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OR.IV.0022.1.47.2019 

 

PROTOKÓŁ  NR 53/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 19 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 poinformował, że wnioski Szpitala Rejonowego w Raciborzu dotyczące: 

1) zmiany terminu spłaty pożyczki udzielonej Szpitalowi zgodnie z umową  

nr ZS.8023.1.2.2019 z dnia 4 stycznia 2019 r., 

2) umorzenia pożyczki wraz z odsetkami zgodnie z umową nr ZS.8023.1.2.2019  

z dnia 4 stycznia 2019 r.,  

3) zabezpieczenia środków na pożyczkę w 2020 r. w kwocie 3 miliony złotych 

omówi Dyrektor Ryszard Rudnik.  

Jednocześnie projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie standardów 

zimowego utrzymania dróg powiatowych przedstawi Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg  

w Raciborzu Monika Mużelak.  

Powyższe propozycje spotkały 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 52/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 14 listopada 2019 r.  

2. Wnioski Szpitala Rejonowego w Raciborzu – referuje Dyrektor Ryszard Rudnik.  

3. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego – I część. 

5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie standardów zimowego 

utrzymania dróg powiatowych – referuje Dyrektor PZD w Raciborzu Monika Mużelak.  

6. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego – II część. 

7. Sprawy różne. 

 

Starosta poinformował, że kolejne planowane posiedzenie będzie miało miejsce  

w tut. Starostwie 26 listopada 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 52/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 14 listopada 2019 r. 

 

Ad. 2 

 

Starosta w imieniu swoim oraz zebranych przywitał na posiedzeniu Dyrektora Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu Ryszarda Rudnika. Następnie przedstawił wniosek Dyrektora  

o zmianę terminu spłaty pożyczki udzielonej Szpitalowi zgodnie z umową  

nr ZS.8023.1.2.2019 z dnia 4 stycznia 2019 r., o którym mowa w piśmie nr NGF/96/11/19  

z dnia 4 listopada 2019 r. (data wpływu do tut. Starostwa w dniu 13 listopada 2019 r.). 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 495364. 

Dyrektor Ryszard Rudnik poinformował, że pierwsza rata pożyczki udzielonej Szpitalowi  

w wysokości 1 000 000,00 zł miała zostać spłacona w dniu 15 października 2019 r. Termin 

ten nie został dotrzymany, gdyż Szpital liczył na umorzenie pożyczki.  
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W tym miejscu Skarbnik Powiatu poinformował, że Szpital Rejonowy w Raciborzu  

w dniu 15 listopada 2019 r. spłacił pierwszą ratę pożyczki w wysokości 1 000 000,00 zł  

wraz z należnymi odsetkami. W związku z powyższym zaproponował, aby Zarząd rozważył 

decyzję o uruchomieniu środków na pokrycie straty Szpitala Rejonowego w Raciborzu  

za 2018 r. w wysokości 1 000 000,00 zł.  

Dyrektor Ryszard Rudnik podkreślił, że zgodnie ze składanymi przez władze Powiatu 

Raciborskiego deklaracjami Zakład miał otrzymywać dotacje na zakup sprzętu i aparatury 

medycznej w wysokości 500 000,00 zł/rocznie. Zarówno w 2018 r., jak i 2019 r. środki 

finansowe na ten cel nie zostały przekazane. Jednocześnie poinformował o konieczności 

zakupu centrali telefonicznej, której koszt wynosi ok. 800 000,00 zł. Ze względu na duży 

stopień zużycia obecna centrala telefoniczna nie nadaje się do naprawy. Kolejną pilną 

potrzebą jest zakup stołu operacyjnego na oddział ortopedyczny.    

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z wnioskiem Dyrektora Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu o zmianę terminu spłaty pożyczki udzielonej Szpitalowi zgodnie z umową  

nr ZS.8023.1.2.2019 z dnia 4 stycznia 2019 r. (pismo nr NGF/96/11/19 z dnia 4 listopada 

2019 r., data wpływu do tut. Starostwa w dniu 13 listopada 2019 r.) oraz z informacją 

przekazaną przez Skarbnika Powiatu, że Szpital Rejonowy w Raciborzu w dniu 15 listopada 

2019 r. spłacił 1 000 000,00 zł pożyczki wraz z odsetkami udzielonej zgodnie z ww. umową.  

W związku z powyższym Zarząd Powiatu Raciborskiego pozostawił wniosek  

bez rozpatrzenia jako bezprzedmiotowy. 

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

0 głosów wstrzymujących – wyraził zgodę na pokrycie straty Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu za 2018 r. w wysokości 1 000 000,00 zł. 

 

Następnie Starosta przedstawił wnioski Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu  

o umorzenie pożyczki wraz z odsetkami zgodnie z umową nr ZS.8023.1.2.2019  

z dnia 4 stycznia 2019 r. oraz o zabezpieczenie środków na pożyczkę w 2020 r.  

w kwocie 3 miliony złotych, o których mowa w piśmie nr NGF/98/11/19 z dnia 12 listopada 

2019 r. (data wpływu do tut. Starostwa w dniu 14 listopada 2019 r.). 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 495479. 

Skarbnik Powiatu poinformował, że na dzień dzisiejszy w budżecie Powiatu Raciborskiego 

brak jest środków, które mogłyby być przeznaczone na umorzenie udzielonej Szpitalowi 
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Rejonowemu w Raciborzu pożyczki wraz z odsetkami, zgodnie z umową  

nr ZS.8023.1.2.2019 z dnia 4 stycznia 2019 r. 

Jednocześnie Skarbnik Powiatu nawiązał do ustaleń ze spotkania, jakie miało miejsce  

w dniu 18 listopada br. z dyrektorami jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego.  

W trakcie spotkania polecono zebranym, aby przeliczyć niezbędne środki finansowe  

na wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, tak aby mieć realną  

i aktualną wiedzę na temat sytuacji finansowej Powiatu Raciborskiego. Następnie można 

powrócić do omówienia wniosku Dyrektora o umorzenie pożyczki. 

Ponadto Skarbnik Powiatu przypomniał, że w projekcie budżetu ustalono maksymalną 

wysokość pożyczek krótkoterminowych udzielanych przez Zarząd Powiatu Raciborskiego  

w roku budżetowym 2020, do kwoty 2 500 000,00 zł. Jednocześnie podzielił pogląd 

Dyrektora co do przeanalizowania wysokości oprocentowania pożyczki w 2020 r.  

Starosta poddał pod głosowanie wnioski Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu  

o umorzenie pożyczki wraz z odsetkami zgodnie z umową nr ZS.8023.1.2.2019  

z dnia 4 stycznia 2019 r. oraz o zabezpieczenie środków na pożyczkę w 2020 r. w kwocie  

3 miliony złotych.  

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

0 głosów wstrzymujących – odrzucił wnioski Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu  

o umorzenie pożyczki wraz z odsetkami zgodnie z umową nr ZS.8023.1.2.2019  

z dnia 4 stycznia 2019 r. oraz o zabezpieczenie środków na pożyczkę w 2020 r. w kwocie  

3 miliony złotych, o których mowa w piśmie nr NGF/98/11/19 z dnia 12 listopada 2019 r. 

(data wpływu do tut. Starostwa w dniu 14 listopada 2019 r.). 

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

0 głosów wstrzymujących – postanowił o zabezpieczeniu środków na pożyczkę dla Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu w 2020 r. w kwocie 2 500 000,00 zł. 

 

Starosta przypomniał, że w trakcie poprzedniego posiedzenia analizowano kartę informacyjną 

Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2019 r.  

do 30.09.2019 r., bilansu na dzień 30.09.2019 r., opisu sytuacji finansowej, zestawienia 

zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec września 2019 r., wybranych 

wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 30.09.2019 r. W związku  

z powyższym zapytał, czy zmniejszenie zatrudnienia, szczególnie w grupie „lekarze”  
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o 3,62 etatu, w grupie „pielęgniarki” o 11,00 etatów, w grupie „położne” o 3,99 etatu  

nie zagraża realizacji zadań Szpitala? 

Dyrektor Ryszard Rudnik wyjaśnił, iż personel Szpitala zatrudniony jest zarówno  

na umowach o pracę, jak i na umowach cywilno-prawnych. Stąd należałoby tabelę, o której 

mowa w ww. karcie informacyjnej, a dotyczącą etatyzacji uzupełnić o dane nt. zawartych 

umów cywilno-prawnych. Podkreślił, iż w grupach zawodowych takich jak lekarze  

oraz pielęgniarki i położne była i jest duża rotacja zatrudnienia, a sytuacja jest dynamiczna. 

Mimo to jest ona na bieżąco monitorowana. Oprócz 31 lekarzy zatrudnionych na umowach  

o pracę, ok. 120 lekarzy zatrudnionych jest na kontraktach. Podobnie jest z pielęgniarkami 

(265,78 etatów), gdzie ok. 33 osoby mają zawarte ze Szpitalem umowy zlecenie. Dyrektor 

dodał, że na lokalnym rynku pracy brak jest pielęgniarek, stąd Szpital aby w pełni 

zabezpieczyć obsługę pielęgniarską wyraża zgodę na pracę w godzinach nadliczbowych,  

co powoduje zwiększenie kosztów. Ponadto przypomniał, że w Państwowej Wyższej Szkole 

Zawodowej w Raciborzu od roku akademickiego 2017/2018 rozpoczęto kształcenie  

na kierunku pielęgniarstwo. Kształcenie na tym kierunku trwa 3 lata (studia I stopnia),  

a zajęcia praktyczne odbywają się m.in. w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu. Należy mieć 

nadzieję, że po zakończeniu kształcenia na kierunku pielęgniarstwo sytuacja ulegnie znacznej 

poprawie i braki kadrowe w tej grupie zawodowej zostaną rozwiązane.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się wyjaśnieniami Dyrektora Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu dotyczącymi zmniejszenia zatrudnienia w grupach: lekarze, pielęgniarki  

i położne. Jednocześnie polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych, aby kolejne karty 

informacyjne w ww. sprawie w tabeli dotyczącej etatyzacji zawierały dodatkowo dane  

nt. zawartych umów cywilno-prawnych z lekarzami, pielęgniarkami i położnymi. 

W tym miejscu Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu Ryszard Rudnik opuścił 

posiedzenie.  

 

Ad. 3 

 

Starosta zapoznał zebranych z nową wersją projektu 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. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

495835. 

Wicestarosta przypomniał, że 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 omawiany był  

na posiedzeniu w dniu 5 listopada 2019 r., a następnie został przekazany do konsultacji.   

Konsultacje projektu Programu przeprowadzono: 

1) na zasadach określonych w Uchwale 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, 

2) na podstawie Uchwały Nr 51/243/2019 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 5 listopada 

2019 r. 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”, 

3) w formie pisemnego lub elektronicznego wyrażenia opinii, 

4) w terminie od dnia 10 listopada 2019 r. do dnia 17 listopada 2019 r. 

Osobą upoważnioną do kontaktu z organizacjami pozarządowymi był Kierownik Referatu 

Spraw Społecznych Aleksander Kasprzak. 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 nową wersję projektu 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 

oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 26 listopada 2019 r. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że zwróci się do Przewodniczącego Rady Powiatu 

Raciborskiego o ujęcie w porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 26 listopada 2019 roku nowej wersji projektu 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 i jednocześnie wycofanie  

z porządku obrad ww. projektu przekazanego pismem nr OR.IV.0022.3.10.2019  

z dnia 14 listopada 2019 r. 

 

W tym miejscu posiedzenie opuścił Starosta Grzegorz Swoboda i od tego momentu 

prowadzącym posiedzenie został Wicestarosta Marek Kurpis.  

 

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 

495805. 

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

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

Raciborskiego na 2019 rok. 

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

 

Skarbnik Powiatu przedstawił 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 

495808. 

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 zaprezentował 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 

495809. 

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 przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu 

Raciborskiego do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych 

związanych z realizacją zadań jednostki w roku 2019. 

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

495801. 

Skarbnik Powiatu przypomniał, że Zarząd Powiatu Raciborskiego podjął: 

1) Uchwałę Nr 47/207/2019 z dnia 8 października 2019 r. 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, 

2) Uchwałę Nr 7/36/2019 z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia kierowników 

jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań wykraczających 

poza rok budżetowy 2019 z późn. zm. 

 

Po dokonanych zmianach personalnych na stanowisku Wicedyrektora Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej w Raciborzu oraz nauczyciela Międzyszkolnego Ośrodka 

Sportowego w Raciborzu, którzy zastępują dyrektorów w trakcie ich nieobecności, zachodzi 

konieczność uaktualnienia ww. Uchwał.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do dokonywania 
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przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań 

jednostki w roku 2019. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 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 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 

495803. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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. 

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

 

W tym miejscu na posiedzenie przybył Starosta Grzegorz Swoboda, który ponownie został 

prowadzącym posiedzenie. 

 

Ad. 5 

 

Starosta w imieniu swoim oraz zebranych przywitał na posiedzeniu Dyrektora Powiatowego 

Zarządu Dróg w Raciborzu Monikę Mużelak. Poprosił o omówienie projektu uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie standardów zimowego utrzymania dróg 

powiatowych. 

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

495391. 

Dyrektor Monika Mużelak przypomniała, że zgodnie z obowiązującymi przepisami  

do zarządcy drogi należy w szczególności utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, 

drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń 

związanych z drogą. 

Zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zarządcą 

dróg powiatowych jest zarząd powiatu. W imieniu Zarządu Powiatu Raciborskiego 
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Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu wykonuje obowiązki zarządcy dróg powiatowych,  

w tym utrzymanie dróg w sezonie zimowym. 

Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych reguluje zarządzenie nr 46 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r., w którym 

określono sześć poziomów standardów zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach. 

Standardy zimowego utrzymania dróg powiatowych określające zasady odśnieżania  

i usuwania gołoledzi na drogach administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg  

w Raciborzu ujęto w załączniku nr 1 do niniejszego projektu uchwały. Drogi powiatowe będą 

utrzymywane w II, III, IV oraz V standardzie zgodnie z ww. zasadami odśnieżania i usuwania 

gołoledzi na drogach. Wykaz dróg powiatowych podlegających zimowemu utrzymaniu  

w standardach zgodnych z zasadami klasyfikacji ujęto w załączniku nr 2 do projektu uchwały. 

Dyrektor Monika Mużelak dodała, że do tej pory standardy zimowego utrzymania dróg 

powiatowych nie były przyjęte w drodze uchwały Zarządu, jednakże wzorem ościennych 

samorządów zaproponowano taką formę. Pozwoli to na uprządkowanie powyższych spraw. 

Jeżeli chodzi o drogi wojewódzkie to zimowe standardy ich utrzymania przyjmowane są  

co roku. Ze swej strony Dyrektor zasugerowała, aby standardy zimowego utrzymania dróg 

powiatowych ustalone zostały bez określenia terminu ich obowiązywania. W razie potrzeby  

w uzasadnionych przypadkach będzie można je zmienić.  

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,  

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

zimowego utrzymania dróg powiatowych. 

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

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator poruszył problem związany  

z budową kanalizacji sanitarnej na ul. Pamiątki w Pogrzebieniu.  

Po udzieleniu wyjaśnień w powyższej sprawie, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg  

w Raciborzu Monika Mużelak opuściła posiedzenie.  

 

Ad. 6  

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu 

ofert na powierzenie do realizacji zadań publicznych z zakresu administracji rządowej 
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realizowanych przez Powiat Raciborski w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. 

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

495645. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji konkursowej  

do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji 

zadań publicznych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Raciborski 

w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  

oraz edukacji prawnej. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019.  

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przystąpienia Powiatu Raciborskiego do projektu pn. „Klub Integracji Społecznej  

w Raciborzu”. 

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

495755. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do projektu pn. „Klub Integracji Społecznej w Raciborzu”. 

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

 

Ad. 7 

 

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 

495828. 

Skarbnik Powiatu przekazał, że po przygotowaniu przedmiotowej karty informacyjnej 

otrzymał dodatkowe zmiany w planie finansowym II Liceum Ogólnokształcącego  

w Raciborzu. Podkreślił, że powyższe zmiany w planie finansowym zostały dokonane, 

jednakże wstrzymano wydatkowanie środków (tj. na zakup materiałów i wyposażenia)  
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do czasu jak zostaną przeliczone środki niezbędne na wynagrodzenia wraz ze składkami  

na ubezpieczenia społeczne w jednostkach organizacyjnych Powiatu Raciborskiego.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek podległych na 2019 rok. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła informację o terminach posiedzeń komisji stałych Rady 

Powiatu Raciborskiego, które odbędą się w listopadzie 2019 r. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 495731. 

 

Starosta przypomniał, że w grudniu br. wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu 

Raciborskiego odbędzie się 17 grudnia 2019 r. o godz. 15.00, z kolei sesja grudniowa  

będzie miała miejsce w dniu 19 grudnia 2019 r. o godz. 14.00.  

 

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 19 listopada 2019 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 19 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 zmiany uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego  

do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych związanych  

z realizacją zadań jednostki w roku 2019. 

7. 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. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie standardów zimowego utrzymania 

dróg powiatowych. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania Komisji konkursowej  

do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji 

zadań publicznych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat 

Raciborski w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do projektu pn. „Klub Integracji Społecznej w Raciborzu”. 


