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OR.IV.0022.1.42.2019 

 

PROTOKÓŁ  NR 48/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 15 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 zaproponował, aby porządek posiedzenia został rozszerzony o projekt 

uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie świadczenia dodatkowego z tytułu 

zatrudnienia dla Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka 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 47/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 8 października 2019 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 
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3. „Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019”. 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

5. Sprawy różne. 

 

Starosta poinformował, że kolejne planowane posiedzenie będzie miało miejsce  

w tut. Starostwie 22 października 2019 r. o godz. 08.00. 

 

Ad. 1 

 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 47/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 8 października 2019 r., po zgłoszeniu wniosku o sprostowanie 

drobnych błędów redakcyjnych na str. 2 i 5. 

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 rok. 

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

487034. 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Skarbnik Powiatu poinformował,  

że w przedmiotowym projekcie uchwały zwiększono o kwotę 140 000,00 zł plan wydatków 

powiatu, z przeznaczeniem na wydatki bieżące Starostwa (ok. 60 000,00 zł) oraz na zakup 

serwera wraz z oprogramowaniem (ok. 80 000,00 zł) i jednocześnie zmniejszono  

o ww. kwotę  plan wydatków powiatu, w związku z otrzymaniem dofinansowania  

od Wojewody Śląskiego na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności. Po dokonaniu ww. zmian w budżecie wydatki na funkcjonowanie 

Starostwa zostały zabezpieczone do końca bieżącego roku.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

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

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 29 października 2019 r. 
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Skarbnik Powiatu zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2019 – 2032. 

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

487036. 

Skarbnik Powiatu przekazał, że w przedmiotowym projekcie uchwały m.in.:  

1) zwiększa się wartość zadania pn. Zadania letniego i zimowego utrzymania dróg 

wojewódzkich o kwotę 4.762.000,00 zł w 2019 roku, w związku z podpisaniem aneksu  

nr 2 do Porozumienia nr 131/KT/2018 z dnia 29.06.2018 r. dotyczącego zadań letniego  

i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, 

2) dopisuje się zadanie pn. Wykonanie usługi w postaci projektu operatu opisowo-

kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie wykonania 

ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej Krzyżanowice obręb Nowa Wioska, 

Owsiszcze, Rudyszwałd, Zabełków oraz jednostki ewidencyjnej Krzanowice obręb 

Pietraszyn o wartości 779.412,00 zł.  

 

Po przeprowadzonej dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił, aby w specyfikacjach 

istotnych warunków zamówienia oraz umowach zawierać (o ile inne przepisy tego  

nie określają) obowiązek wykonawcy do dostarczania, umieszczania i utrzymywania tablic 

informacyjnych dotyczących zadań inwestycyjnych związanych z szeroko rozumianą 

przebudową dróg powiatowych. Odpowiedzialni: Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów 

oraz stanowisko ds. zamówień publicznych Wydziału Organizacyjnego.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2019 – 2032 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 29 października 2019 r. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 2 w Raciborzu  

w pięcioletnie Technikum nr 2 w Raciborzu wchodzące w skład Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

484338. 

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 2 w Raciborzu w pięcioletnie Technikum nr 2 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 Centrum Kształcenia Praktycznego w Raciborzu  

w Centrum Kształcenia Zawodowego w Raciborzu wchodzącego w skład Centrum 

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

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

484344. 

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 Centrum 

Kształcenia Praktycznego w Raciborzu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Raciborzu 

wchodzącego 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 zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2  

z siedzibą w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1. 

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

485753. 

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 uchwały dotyczącej utworzenia Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 z siedzibą w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 29 października 2019 r. 

 



 

 

5 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  

oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2019. 

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

486711. 

Wicestarosta przypomniał, że dnia 26 marca 2019 r. Rada Powiatu Raciborskiego podjęła 

uchwałę w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych  

na realizację tych zadań w roku 2019. 

Dyrektorzy Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu oraz Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Raciborzu dokonali oceny otrzymanych wniosków o dofinansowanie  

oraz wydatkowania przyznanych jednostkom środków finansowych PFRON i zaproponowali 

dokonanie przesunięć otrzymanych środków. 

Dyrektor PUP w Raciborzu zaproponował zmniejszenie przyznanych Urzędowi środków  

o łączną kwotę 9 800,00 zł, w tym: 

1) finansowanie kosztów staży osób niepełnosprawnych zmniejszenie o kwotę 7 800,00 zł; 

2) finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób 

niepełnosprawnych zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł. 

Powyższe środki zostały przekazane do dyspozycji Dyrektora PCPR w Raciborzu,  

który zaproponował zmniejszenie kwot środków przeznaczonych na realizację następujących 

zadań: 

1) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych zmniejszenie o kwotę 48 090,00 zł; 

2) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się  

i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 

zmniejszenie o kwotę 134,75 zł; 

3) dofinansowanie tłumacza języka migowego lub tłumacza zmniejszenie o kwotę 500,00 zł. 

Uzyskane oszczędności w łącznej kwocie 58 524,75 zł Dyrektor PCPR w Raciborzu 

zaproponował przeznaczyć w całości na realizację zadania – dofinansowanie zaopatrzenia  

w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom 

niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. 
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Nawiązując do ww. projektu uchwały Wicestarosta przedstawił informację dodatkową  

pt. „Stan wykorzystania środków PFRON na dzień 7 października 2019 roku”, przygotowaną 

przez Dyrektora PCPR w Raciborzu.  

Po analizie ww. informacji, Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił radcy prawnemu 

przygotowanie opinii prawnej czy zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Starosta ma prawo: 

 

1) wglądu do wniosków złożonych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu 

osób ubiegających się o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze oraz o dofinansowanie likwidacji barier 

architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi 

potrzebami osób niepełnosprawnych wraz z dokumentacją dotyczącą ich rozpatrzenia,  

2) otrzymania imiennej listy adresowej osób składających wnioski o dofinansowanie  

oraz osób, którym odmówiono dofinansowania.  

 

Jednocześnie Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił, aby Dyrektor Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Raciborzu przygotował wykaz wniosków złożonych przez osoby 

ubiegające się o dofinansowanie oraz wykaz decyzji odmawiających przyznania 

dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze oraz dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się  

i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. 

Wspomniane wykazy należy przygotować z uwzględnieniem podziału na poszczególne 

gminy Powiatu Raciborskiego. Termin – 18 października 2019 r.  

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 uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2019 oraz postanowił  

o jego przekazaniu na sesję w dniu 29 października 2019 r. Ponadto radnym na sesję  
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w dniu 29 października 2019 r. zostanie przekazana informacja dodatkowa pt. „Stan 

wykorzystania środków PFRON na dzień 7 października 2019 roku”. 

Jednocześnie Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych, aby przekazał 

przedmiotowy projekt uchwały Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych, 

celem zaopiniowania. 

 

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

powiatowych na terenie powiatu raciborskiego. 

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

486995. 

Sekretarz Powiatu przypomniała, że przedmiotowy projekt uchwały był omawiany  

na posiedzeniu w dniu 1 października 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 organizacjami 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, 

Zarząd skierował ww. projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego do konsultacji. 

Konsultacje prowadzono w formie pisemnego i elektronicznego wyrażania opinii w terminie 

od 3 do 9 października 2019 r. Osobą uprawnioną do kontaktu z organizacjami 

pozarządowymi był Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów. Żadna z organizacji 

pozarządowych nie wzięła udziału w konsultacjach.  

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 uchwały dotyczącej wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu raciborskiego oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 29 października 2019 r., po wniesieniu przez Sekretarza Powiatu 

w trakcie posiedzenia drobnej autopoprawki redakcyjnej do podstawy prawnej.  

 

 

 



 

 

8 

Ad. 3 

 

Wicestarosta omówił „Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 

2018/2019”, która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

487391. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował „Informację o stanie realizacji zadań 

oświatowych w roku szkolnym 2018/2019” oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję  

w dniu 29 października 2019 r. 

 

Ad. 4 

 

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 

486952. 

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 

uchwały dotyczącej określenia uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania 

budżetu Powiatu Raciborskiego, składania oświadczenia woli w imieniu powiatu  

w sprawach majątkowych oraz związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu  

z późn. zm. 

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

487092. 

Skarbnik Powiatu przekazał, że z powodu długotrwałej nieobecności: 

 

1) Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu  

Marka Rysia, wyznacza się drugą osobę do wykonania budżetu oraz do składania 

oświadczenia woli w zakresie spraw związanych z bieżącą działalnością jednostki, 
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2) Inspektora Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu Katarzyny Metel, dokonuje się zmiany personalnej 

osoby upoważnionej do wykonania budżetu oraz do składania oświadczenia woli  

w zakresie spraw związanych z bieżącą działalnością jednostki. 

 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia 

uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu Powiatu Raciborskiego, 

składania oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych  

z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu z późn. zm., po wniesieniu przez Członka 

Zarządu Ewę Lewandowską w trakcie posiedzenia autopoprawki określającej,  

że Wicedyrektor Krzysztof Chrupajło otrzymuje upoważnienie w sytuacji i pod warunkiem 

jednoczesnej nieobecności Dyrektora Marka Rysia oraz Wicedyrektora Macieja 

Malinowskiego. 

Po zmianie, 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 uchwały dotyczącej upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu 

Raciborskiego do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2019  

z późn. zm. 

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

487088. 

Skarbnik Powiatu poinformował, że z powodu długotrwałej nieobecności: 

 

1) Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu  

Marka Rysia, wyznacza się drugą osobę do zaciągania zobowiązań wykraczających  

poza rok budżetowy 2019, 

2) Inspektora Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu Katarzyny Metel, dokonuje się zmiany personalnej 

osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2019. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do zaciągania 

zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2019 z późn. zm., po wniesieniu  

przez Członka Zarządu Ewę Lewandowską w trakcie posiedzenia autopoprawki określającej, 

że Wicedyrektor Krzysztof Chrupajło otrzymuje upoważnienie w sytuacji i pod warunkiem 

jednoczesnej nieobecności Dyrektora Marka Rysia oraz Wicedyrektora  

Macieja Malinowskiego. 

Po zmianie, 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 wyrażenia 

zgody na usunięcie drzew przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 

„Mechanik” w Raciborzu. 

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

486823. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew 

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

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 wyrażenia zgody na dysponowanie na cele 

budowlane nieruchomością zlokalizowaną w Raciborzu przy ulicy Pawła Stalmacha 12. 

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

486722. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska poinformowała,  

że w 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 Pawła Stalmacha 12, oznaczoną 

geodezyjnie jako działka nr 2107/174 (a.m. 4), obręb Racibórz, zapisaną w księdze wieczystej 

nr GL1R/000033770/5 jako własność Powiatu Raciborskiego. Aktualnie ww. nieruchomość 

oddana jest w trwały zarząd na rzecz Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu. 
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Zgoda dotyczy wykonania projektu budowlano-wykonawczego sieci ciepłowniczej  

w technologii preizolowanej w rejonie ulicy Pawła Stalmacha i Placu Wolności w Raciborzu. 

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 Pawła  

Stalmacha 12. 

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

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie świadczenia 

dodatkowego z tytułu zatrudnienia dla Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz poprosił o udział  

w dyskusji.  

Starosta poinformował, że dyrektor wystąpił o wypłatę świadczenia dodatkowego z okazji 

jubileuszu z tytułu 35-lecia pracy. 

Świadczenie, o którym mowa powyżej zostanie wypłacone ze środków Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu. 

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

487244. 

Wobec braku uwag, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie świadczenia 

dodatkowego z tytułu zatrudnienia dla Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

 

Ad. 5 

 

Starosta zapoznał zebranych z Uchwałą Nr VI/10/86/19 Rady Powiatu w Bielsku-Białej  

z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wsparcia dla konstytucyjnego modelu rodziny opartego 

na tradycyjnych wartościach. 

Ww. uchwała znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 486254. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z Uchwałą Nr VI/10/86/19 Rady Powiatu  

w Bielsku-Białej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wsparcia dla konstytucyjnego modelu 

rodziny opartego na tradycyjnych wartościach i przyjął ją do wiadomości.  

 

Starosta przedstawił informację o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Raciborskiego VI kadencji, które odbędzie się w dniu 24 października 2019 r. o  godz. 08:30 

w Starostwie Powiatowym w Raciborzu (budynek A, parter). 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 487305. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego w Rudach nr MOWR.311/19/2019 z dnia 9 października 2019 r., 

przedstawionym przez Skarbnika Powiatu, wyraził zgodę na wykonanie wentylacji 

pomieszczenia przeznaczonego do gry w tenisa stołowego (internat nr 1) – 1 000,00 zł  

oraz na wymianę instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem w budynku warsztatowym  

– 500,00 zł. 

 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Wydział 

Nadzoru Prawnego w dniu 14 października 2019 r. zwrócił się z prośbą o informację, popartą 

stosownymi dokumentami, komu przysługuje prawo własności działek, przez które przebiega 

droga zaliczona do kategorii dróg powiatowych Uchwałą Nr XI/94/2019 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 24 września 2019 r. Ponadto poproszono o informacje czy uchwała  

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych podjęta została w porozumieniu  

z zarządem województwa, po zasięgnięciu opinii następujących organów administracji 

samorządu terytorialnego:  

 

1) wójtów gmin (względnie burmistrzów i prezydentów miast), po których obszarze 

przebiega droga,  

2) zarządów sąsiednich powiatów, 

3) prezydentów miast – w miastach na prawach powiatu.  

 

Z uwagi na fakt, że powyższe informacje są niezbędne do prawidłowej oceny legalności 

wyżej wskazanej uchwały sprawa ta powinna zostać potraktowana jako pilna a przesłanie 

odpowiedzi ma nastąpić w terminie 3 dni od dnia doręczenia pisma.  
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Sekretarz Powiatu poinformowała, że odpowiedź na ww. pismo przygotuje Referat Inwestycji 

i Remontów, przy udziale Wydziału Organizacyjnego.  

 

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 15 października 

2019 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 15 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 uchwały dotyczącej 

określenia uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu Powiatu 

Raciborskiego, składania oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych 

oraz związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu z późn. zm. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do zaciągania 

zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2019 z późn. zm. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew 

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

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

na cele budowlane nieruchomością zlokalizowaną w Raciborzu przy ulicy Pawła 

Stalmacha 12. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie świadczenia dodatkowego z tytułu 

zatrudnienia dla Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

 


