
 

 

1 

OR.IV.0022.1.51.2019 

 

PROTOKÓŁ  NR 57/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 18 grudnia 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 o nieobecności Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego  

Józefa Stukatora. 

  Starosta rozszerzył porządek posiedzenia o materiały dodatkowe, które omówione 

zostaną szczegółowo w pkt 6 protokołu, tj.: 

1) Uchwałę Nr 269/XVII/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 grudnia 2019 r.  

w sprawie wystąpienia z apelem do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie 

kompleksowych działań rekompensujących samorządom znaczne ubytki dochodów  

z tytułu m.in. obniżenia stawek podatku PIT, 

2) notatkę służbową z przeprowadzonej w dniu 17 grudnia 2019 r. rozmowy 

telefonicznej przedstawicieli Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach  

i Starostwa Powiatowego w Raciborzu, 

3) opinie Komisji Budżetu, Gospodarki i Finansów, Komisji Zdrowia, Polityki 

Społecznej i Bezpieczeństwa, Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji, Komisji 

Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z posiedzenia, które odbyło  

się w dniu 17 grudnia 2019 r., 



 

 

2 

4) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody  

na dokonanie umorzenia należności przypadających Powiatowi  Raciborskiemu  

od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z tytułu niespłaconej części pożyczki udzielonej 

Szpitalowi z budżetu Powiatu Raciborskiego na podstawie umowy  

nr ZS.8023.1.2.2019 z dnia 4 stycznia 2019 r. wraz ze zmianami,  

5) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie 

powiatu raciborskiego ze zm., 

6) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych  

na terenie powiatu raciborskiego ze zm. 

 

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. 

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 56/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 10 grudnia 2019 r.  

2. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

5. Realizacja uchwały Rady Powiatu Raciborskiego.  

6. Materiały dodatkowe.  

 

Starosta poinformował, że kolejne planowane posiedzenie będzie miało miejsce  

w tut. Starostwie 30 grudnia 2019 r. o godz. 08.00.  
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Ad. 1 

 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 56/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 10 grudnia 2019 r. 

 

Ad. 2 

 

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie wystąpienia ze Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny”. 

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

504705. 

Starosta przypomniał, że Powiat Raciborski Uchwałą Nr XXX/404/2005 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 31 maja 2005 r. przystąpił do Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski 

Ogród Botaniczny”, który działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach, ustawy  

o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa oraz na podstawie 

Statutu. Terenem działania Związku Stowarzyszeń „Śląski Ogród Botaniczny” jest obszar 

Rzeczpospolitej Polskiej, a jego siedzibą jest miasto Mikołów. Związek został powołany  

w celu prowadzenia badań naukowych, działalności dydaktycznej, edukacyjnej oraz ochrony 

przyrody. Do statutowych obowiązków członków zwyczajnych należy m.in. upowszechnianie 

zagadnień botaniki i problematyki ochrony środowiska w swoim środowisku społecznym, 

zawodowym. 

Proponowana członkowska składka na rok 2020 dla Powiatu Raciborskiego wynosi  

5 000,00 zł. W związku z faktem, że w ostatnim czasie nie były realizowane żadne wspólne 

działania w stosunku do Powiatu Raciborskiego bądź uczniów szkół powiatowych, 

zaproponowano wystąpienie ze stowarzyszenia, co nie zamyka możliwości korzystania  

z ogólnej oferty Śląskiego Ogrodu Botanicznego. 

Starosta dodał, że z przedmiotowym projektem uchwały zostali zapoznani radni na wspólnym 

posiedzeniu Komisji stałych w dniu 17 grudnia 2019 r.  

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 wystąpienia ze Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród 



 

 

4 

Botaniczny” oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 19 grudnia 2019 r.  

 

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 19 grudnia 2019 roku: 

1) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie kryteriów branych  

pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające 

zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo-

wychowawczych prowadzonych przez Powiat Raciborski, liczby punktów możliwych  

do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia 

spełnienia tych kryteriów (zgodnie z ustaleniami z posiedzenia w dniu 10 grudnia 2019 r.) 

i jednocześnie wycofanie z porządku obrad ww. projektu przekazanego pismem  

nr OR.IV.0022.3.11.2019 z dnia 6 grudnia 2019 r. 

2) projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wystąpienia ze Związku 

Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny”. 

 

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 

505027. 

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.  

 

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

505028. 

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, 

po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2019.  

 

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 

505029. 

Skarbnik Powiatu zwrócił uwagę na fakt, że w przedmiotowym projekcie uchwały dokonuje 

się przesunięcia kwoty 12 276,00 zł w planie wydatków Młodzieżowego Domu Kultury  

w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup sprzętu nagłaśniającego do sali widowiskowej. 

Po dyskusji, 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. Jednocześnie polecił, aby Dyrektor Młodzieżowego Domu 

Kultury w Raciborzu uzgodniła szczegóły dotyczące zakupu sprzętu nagłaśniającego do sali 

widowiskowej bezpośrednio ze Starostą. 

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 sprzedaży  

w piątym 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 

504329. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie sprzedaży w piątym przetargu ustnym 
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nieograniczonym nieruchomości zabudowanej, położonej w Raciborzu przy ul. Moniuszki 24, 

stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

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 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

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

505431. 

Starosta zaproponował, aby wycofać z porządku posiedzenia ww. projekt uchwały. 

Jednocześnie zaznaczył, że wymaga od Sekretarza Powiatu, aby przed przygotowaniem tego 

typu dokumentów, konsultowała ich treść ze Starostą. 

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

0 głosów wstrzymujących – wycofał z porządku posiedzenia projekt uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie Regulaminu 

Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu. 

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

502622. 

Starosta przekazał, że ww. projekt uchwały został z nim skonsultowany przez Dyrektora 

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu oraz Naczelnika Wydziału Komunikacji  

i Transportu. Z dniem 1 stycznia 2020 r. planuje się, aby PZD w Raciborzu, oprócz 

prowadzenia parkingu dla samochodów usuniętych z dróg, realizowało zadania związane  

z prowadzeniem postępowań dotyczących usuwania pojazdów z dróg oraz postępowań 

związanych z procedurami przepadku mienia pojazdu usuniętego z drogi, który nie został 

odebrany w określonym przepisami terminie (zadania wymienione w § 18 pkt 20, 21, 22  

- w myśl przepisów art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym). 

Zadania te do końca 2019 r. realizowane są przez komórki organizacyjne tut. Starostwa i ujęte 

są w Regulaminie Organizacyjnym. Zmiany w ww. regulaminach są ze sobą powiązane  

i powinny wejść w życie w tym samym czasie czyli z dniem 1 stycznia 2020 r.  

W związku z tym, że projekt uchwały w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu został wycofany z porządku posiedzenia, Starosta zaproponował, 



 

 

7 

aby do omówienia projektu uchwały w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego 

Zarządu Dróg w Raciborzu powrócić na kolejnym posiedzeniu.  

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

0 głosów wstrzymujących – postanowił, że do omówienia projektu uchwały w sprawie 

Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu powróci na kolejnym 

posiedzeniu.  

 

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 

505071. 

Skarbnik Powiatu przekazał, że po przygotowaniu przedmiotowej karty informacyjnej 

otrzymał dodatkowe zmiany w planach finansowych: Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu z dnia 12 listopada 2019 r. i 17 grudnia 2019 r., 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, Powiatowego Zarządu Dróg  

w Raciborzu.   

Skarbnik Powiatu zwrócił uwagę na fakt, że dnia 17 grudnia 2019 r. do Wydziału 

Finansowego tut. Starostwa wpłynęło Zarządzenie Dyrektora nr 47/2019 z dnia 12 listopada  

2019 r. w sprawie zmiany w planie finansowym Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu na 2019 rok. 

Zgodnie z § 12 ust.5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych 

zakładów budżetowych (Dz.U.2019.1718): Kierownicy samorządowych jednostek 

budżetowych, w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany w planach finansowych …. 

zawiadamiają zarząd o dokonanych zmianach. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek podległych na 2019 rok. 

Mając na uwadze, że w dniu 17 grudnia 2019 r. do Wydziału Finansowego tut. Starostwa 

wpłynęło Zarządzenie Dyrektora nr 47/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmiany  

w planie finansowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”  
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w Raciborzu na 2019 rok, czyli miesiąc po terminie określonym przepisami prawa,  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zobowiązał Dyrektora do terminowego przekazywania 

dokumentów sporządzanych przez jednostkę. Jednocześnie na najbliższej naradzie  

z dyrektorami szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski 

zwrócona zostanie uwaga na konieczność przestrzegania zapisów Rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej 

jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.  

 

Starosta zaprezentował Uchwały III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Katowicach: 

1) Nr 4200/III/271/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym  

przez Zarząd Powiatu Raciborskiego projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok  

wraz z uzasadnieniem, 

2) Nr 4200/III/272/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie możliwości sfinansowania 

deficytu w wysokości 7.978.428,00 zł przyjętego w projekcie uchwały budżetowej  

na 2020 rok Powiatu Raciborskiego,  

3) Nr 4200/III/273/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie przedłożonym przez Zarząd 

Powiatu Raciborskiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2020 – 2032. 

 

Ww. Uchwały znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID: 503180, 

503179 i 503182. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z Uchwałami III Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach: 

1) Nr 4200/III/271/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym  

przez Zarząd Powiatu Raciborskiego projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok  

wraz z uzasadnieniem, 

2) Nr 4200/III/272/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie możliwości sfinansowania 

deficytu w wysokości 7.978.428,00 zł przyjętego w projekcie uchwały budżetowej  

na 2020 rok Powiatu Raciborskiego,  

3) Nr 4200/III/273/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie przedłożonym przez Zarząd 

Powiatu Raciborskiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2020 – 2032 
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oraz postanowił o ich przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 19 grudnia 

2019 r.  

 

Starosta przekazał, że w dniu 17 grudnia 2019 r. (po zakończeniu wspólnego posiedzenia 

komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego) odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji. Przedmiotem obrad Komisji 

było rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany przepisów prawa. 

Ww. informacja o posiedzeniu Komisji znajduje się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 505297. 

 

Ad. 5 

 

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

0 głosów wstrzymujących – zaakceptował kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju 

Powiatu do określenia realizacji Uchwały Nr XIII/113/2019 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2020 r. za usunięcie  

i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych 

na terenie powiatu raciborskiego. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Promocji  

i Rozwoju Powiatu odpowiedzialny za jej realizację.  

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

505046. 

 

Ad. 6 

 

W tym miejscu Starosta rozpoczął omawianie materiałów dodatkowych.  

W pierwszej kolejności Starosta przedstawił Uchwałę Nr 269/XVII/2019 Rady Miasta 

Rybnika z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wystąpienia z apelem do Prezesa Rady 

Ministrów o podjęcie kompleksowych działań rekompensujących samorządom znaczne 

ubytki dochodów z tytułu m.in. obniżenia stawek podatku PIT. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do omówienia powyższej sprawy powróci  

na jednym z posiedzeń w styczniu 2020 r. 
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Wicestarosta zaprezentował notatkę służbową z przeprowadzonej w dniu 17 grudnia 2019 r.  

rozmowy telefonicznej pomiędzy inspektorem wojewódzkim Wydziału Nadzoru Prawnego 

Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Agnieszką Kosińską-Wykurz  

a inspektorem Wydziału Organizacyjnego tut. Starostwa Agnieszką Bartulą. W trakcie 

rozmowy przedstawiciel Wydziału Nadzoru Prawnego zwróciła uwagę na poszczególne 

zapisy Uchwały Nr XIII/115/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 listopada 2019 r.  

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, informując o planowanym 

wydaniu rozstrzygnięcia nadzorczego dotyczącego stwierdzenia nieważności Uchwały. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z ww. notatką służbową postanowił,  

aby zwrócić się z wnioskiem o niewydawanie rozstrzygnięcia nadzorczego dotyczącego 

stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XIII/115/2019 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 26 listopada 2019 r. 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, 

deklarując przygotowanie w możliwie niezwłocznym terminie projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały, o której mowa wyżej.  

W związku z powyższym Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych 

przygotować projekt uchwały dotyczący zmiany przedmiotowej uchwały, w którym zapisane 

będzie: 

„§ 1. W załączniku do uchwały nr XIII/115/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 

26 listopada 2019 r. 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: 

1) słowo „oceny” zastępuje się słowem „opiniowanie”; 

2) w § 12 ust. 2 wykreśla się cyfrę „2”; 

3) wykreśla się „Załącznik nr 2 do Programu”; 

4) wykreśla się § 19.”. 

Projekt uchwały zostanie przedstawiony na sesji Rady Powiatu Raciborskiego w styczniu 

2020 r.  
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Starosta przedstawił opinie Komisji Budżetu, Gospodarki i Finansów, Komisji Zdrowia, 

Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa, Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji, Komisji 

Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z posiedzenia, które odbyło  

się w dniu 17 grudnia 2019 r. 

Ww. opinie znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 506068. 

Jednocześnie Starosta poinformował, że na ww. posiedzeniu Komisja Budżetu, Gospodarki  

i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie umorzenia należności przypadających Powiatowi  

Raciborskiemu od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z tytułu niespłaconej części pożyczki 

udzielonej Szpitalowi z budżetu Powiatu Raciborskiego na podstawie umowy  

nr ZS.8023.1.2.2019 z dnia 4 stycznia 2019 r. wraz ze zmianami. 

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

503376 i omawiany był na poprzednim posiedzeniu.  

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu 

Raciborskiego z posiedzenia w dniu 17 grudnia 2019 r. – Zarząd Powiatu Raciborskiego  

w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących  

– podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie umorzenia należności 

pieniężnych przypadających Powiatowi Raciborskiemu od Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z tytułu 

niespłaconej części pożyczki udzielonej Szpitalowi z budżetu Powiatu Raciborskiego  

na podstawie umowy nr ZS.8023.1.2.2019 z dnia 4 stycznia 2019 r. wraz ze zmianami. 

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

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych  

na terenie powiatu raciborskiego ze zm., który znajduje się w systemie informatycznym Mdok 

pod numerem UID 505809. 

Starosta przypomniał, że w myśl art. 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala dla dróg, których 

zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m² 

pasa drogowego.  
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Z dniem 25 października 2019 r. weszły w życie zmiany niektórych postanowień 

przedmiotowej ustawy, które objęły m.in. obniżenie maksymalnie stawek za zajęcie pasa 

drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. Obecnie 

obowiązująca Uchwała Nr XV/167/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 stycznia 

2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych  

na terenie powiatu raciborskiego ze zm., nie wyróżnia obiektów i urządzeń infrastruktury 

telekomunikacyjnej. W świetle i w oparciu o wprowadzone zmiany ustawy o drogach 

publicznych, zachodzi potrzeba dokonania zmian zapisów w wyżej wymienionej Uchwale. 

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, 

ww. projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego należy skierować do konsultacji. 

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 zmiany uchwały dotyczącej wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu raciborskiego ze zm. oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w styczniu 2020 r., po wniesieniu autopoprawek redakcyjnych 

zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

 

Następnie Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

powiatowych na terenie powiatu raciborskiego ze zm., który znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 505752. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości 

stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu raciborskiego 

ze zm., po wniesieniu autopoprawek redakcyjnych zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 
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Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 8 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 18 grudnia 2019 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 18 grudnia 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 sprzedaży w piątym przetargu 

ustnym nieograniczonym nieruchomości zabudowanej, położonej w Raciborzu  

przy ul. Moniuszki 24, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

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

umorzenia należności pieniężnych przypadających Powiatowi Raciborskiemu  

od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z tytułu niespłaconej części pożyczki udzielonej 

Szpitalowi z budżetu Powiatu Raciborskiego na podstawie umowy nr ZS.8023.1.2.2019  

z dnia 4 stycznia 2019 r. wraz ze zmianami. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości 

stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu 

raciborskiego ze zm. 

 


