych. Stosowne zmiany w budżecie zostaną 

przygotowane na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 29 października 2019 r.  

Następnie Skarbnik Powiatu zgłosił autopoprawki do projektu uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 rok 

polegające na tym, że: 

1) w rozdziale 60014 dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 50 000,00 zł  

do rozdziału 60017 będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów,  

z przeznaczeniem na wkład własny do zadania „Modernizacja fragmentu drogi dojazdowej 

od strony ul. Głubczyckiej do Szpitala Rejonowego w Raciborzu”,  

2) w rozdziale 60017 dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 50 000,00 zł  

z rozdziału 60014 będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów,  
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z przeznaczeniem na wkład własny do zadania „Modernizacja fragmentu drogi dojazdowej 

od strony ul. Głubczyckiej do Szpitala Rejonowego w Raciborzu”,  

3) w rozdziale 75020 dokonuje się przesunięcia w planie wydatków będących w dyspozycji 

Wydziału Organizacyjnego, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane  

do wynagrodzeń (4 100,00 zł). 

 

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 autopoprawek 

zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

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

nr OR.IV.0025.1.2019.  

W związku z planowaną modernizacją fragmentu drogi dojazdowej od strony  

ul. Głubczyckiej do Szpitala Rejonowego w Raciborzu Członek Zarządu Powiatu 

Raciborskiego Ewa Lewandowska zwróciła uwagę na problem osób poruszających się  

na wózkach inwalidzkich, które dojeżdżając komunikacją publiczną do Szpitala Rejonowego 

w Raciborzu, skarżą się zły stan nawierzchni od przystanku autobusowego do wejścia 

głównego do Szpitala.  

 

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 

485412. 

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.  

 

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

485416. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 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.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

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 

484866. 

Skarbnik Powiatu przypomniał, że Zarząd Powiatu Raciborskiego w dniu 17 września 2019 r. 

podjął uchwałę w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej upoważnienia kierowników 

jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących  

i majątkowych związanych z realizacją zadań jednostki w roku 2019. 

O powyższym zostali poinformowaniu dyrektorzy wszystkich jednostek. 

Po otrzymaniu uchwały, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  

w Raciborzu pismem nr CKZiU1.SEK.410.5.2019 z dnia 1 października 2019 r. podkreślił,  

iż oprócz realizacji planu wydatków bieżących i majątkowych jednostki realizuje trzy 

projekty unijne. Dotychczasowe upoważnienie pozwalało na natychmiastową reakcję  

na potrzeby jednostki oraz sprawne zarządzanie budżetem zarówno w zakresie wydatków 

bieżących jednostki jak i środków unijnych. Mając na uwadze powyższe zwrócił się z prośbą 

o rozpatrzenie możliwości przywrócenia upoważnienia. 

Skarbnik Powiatu wyjaśnił, iż w przygotowanym na dzisiejsze posiedzenie projekcie uchwały 

zaproponowano, aby przekazać upoważnienie jednostkom budżetowym Powiatu 

Raciborskiego do dokonywania w roku 2019 przeniesień (w ramach rozdziału) w planie 

wydatków bieżących i majątkowych w obrębie grup: 

1) „Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych”  

z wyłączeniem paragrafów 4260, 4270, 4440, 
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2) „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 

pkt.2 i 3 ustawy” – dotyczy wydatków bieżących i majątkowych.  

Zmiany paragrafów 4260, 4270, 4440 oraz zmiany w obrębie innych grup niż wyżej 

wymienione wymagają bezwzględnej zgody Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

Ww. upoważnienie przyznaje się kierownikom jednostek budżetowych Powiatu 

Raciborskiego (oraz osobom zastępującym).  

Skarbnik Powiatu zwrócił uwagę na fakt, iż w związku z długotrwałą nieobecnością 

inspektora Katarzyny Metel, która zastępuje Dyrektora Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej  

i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu celowym jest,  

aby ww. upoważnienie przyznać inspektorowi Dagmarze Smołce. Z kolei w II Liceum 

Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Raciborzu Dyrektor Marek Ryś jest również 

nieobecny, stąd zastępuje go zarówno Wicedyrektor Maciej Malinowski jak i II Wicedyrektor  

Krzysztof Chrupajło.  

W związku z powyższym Skarbnik Powiatu wniósł autopoprawki do ww. projektu uchwały 

polegające na tym, że w § 1 ust. 2 pkt 3 otrzymał brzmienie: „3) Agencja Promocji Ziemi 

Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu  

- Dyrektor Mariola Jakacka, a w razie nieobecności Dyrektora inspektor Dagmara Smołka,”,  

a w § 1 ust. 2 pkt 10 otrzymał brzmienie: „10) II Liceum Ogólnokształcące im. Adama 

Mickiewicza w Raciborzu - Dyrektor Marek Ryś, a w razie nieobecności Dyrektora 

Wicedyrektor Maciej Malinowski lub Wicedyrektor Krzysztof Chrupajło,”. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników jednostek 

budżetowych Powiatu Raciborskiego do dokonywania przeniesień w planie wydatków 

bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań jednostki w roku 2019, po wniesieniu 

przez Skarbnika Powiatu autopoprawek do § 1 ust. 2 pkt 3 i 10 zgłoszonych w trakcie 

posiedzenia. 

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

nr OR.IV.0025.1.2019. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Dyrektora Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu nr CKZiU1.SEK.410.5.2019  

z dnia 1 października 2019 r. i przyjmując argumenty, o których mowa w piśmie podjął 

uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu 



 

 

11 

Raciborskiego do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych 

związanych z realizacją zadań jednostki w roku 2019. 

 

Skarbnik Powiatu przekazał, że po uzgodnieniu z Kierownikiem Referatu Edukacji  

tut. Starostwa, wszelkie propozycje zmian w budżetach szkół i placówek oświatowych,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski wymagające zgody Zarządu  

lub Rady Powiatu Raciborskiego dyrektorzy będą kierować bezpośrednio do Wydziału 

Finansowego, a nie jak do tej pory do Referatu Edukacji. W związku z powyższym 

pracownicy Referatu Edukacji będą mogli bardziej zaangażować się w przeprowadzanie 

kontroli dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby 

prawne i fizyczne na terenie Powiatu Raciborskiego.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska zaprezentowała projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele 

budowlane nieruchomością zlokalizowaną w Raciborzu przy ulicy Ocickiej 51. 

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

484632. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska poinformowała,  

że w przedmiotowym projekcie uchwały zaproponowano, aby wyrazić zgodę  

na dysponowanie na cele budowlane przez PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. 

w Jastrzębiu-Zdroju nieruchomością zlokalizowaną w Raciborzu przy ulicy Ocickiej 51, 

oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 876/44 (a.m. 10), obręb Racibórz, zapisaną w księdze 

wieczystej nr GL1R/00004672/6 jako własność Powiatu Raciborskiego. 

Zgoda dotyczy przebudowy odcinka sieci ciepłowniczej 2xDn350 mm w rejonie 

skrzyżowania ulic Mariańskiej, Ocickiej i Mysłowickiej w Raciborzu, która znajduje się  

w złym stanie technicznym i wymaga niezwłocznej wymiany. 

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

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

na cele budowlane nieruchomością zlokalizowaną w Raciborzu przy ulicy Ocickiej 51,  

po wniesieniu w trakcie posiedzenia drobnych autopoprawek redakcyjnych do § 4 ust. 1  

oraz polegających na prawidłowym oznaczeniu załącznika. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 7 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 przeprowadzenia 

konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego wysokości opłat  

w 2020 r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów 

wodnych położonych na terenie powiatu raciborskiego. 

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

484934. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego wysokości opłat w 2020 r. za usunięcie  

i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych 

na terenie powiatu raciborskiego. 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej 

działalności powiatu przez Agencję Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu podczas nieobecności dyrektora. 

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

485015. 

Nawiązując do wypowiedzi Skarbnika Powiatu, Wicestarosta poinformował,  

że w uzgodnieniu z dyrektorem Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu dla zapewnienia prawidłowego 

funkcjonowania jednostki podczas nieobecności dyrektora oraz płynnej okresowej realizacji 

jego kompetencji upoważnia się Dagmarę Smołkę – Inspektora ds. administracyjnych  

i organizacji imprez kulturalnych do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu 

Raciborskiego. 

Ponadto Wicestarosta wniósł autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały polegające  

na dodaniu § 4 w brzmieniu: „§ 4. 1. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi 

Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu. 2. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawować 

będzie Wicestarosta”, zmianie numeracji paragrafów oraz uzupełnieniu uzasadnienia. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia do składania 

oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Agencję 



 

 

13 

Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu podczas nieobecności dyrektora, po wniesieniu przez Wicestarostę 

autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2019.  

 

W tym miejscu Starosta przedstawił materiały dodatkowe, tj.: 

1) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2019 rok (rezerwa), który znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 485854, 

2) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagrody 

finansowej za osiągnięte wyniki sportowe osobie fizycznej z terenu powiatu raciborskiego, 

który znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 485825. 

 

Starosta przekazał, że w projekcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2019 rok zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 4 000,00 zł  

i jednocześnie zwiększa się o ww. kwotę plan wydatków będących w dyspozycji Referatu 

Promocji i Rozwoju Powiatu. 

Z kolei w projekcie uchwały w sprawie przyznania nagrody finansowej za osiągnięte wyniki 

sportowe osobie fizycznej z terenu powiatu raciborskiego zaproponowano, aby przyznać 

Justynie Święty-Ersetic reprezentantce Polski w lekkiej atletyce nagrodę I stopnia  

w wysokości 4 000,00 zł za zdobycie srebrnego medalu oraz ustanowienie Rekordu Polski 

(3:21,89) w biegu sztafetowym 4 x 400 m na Mistrzostwach Świata w Lekkoatletyce  

Doha 2019. 

Na podstawie § 27 ust. 4 regulaminu przyznawania, wstrzymywania lub cofania, ustalania 

wysokości stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród przyznawanych za osiągnięte wyniki 

sportowe osobom fizycznym z terenu Powiatu Raciborskiego stanowiącym załącznik  

do Uchwały Nr V/46/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie 

ustanowienia stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte 

wyniki sportowe Starosta Raciborski wystąpił z inicjatywą przyznania nagrody dla Justyny 

Święty-Ersetic za osiągnięty wynik sportowy. 
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Mając na uwadze powyższe, Zarząd podjął decyzję o przyznaniu nagrody I stopnia 

finansowanej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla wskazanej zawodniczki za osiągnięty 

wynik sportowy. 

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 (rezerwa).  

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania nagrody finansowej  

za osiągnięte wyniki sportowe osobie fizycznej z terenu powiatu raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

Ad. 4 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu  

dot.  propozycji zmian w kalendarzu imprez kulturalnych realizowanych jako zadania własne 

samorządu powiatowego. 

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

485054. 

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

w kalendarzu imprez kulturalnych realizowanych jako zadania własne samorządu 

powiatowego objął patronatem Starosty Raciborskiego i wpisał do kalendarza imprez 

kulturalnych na 2019 r. konferencją jubileuszową Stowarzyszenia na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych i Ich Otoczenia „SPEKTRUM” w Raciborzu pn.: „5 lat razem” 

połączoną z wystawą fotograficzną pn.: „Podpatrzone” oraz wyraził zgodę, aby zabezpieczyć 

kwotę dofinansowania w wysokości 500,00 zł (brutto) na organizację ww. przedsięwzięcia. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła informację o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji, które odbędzie się w dniu 15 października 

2019 r. o godz. 15:30 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu (budynek A, parter, pokój  

nr 4). 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 484867. 
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Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z dodatkową Uchwałą Nr IX/56/2019 Rady Powiatu 

Nowodworskiego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie: realizacji § 5 ust. 1 pkt. 2 lit. „b” 

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie 

domów pomocy społecznej. 

Ww. uchwała znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 483375. 

Rada Powiatu Nowodworskiego wniosła o podjęcie działań przez Ministerstwo Zdrowia  

i Narodowy Fundusz Zdrowia, mających na celu opracowanie nowego produktu świadczeń 

zdrowotnych, realizowanych przez pielęgniarki zatrudnione w domach pomocy społecznej  

na rzecz mieszkańców tych domów. Świadczenia zdrowotne realizowane przez pielęgniarki 

zatrudnione w domach pomocy społecznej powinny być kontraktowane i finansowane  

przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jako odrębny produkt zapewniający całodobową opiekę 

pielęgniarską. Dlatego Rada Powiatu Nowodworskiego wniosła o dokonanie  

przez ustawodawcę stosownych zmian w przepisach, uwzględniających powyższe uwagi.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z Uchwałą Nr IX/56/2019 Rady Powiatu 

Nowodworskiego z dnia 19 września 2019 r. w sprawie: realizacji § 5 ust. 1 pkt. 2 lit. „b” 

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie 

domów pomocy społecznej i przyjął ją do wiadomości.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska zwróciła uwagę na fakt,  

że po rozpoczęciu inwestycji związanej z budową regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna 

pojawiły się pierwsze utrudnienia m.in. związane z zwiększonym ruchem samochodów 

ciężarowych na ul. Kozielskiej i Piotrowskiej w Raciborzu.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zaproponował, aby część 

środków przekazywanych obecnie na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych  

z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest została 

przeznaczona na instalacje do gromadzenia i wykorzystywania wody deszczowej w domach 

jednorodzinnych czy wielorodzinnych. Podkreślił, iż litr zużytej deszczówki oznacza 

oszczędność tej samej ilości wody pitnej, a także odprowadzanych ścieków. Korzystanie  

z deszczówki, a nie „kranówki” jest działaniem ekologicznym, ponieważ znacząco odciąża 

środowisko naturalne. 

Po dyskusji, Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego postanowili, że ww. propozycja 

zostanie przeanalizowana w terminie późniejszym.  
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Ad. 5 

 

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 XI/92/2019 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 24 września 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 

484853. 

 

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 XI/93/2019 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 24 września 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 

484863. 

 

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

0 głosów wstrzymujących – zaakceptował kartę informacyjną Referatu Inwestycji  

i Remontów do określenia realizacji Uchwały Nr XI/94/2019 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi od skrzyżowania z drogą krajową nr 45 

w miejscowości Krzyżanowice do granicy państwa do kategorii dróg powiatowych. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Inwestycji  

i Remontów odpowiedzialny za jej realizację.  

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

484309. 
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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 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 – uzupełnienie. 

Jednocześnie przyjął informację o prawidłowym wykorzystaniu i rozliczeniu dotacji. 

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

483705. 

 

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 8 października 

2019 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 8 października 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 zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2019 rok. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierowników 

jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do dokonywania przeniesień w planie 

wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań jednostki  

w roku 2019. 

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

na cele budowlane nieruchomością zlokalizowaną w Raciborzu przy ulicy Ocickiej 51. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego wysokości opłat w 2020 r.  

za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów 

wodnych położonych na terenie powiatu raciborskiego. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia do składania 

oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez 

Agencję Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu podczas nieobecności dyrektora. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2019 rok (rezerwa). 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagrody finansowej  

za osiągnięte wyniki sportowe osobie fizycznej z terenu powiatu raciborskiego. 

 


