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OR.IV.0022.1.45.2019 

 

PROTOKÓŁ  NR 51/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 5 listopada 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 dodatkowy 

projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży w czwartym przetargu 

ustnym nieograniczonym nieruchomości zabudowanej, położonej w Raciborzu  

przy ul. Moniuszki 24, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.  

Starosta przekazał, że materiały przygotowane przez Referat Ochrony Środowiska  

i Rolnictwa, o których mowa w pkt 3 i 4 porządku posiedzenia omówi Kierownik Referatu 

Barbara Kostka. 

Powyższe propozycje spotkały się z akceptacją zebranych.  

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 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 50/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 28 października 2019 r.  

2. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego – I część.  

4. Materiały przygotowane przez Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa.  

5. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego – II część.  

6. Sprawy różne. 

7. Dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

 

Starosta poinformował, że kolejne planowane posiedzenie będzie miało miejsce  

w tut. Starostwie 14 listopada 2019 r. o godz. 14.00.  

 

Ad. 1 

 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 50/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 28 października 2019 r., po zgłoszeniu wniosku polegającego  

na uzupełnieniu zapisów na str. 2.  

 

Ad. 2 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie programu współpracy Powiatu Raciborskiego z 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 na 2020 rok. 

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

488772. 

Wicestarosta przypomniał, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego,  

po przeprowadzeniu przewidzianych prawem konsultacji, uchwala roczny program 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W stosunku do roku 
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poprzedniego zmieniono zapisy § 7 ust. 2 pkt 3 Programu współpracy. W przypadku 

współrealizacji zadania publicznego z zakresu spraw społecznych oraz bezpieczeństwa,  

nad którym patronat honorowy objął Starosta, wprowadzono roczny kalendarz imprez, 

podobnie do kalendarza imprez z zakresu kultury i sportu. Zmianie uległy również kwoty 

środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu współpracy (szczegółowa 

informacja dotycząca wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań 

ujętych w Programie współpracy na 2019 r. oraz planowanych na 2020 r. została przekazana 

zebranym w formie papierowej).  

Skarbnik Powiatu przypomniał, że dokumenty (projekty uchwał Rady i Zarządu Powiatu 

Raciborskiego, karty informacyjne), które dotyczą spraw finansowych powinny być z nim 

konsultowane przez naczelników/kierowników komórek organizacyjnych Starostwa  

przed ich przekazaniem na posiedzenia Zarządu.  

Następnie Zarząd analizował wysokość środków finansowych na realizację zadań, o których 

mowa w Programie współpracy na 2020 r. i zgodnie z uwagami Skarbnika Powiatu wniósł 

autopoprawki do § 15. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie programu współpracy Powiatu Raciborskiego z 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 na 2020 rok, po wniesieniu  

przez Skarbnika Powiatu autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia oraz postanowił  

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

Po zmianie, ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 493865. 

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 rok. 

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

492462. 

Skarbnik Powiatu poinformował, że w ww. projekcie uchwały m.in. zwiększa się o kwotę 

128 000,00 zł plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego  
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Nr FBI.3111.201.3.2019 z dnia 29 października 2019 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie 

działalności domów pomocy społecznej. Podkreślił, iż wnioskowanie o dodatkowe środki 

finansowe wymaga zabezpieczenia wkładu własnego w budżecie Powiatu Raciborskiego,  

stąd powinno być poprzedzone każdorazowo kontrasygnatą Skarbnika Powiatu.  

Następnie Skarbnik Powiatu wniósł autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały 

polegające na tym, że dokonuje się przesunięcia kwoty 25 190,00 zł w planie wydatków 

Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, w celu zabezpieczenia środków jako 

udział własny w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa m.in. na zakup 

łóżek rehabilitacyjnych oraz zakup obieraczki.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2019 rok, 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.  

Nawiązując do ww. uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2019 rok, w której zwiększono plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody 

Śląskiego Nr FBI.3111.201.3.2019 z dnia 29 października 2019 r., z przeznaczeniem  

na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej, Zarząd zwrócił uwagę 

Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych, aby każdorazowo przed złożeniem wniosków  

o przyznanie dodatkowych środków uzyskał bezwzględnie kontrasygnatę Skarbnika Powiatu.  

 

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 

492463. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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.  
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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 

492464. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego  

na 2019 rok. 

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

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Raciborskim. 

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

492334. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie centralizacji rozliczeń podatku  

od towarów i usług w Powiecie Raciborskim. 

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

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował 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 

492264. 

Skarbnik Powiatu wyjaśnił, że po przygotowaniu przedmiotowego projektu uchwały 

przeprowadzono dodatkowe konsultacje, zgodnie z którymi przygotowano nowy tekst 

uchwały uwzględniający dotychczas wprowadzone zmiany personalne osób uprawnionych  

do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Raciborskiego w sprawach majątkowych. 

W związku z powyższym przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie określenia uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu 
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Powiatu Raciborskiego, składania oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach 

majątkowych oraz związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

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

493424. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego nie podjął uchwały 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. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie 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. 

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

 

Ad. 4 

 

Starosta przywitał w imieniu swoim oraz zebranych na posiedzeniu Kierownika Referatu 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa Barbarę Kostkę i poprosił o zapoznanie zebranych  

z przygotowanymi materiałami.  

Kierownik Barbara Kostka zaprezentowała projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska przed hałasem dla terenów położonych 

wzdłuż odcinków dróg Powiatu Raciborskiego, na których stwierdzono przekroczenie 

dopuszczalnego poziomu hałasu”. 

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

491623. 

Kierownik Referatu poinformowała, że Uchwałą Nr XXIV/223/2016 z dnia 29 listopada  

2016 r. Rada Powiatu Raciborskiego przyjęła „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Raciborskiego na lata 2017-2020, z perspektywą na lata 2021- 2024”, w którym zawarto 

zobowiązanie do wykonania Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Powiatu 

Raciborskiego. W myśl dotychczas obowiązującego art. 119 ust. 2 ustawy Prawo ochrony 

środowiska dla terenów wskazanych w powiatowym programie ochrony środowiska, 

programy ochrony środowiska przed hałasem uchwala rada powiatu. 
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Po przygotowaniu przedmiotowego projektu uchwały i skierowaniu go na posiedzenie 

Zarządu Powiatu Raciborskiego nastąpiła zmiana przepisów prawnych, tj. ustawą  

z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2087) został uchylony art. 119 ustawy Prawo ochrony środowiska. Zmiana ta wejdzie  

w życie 14 listopada 2019 r. Brak więc jest podstawy prawnej do przyjęcia Programu ochrony 

środowiska przed hałasem w drodze uchwały rady.  

W związku z powyższym Kierownik Referatu zaproponowała, aby na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 26 listopada 2019 r. przekazać „Program ochrony środowiska  

przed hałasem dla terenów położonych wzdłuż odcinków dróg Powiatu Raciborskiego,  

na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu”, bez projektu 

uchwały. 

Ww. materiał znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 493998. 

Starosta podkreślił, że obowiązek opracowania programu ochrony środowiska przed hałasem 

dotyczył aglomeracji powyżej 100 tys. mieszkańców.  

Kierownik Referatu przypomniała, że wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Rada 

Powiatu Raciborskiego w 2016 r. przyjęła Program ochrony środowiska, który zawiera 

wszystkie komponenty środowiska wraz z hałasem. W programie ochrony środowiska 

zobowiązano się do opracowania programu ochrony środowiska przed hałasem, co było 

zgodne z art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.  

Program ochrony środowiska przed hałasem opracowano dla terenów położonych wzdłuż 

odcinków dróg zlokalizowanych na terenie Powiatu Raciborskiego, na których stwierdzono 

przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu. W opracowywaniu niniejszego dokumentu 

pod uwagę brano wyniki opracowanych map akustycznych, możliwości finansowe, plany 

inwestycyjne zarządzających drogami oraz możliwości techniczne zastosowania metod 

redukcji hałasu. Okres obowiązywania Programu to lata 2019 – 2023.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował „Program ochrony środowiska  

przed hałasem dla terenów położonych wzdłuż odcinków dróg Powiatu Raciborskiego,  

na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu” oraz postanowił  

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

Kierownik Referatu dodała, że zgodnie z zapisami umowy zawartej w dniu 4 lutego 2019 r. 

dotyczącej wykonania „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położonych 

wzdłuż odcinków dróg Powiatu Raciborskiego, na których stwierdzono przekroczenie 
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dopuszczalnego poziomu hałasu”, wykonawca jest zobowiązany do przygotowania  

i wygłoszenia prezentacji na posiedzeniu Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady 

Powiatu Raciborskiego oraz na sesji Rady Powiatu Raciborskiego, na której omawiany będzie 

ww. Program. 

 

Następnie Kierownik Barbara Kostka przedstawiła kartę informacyjną Referatu Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa dot. materiałów informacyjnych na sesję Rady Powiatu  

w dniu 26.11.2019 r. 

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

491389. 

Kierownik Barbara Kostka przypomniała, że jak co roku Rada Powiatu Raciborskiego 

informowana jest o stanie środowiska powiatu raciborskiego. Zgodnie z dotychczasowym  

art. 8a ust. 1 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska (wówczas t. j. Dz. U. z 2018 r.,  

poz. 1471 z późn. zm.) rada gminy, rada powiatu i sejmik województwa przynajmniej raz  

w roku rozpatrywały informację wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o stanie 

środowiska na obszarze województwa. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska 

informował wójta (burmistrza, prezydenta miasta), zarząd powiatu i zarząd województwa  

o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla danego terenu.  

Natomiast w związku ze zmianą zadań i kompetencji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska i Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wynikających z przepisów ustawy  

z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1479), z dniem 1 stycznia 2019 r. zgodnie  

ze zmienionym art. 8a ust. 1 ustawy, wojewódzki inspektor ochrony środowiska przekazuje 

radzie powiatu, na wniosek, informację o wynikach kontroli obiektów o podstawowym 

znaczeniu dla województwa.  

W ramach państwowego monitoringu środowiska Regionalny Wydział Monitoringu 

Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w dalszym ciągu będzie 

opracowywał raporty o stanie środowiska, jednak na dzień dzisiejszy nie będą one 

bezpośrednio przekazywane.  

Materiały informacyjne na sesję w dniu 26 listopada 2019 r. oparto na ocenie stanu 

środowiska przeprowadzonej w oparciu o wyniki pomiarów realizowanych w 2018 r.  

w ramach państwowego monitoringu środowiska udostępnionych na stronie internetowej 
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Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, Regionalnego Wydziału 

Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. 

Mając na uwadze, że zmieniony art. 8a ust 1 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska  

aktualnie nie stanowi o konieczności rozpatrzenia przez radę powiatu informacji 

wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o stanie środowiska na obszarze 

województwa Kierownik Referatu zawnioskowała, aby w planie pracy Rady na 2020 r.  

nie uwzględniać powyższego tematu. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował „Informację o stanie środowiska  

na terenie Powiatu Raciborskiego” oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję  

w dniu 26 listopada 2019 r. 

W tym miejscu Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Barbara Kostka 

opuściła posiedzenie.  

 

Ad. 5 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zaopiniowania zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 

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

492210. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania zaliczenia dróg  

do kategorii dróg gminnych.  

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

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Programu współpracy Powiatu Raciborskiego  

z 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 na 2020 rok”. 

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

488773. 
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Wicestarosta wniósł autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały polegające na tym, 

że w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Termin przeprowadzenia konsultacji: 

1)rozpoczęcie - 10.11.2019 r. 

2)zakończenie - 17.11.2019 r.”. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

„Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z 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 na 2020 rok”, po wniesieniu 

autopoprawek przez Wicestarostę (§ 2 ust. 4) oraz przez Skarbnika Powiatu (§ 15 załącznika) 

zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

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

nr OR.IV.0025.1.2019.  

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych 

za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form 

kształcenia objętych dofinansowaniem w 2019 roku. 

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

451621. 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Wicestarosta poinformował,  

że dyrektorzy: Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, Zespołu Szkół 

Ekonomicznych w Raciborzu oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach 

zawnioskowali o poszerzenie katalogu specjalności uprawniających nauczycieli do ubiegania 

się o refundację czesnego na kierunki studiów, o których mowa w projekcie uchwały 

(szczegółowa informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

276139).Staż pracy nauczycieli ubiegających się o dofinansowanie wynosi od 13 lat do 25 lat.  

Wicestarosta wniósł autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały polegające  

na wykreśleniu w § 1 pkt 2 w brzmieniu: „ź) wiedza o kulturze” oraz pkt 7 w brzmieniu:  

„ae) zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy”. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

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

planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe  

i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem  

w 2019 roku, po wniesieniu przez Wicestarostę autopoprawek polegających na wykreśleniu  

w § 1 pkt 2 i 7 oraz zmianie numeracji.  

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2019.  

Jednocześnie Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Edukacji,  

aby w przyszłości szczegółowo analizować wnioski dyrektorów szkół/placówek  

o poszerzenie katalogu specjalności uprawniających nauczycieli do ubiegania się  

o dofinansowanie doskonalenia zawodowego.  

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego  

w Raciborzu Pana Artura Krawca w przypadku nieobecności oraz upoważnienia tegoż 

nauczyciela do składania oświadczeń związanych z realizacją bieżącej działalności Powiatu 

Raciborskiego przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu. 

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

489055. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyznaczenia nauczyciela 

zastępującego dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu  

Pana Artura Krawca w przypadku nieobecności oraz upoważnienia tegoż nauczyciela  

do składania oświadczeń związanych z realizacją bieżącej działalności Powiatu Raciborskiego  

przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu, po wniesieniu na wniosek Skarbnika 

Powiatu autopoprawek polegających na wykreślaniu w § 2 pkt 3 oraz zmianie numeracji.  

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

nr OR.IV.0025.1.2019.  

Jednocześnie Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Edukacji,  

aby w przyszłości tego typu uchwały nie zawierały zapisów upoważniających  
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do dysponowania środkami budżetowymi w ramach wydatków określonych w planie 

finansowym jednostki za dany rok. 

 

Ad. 6 

 

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 

492485. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek podległych na 2019 rok. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła opinie i wniosek Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa 

Rady Powiatu Raciborskiego z posiedzenia w dniu 28 października 2019 r., które znajdują  

się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 492394.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Naczelnikowi Wydziału Komunikacji i Transportu 

udzielić odpowiedzi na wniosek Komisji. 

 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Raciborskiego VI kadencji odbędzie się w dniu 7 listopada 2019 r. o  godz. 08:30 w Szpitalu 

Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. Komisja rozpocznie kontrolę pn. „Szpital 

Rejonowy w Raciborzu - organizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego”.  

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 492377. 

 

Ad. 7 

 

W końcowej części posiedzenia Starosta omówił dodatkowy projekt uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży w czwartym przetargu ustnym nieograniczonym 

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

własność Powiatu Raciborskiego. 

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

491852. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie sprzedaży w czwartym przetargu 

ustnym nieograniczonym nieruchomości zabudowanej, położonej w Raciborzu  

przy ul. Moniuszki 24, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019.  

 

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 5 listopada 2019 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 5 listopada 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 centralizacji rozliczeń podatku  

od towarów i usług w Powiecie Raciborskim. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 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. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania zaliczenia dróg  

do kategorii dróg gminnych. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

„Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z 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 na 2020 rok”. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia 

planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie  

przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia 

objętych dofinansowaniem w 2019 roku. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyznaczenia nauczyciela 

zastępującego dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu Pana Artura 

Krawca w przypadku nieobecności oraz upoważnienia tegoż nauczyciela do składania 
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oświadczeń związanych z realizacją bieżącej działalności Powiatu Raciborskiego  

przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu. 

12. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży w czwartym przetargu 

ustnym nieograniczonym nieruchomości zabudowanej, położonej w Raciborzu  

przy ul. Moniuszki 24, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

 


