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OR.IV.0022.1.43.2019 

 

PROTOKÓŁ  NR 49/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 22 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.  

Wicestarosta zaproponował, aby porządek posiedzenia został rozszerzony o nową 

wersję projektu 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. Po zaopiniowaniu przez Zarząd projekt ten zostanie przekazany 

Powiatowej Społecznej Radzie do Spraw Osób Niepełnosprawnych, której posiedzenie 

zaplanowano na 24 października 2019 r. oraz zostanie omówiony na posiedzeniu Komisji 

Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 22 października 2019 r.  

Powyższa propozycja spotkała się z akceptacją zebranych.  

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków (nieobecny w tej 

części posiedzenia Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator) – 4 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 48/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 15 października 2019 r.  

2. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

5. Dodatkowy projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 

6. Informacje bieżące.  

 

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

28 października 2019 r. o godz. 14.00. 

 

Ad. 1 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków (nieobecny w tej części posiedzenia 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator) – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 48/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 15 października 2019 r. 

 

Ad. 2 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska omówiła projekt uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat  

za przechowywanie pojazdów w 2020 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

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

489188. 

W tym miejscu na posiedzenie przybył Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego  

Józef Stukator. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska poinformowała,  

że przedstawione w ww. projekcie uchwały stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi  

oraz stawki opłat za parkowanie uległy zmianie w porównaniu do stawek obowiązujących  

w 2019 r. W projekcie uchwały zostały przyjęte stawki opłat za holowanie pojazdów zgodne 
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z ofertą firmy wykonującej usługi usunięcia pojazdu z drogi, z którą Powiat Raciborski 

zawarł umowę. Stawki opłat za parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym Powiatowego 

Zarządu Dróg w Raciborzu ustalono biorąc pod uwagę rzeczywiste koszty jednostki powstałe 

przy realizacji zadania takie jak: koszty pracownicze, administracyjne. Proponowane 

wysokości opłat stanowią dochód własny powiatu. 

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 kosztów usuwania i opłat za przechowywanie 

pojazdów w 2020 roku na obszarze 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 

489082. 

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 60004 dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 200,00 zł w planie 

wydatków Starostwa Powiatowego w Raciborzu, z przeznaczeniem na zwiększenie 

kapitału zakładowego Spółki PKS w Raciborzu poprzez objęcie udziałów  

w podwyższonym kapitale zakładowym,  
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2) w rozdziale 92195 dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 10 000,00 zł w planie 

wydatków będących w dyspozycji Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu,  

z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięć i imprez kulturalnych objętych 

patronatem Starosty Raciborskiego.  

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.  

 

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 

489083. 

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. 

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

489085. 

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.  
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Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wniesienia 

wkładów niepieniężnych (aportem) do spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej 

w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i objęcie udziałów. 

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

487059. 

Starosta przypomniał, że w dniu 7 sierpnia 2018 r. w Katowicach została podpisana umowa 

pomiędzy Województwem Śląskim a Powiatem Raciborskim dotycząca dofinansowania 

projektu pn. „Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów 

komunikacji publicznej w powiecie raciborskim”. W dniu 8 października 2019 r. zakupione 

zostały przez Powiat Raciborski w ramach realizowanego przedsięwzięcia 4 autobusy marki 

IVECO CROSSWAY.  

W przedstawionym projekcie uchwały określono, że Powiat Raciborski wnosi w formie 

niepieniężnej (aportem) do spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej  

w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu  

(dalej: Spółka) mienie o wartości 3 078 800,00 zł netto w postaci 4 autobusów określonych  

w załączniku do projektu uchwały. Jednocześnie Powiat Raciborski wnosi wkład pieniężny  

w kwocie 200,00 zł, co będzie stanowiło uzupełnienie kwoty, za którą zostaną objęte  

przez Powiat Raciborski udziały.  

Po wniesieniu aportu ww. mienie przechodzi na własność Spółki. 

Za kwoty określone powyżej, tj. łącznie 3 079 000,00 zł Powiat Raciborski obejmie 6158  

udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy w Spółce. 

Starosta przekazał, że 4 autobusy marki IVECO CROSSWAY zostaną przekazane Spółce  

w dniu 25 października 2019 r. o godz. 08.00. 

Pojazdy te będą wykorzystane przez Spółkę w celach związanych z optymalną, zgodną  

ze współczesnymi standardami oraz oczekiwaniami mieszkańców regionu organizacją 

transportu zbiorowego na 14 liniach komunikacyjnych. W ramach niniejszej inwestycji 

dostarczone niskopodłogowe podmiejskie autobusy międzymiastowe nie mogą w okresie 5 lat 

od uzyskania przez Powiat Raciborski ostatniej płatności sprzedane lub wydzierżawione 

jakimkolwiek innym niż Spółka podmiotom. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wniesienia wkładów niepieniężnych 

(aportem) do spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością i objęcie udziałów. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia Wicestarosty Marka Kurpisa do reprezentowania Powiatu Raciborskiego  

na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą  

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą  

w Raciborzu w dniu 23 października 2019 r. 

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

489146. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Wicestarosty  

Marka Kurpisa do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na Nadzwyczajnym 

Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą – Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu w dniu 23 października  

2019 r. i zobowiązał do wykonywania prawa głosu w sprawie: 

- uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. w sprawie zmiany umowy i podwyższenia kapitału 

zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. 

- głosować ,,za”. 

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

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ustanowienia pełnomocnika do wydawania zgód na usunięcie drzew oraz krzewów  

na nieruchomościach Powiatu Raciborskiego. 

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

489125. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustanowienia pełnomocnika  

do wydawania zgód na usunięcie drzew oraz krzewów na nieruchomościach Powiatu 

Raciborskiego, po wniesieniu w trakcie posiedzenia drobnej autopoprawki redakcyjnej  

do podstawy prawnej.  

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2019.  
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Jednocześnie Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa,  

aby przed wydawaniem zgód właścicielskich każdorazowo informowała o tym ustnie 

Starostę.  

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej ustalenia wysokości 

kosztów usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2020 roku na obszarze Powiatu 

Raciborskiego. 

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

489182. 

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 dotyczącej ustalenia wysokości kosztów usuwania  

i opłat za przechowywanie pojazdów w 2020 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 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 zaopiniowania „Programu Ochrony Środowiska 

dla Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2019-2022 z perspektywą do 2027 roku”. 

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

487902. 

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 Pietrowice Wielkie na lata 2019-2022 z perspektywą do 2027 roku”. 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy  

w Raciborzu. 

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

489334. 

Wicestarosta przekazał, że Środowiskowy Dom Samopomocy w Raciborzu w ciągu swojej 

ponad pięcioletniej działalności wypracował sobie uznanie w środowisku osób 
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niepełnosprawnych i po początkowych trudnościach z pozyskaniem uczestników obecnie  

na przyjęcie do Domu oczekuje 8 osób. Z grupy tej 4 - 5 osób może samodzielnie dotrzeć  

do Domu i dla nich Stowarzyszenie „DOM” proponuje zorganizować zajęcia klubowe. 

Stowarzyszenie planuje, iż zajęcia prowadzone będą na terenie Domu w dni robocze,  

po zakończeniu podstawowej działalności, przez 5 do 6 godzin. Finansowanie zajęć 

klubowych odbywać się będzie z dotacji z budżetu państwa na podstawową działalność 

Domu. 

W związku z powyższym Kierownik Domu wprowadził do regulaminu organizacyjnego  

oraz programu działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Raciborzu odpowiednie 

zapisy. Ponadto w regulaminie oraz programie ujęto działalność Zespołu wspierająco  

– aktywizującego, który działa w Domu od jego powstania. 

Pismem znak PSI.0523.32.2019 z dnia 16 września 2019 r. Wojewoda Śląski zaakceptował 

zmieniony regulamin organizacyjny oraz program działalności Domu, które zostały 

przedłożone Zarządowi do zatwierdzenia. 

Wicestarosta przypomniał, że poprzedni regulamin organizacyjny Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Raciborzu zatwierdził Zarząd na posiedzeniu w dniu 5 marca 2019 r. 

podejmując Uchwałę Nr 17/78/2019, a program działalności Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Raciborzu podejmując Uchwałę Nr 17/79/2019.  

Starosta podkreślił, że regulamin oraz program Domu zostają zatwierdzone pod warunkiem,  

że finansowanie zajęć klubowych odbywać się będzie wyłącznie z dotacji z budżetu państwa  

na podstawową działalność Domu, bez wsparcia finansowego ze strony Powiatu 

Raciborskiego. Przy ewentualnej zmianie finansowania zajęć sprawa ta zostanie omówiona  

na posiedzeniu Zarządu.  

Wicestarosta powtórzył, że finansowanie zajęć klubowych odbywać się będzie z dotacji 

budżetu państwa, jednocześnie Powiat Raciborski nie będzie ponosił kosztów związanych  

z dowożeniem uczestników na zajęcia, gdyż osoby te dotrą samodzielnie do Domu.  

Wicestarosta wniósł autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały polegające  

na dodaniu § 2 w brzmieniu: „§ 2. Traci moc uchwała nr 17/78/2019 Zarządu Powiatu 

Raciborskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Raciborzu.”, zmianie numeracji paragrafów  

oraz uzasadnienia.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminu 
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organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Raciborzu, po wniesieniu  

przez Wicestarostę autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2019.  

 

Nawiązując do informacji, o której mowa powyżej Wicestarosta omówił projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia programu działalności 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Raciborzu. 

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

489338. 

Wicestarosta wniósł autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały polegające  

na dodaniu § 2 w brzmieniu: „§ 2. Traci moc uchwała nr 17/79/2019 Zarządu Powiatu 

Raciborskiego z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu działalności 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Raciborzu.”, zmianie numeracji paragrafów  

oraz uzasadnienia.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia programu działalności 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Raciborzu, po wniesieniu przez Wicestarostę 

autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2019.  

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu omówił kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych  

na 2019 rok. 

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

488925. 

Skarbnik Powiatu przekazał, że po przygotowaniu przedmiotowej karty informacyjnej 

otrzymał dodatkowe zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych  

w Raciborzu oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek podległych na 2019 rok. 

 

Starosta przedstawił informację o terminach posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu 

Raciborskiego, które odbędą się w październiku 2019 r. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 488820. 

 

Starosta omówił pismo Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu nr NM 146/10/2019  

z dnia 9 października 2019 r. dot. wzrostu ryczałtu na Oddział Chirurgiczny. Jak wyjaśnił 

Dyrektor w chwili obecnej Szpital nie potrzebuje dodatkowych środków na wzrost ryczałtu. 

Wykonanie na ww. Oddziale na dzień 30 września br. kształtuje się na poziomie 73%  

i obrazuje pełne obłożenie łóżek. Szpital otrzymał wzrost ryczałtu, który pozwolił na większą 

realizację świadczeń lecz pomimo dużego natężenia w przyjmowaniu pacjentów może dojść 

do sytuacji jego „niedowykonania”. Biorąc powyższe pod uwagę Dyrekcja nie będzie 

wnioskować o dodatkowe środki pieniężne.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 487317. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Dyrektora Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu nr NM 146/10/2019 z dnia 9 października 2019 r. dot. wzrostu ryczałtu  

na Oddział Chirurgiczny. 

 

Ad. 5 

 

Wicestarosta przedstawił nową wersję projektu 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 

489683. 

Wicestarosta przypomniał, że przedmiotowy projekt uchwał omawiany był na poprzednim 

posiedzeniu. W dniu 21 października 2019 r. Prezes Zarządu PFRON poinformował Starostę, 

iż Fundusz o 85 859,00 zł zwiększył środki finansowe dla Powiatu Raciborskiego  

na realizację w 2019 r. zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
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niepełnosprawnych, w tym 21 000,00 zł na działalność Warsztatu Terapii Zawodowej  

w Raciborzu. 

Po uzgodnieniu z Dyrektorem PUP w Raciborzu oraz PCPR w Raciborzu Referat Spraw 

Społecznych zaproponował, aby dodatkowe środki w wysokości 64 859,00 zł przeznaczyć  

na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. 

Łącznie środki na realizację wspomnianego zadania zwiększa się o 123 383,75 zł. 

Zgodnie z art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej  

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych kwota przeznaczona na dofinansowanie kosztów 

działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Raciborzu stanowi 90% dofinansowania 

działalności Warsztatów, pozostałe 10% kosztów Powiat Raciborski zabezpiecza z dochodów 

własnych. 

Skarbnik Powiatu wyjaśnił, iż na kolejne posiedzenie zostanie przygotowany projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2019 r. (rezerwa ogólna), w którym zostaną zabezpieczone środki  

w wysokości 2 333,00 zł na wkład własny Powiatu Raciborskiego w finansowaniu kosztów 

działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Raciborzu. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu 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 jej przekazaniu na sesję w dniu 29 października 2019 r.  

Jednocześnie Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych przekazać nową 

wersję projektu uchwały Powiatowej Społecznej Radzie do Spraw Osób Niepełnosprawnych, 

celem zaopiniowania. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że zwróci się z prośbą do Przewodniczącego Rady 

Powiatu Raciborskiego o ujęcie w porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 29 października 2019 roku nowej wersji projektu 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 i jednocześnie 
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wycofanie z porządku obrad ww. projektu przekazanego pismem nr OR.IV.0022.3.9.2019  

z dnia 16 października 2019 r. 

W tym miejscu Starosta przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu analizowano informację 

dodatkową pt. „Stan wykorzystania środków PFRON na dzień 7 października 2019 r.”. 

Po uzyskaniu opinii prawnej w przedmiocie sprawy, Dyrektor Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Raciborzu przedłożył wykaz wniosków w ramach zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz likwidacji barier 

architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych z podziałem na wnioski pozytywnie 

rozpatrzone oraz decyzje odmawiające przyznania dofinansowania.  

Ww. opinia prawna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

490072, a wykaz wniosków pod numerem UID 489750. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Raciborzu nr ON.0701.16.1.2019 z dnia 17 października 2019 r.  

dot. wykazu wniosków w ramach zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze oraz likwidacji barier architektonicznych,  

w komunikowaniu się i technicznych z podziałem na wnioski pozytywnie rozpatrzone  

oraz decyzje odmawiające przyznania dofinansowania.  

Jednocześnie Starosta przekazał, że w dniu 18 października 2019 r. z udziałem Wicestarosty 

oraz Kierownika Referatu Spraw Społecznych została przeprowadzona kontrola  

w Dziale Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w PCPR w Raciborzu podczas której 

zapoznano się z losowo wybranymi wnioskami osób ubiegających się o przyznanie 

dofinansowania ze środków PFRON. Szczegółowych wyjaśnień podczas kontroli udzieliła 

Kierownik Działu Dorota Kerner. Kontrola merytoryczno-finansowa wykazała prawidłowe 

wydatkowanie środków PFRON, zgodne z przepisami prawa oraz oczekiwaniami 

mieszkańców. Jak dodał Starosta w przyszłości wyrywkowe kontrole będą przeprowadzane 

także w innych jednostkach organizacyjnych Powiatu Raciborskiego.  

 

Ad. 6 

 

W końcowej części posiedzenia Starosta poinformował, że Powiat Raciborski przy udziale 

środków pochodzących z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz Gmin Krzanowice  

i Krzyżanowice finalizuje zadania związane z kompleksowym remontem dróg transportu 

rolnego, tj.: modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych - droga powiatowa nr 3528S 
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w gminie Krzanowice pomiędzy Krzanowicami, a Pietraszynem na odcinku 990 m.  

oraz przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 3531S wykorzystywanej jako dojazd  

do gruntów rolnych w gminie Krzyżanowice w sołectwie Bieńkowice na odcinku o długości 

995 m.  

 

Starosta przekazał, że został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg 

Samorządowych Województwa Śląskiego na 2020 r. zadania pn. „Rozbudowa odcinka drogi 

powiatowej nr 3504S w Kornicy na odcinku od km 2+386 do skrzyżowania z DP 3525S  

i przebudowa na odcinku od km 1+589 do km 1+966”. W przypadku pozyskania 

dofinansowania oraz jego realizacji, Przedsiębiorstwo „EKO-OKNA” S.A. z Kornicy 

zadeklarowało dotację na realizację zadania w wysokości 100% kosztów wkładu własnego 

Powiatu Raciborskiego w jego realizacji. Starosta podkreślił, że warunkiem rozpoczęcia 

realizacji ww. zadania jest przekazanie przez Przedsiębiorstwo „EKO-OKNA” S.A. z Kornicy 

100 % wkładu własnego Powiatu Raciborskiego bezpośrednio na konto Powiatu 

Raciborskiego.  

 

Starosta podziękował za obecność i zaangażowanie Członków Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w trakcie wizyt delegacji partnerskich powiatów Elbe-Elster i Märkischer 

Kreis na terenie naszego powiatu. Jednocześnie skierował słowa uznania dla Kierownika 

Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu Karoliny Kunickiej.  

 

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 22 października 

2019 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 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 wniesienia wkładów niepieniężnych 

(aportem) do spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością i objęcie udziałów. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia Wicestarosty  

Marka Kurpisa do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na Nadzwyczajnym 

Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą – Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu w dniu 23 października 

2019 r. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia pełnomocnika  

do wydawania zgód na usunięcie drzew oraz krzewów na nieruchomościach Powiatu 

Raciborskiego. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej ustalenia wysokości kosztów usuwania  

i opłat za przechowywanie pojazdów w 2020 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

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

Środowiska dla Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2019-2022 z perspektywą  

do 2027 roku”. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia regulaminu 

organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Raciborzu. 

12. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia programu działalności 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Raciborzu. 


