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OR.II.0022.1.38.2014 

PROTOKÓŁ  NR 183/2014 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 7 października 2014 r.  

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

 Posiedzeniu przewodniczył Starosta Adam Hajduk.  

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane 

quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał.  

   

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 181/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 30 września 2014 r. oraz Protokołu Nr 182/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 1 października 2014 r.   

2. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Starosta poinformował, że w dniu 21 października 2014 r. odbędzie się wspólne posiedzenie 

Zarządów Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego oraz Raciborskiego. Porządek posiedzenia 

obejmować będzie:   

1. spotkanie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach, ul. Szkolna 2  

o godz. 09.00,  

2. wizytację w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie, ul. Rogera 1. 

 

Starosta przypomniał zebranym, że 16 października o godz. 17.30 w Katedrze Wawelskiej  

w Krakowie odbędzie się msza święta koncelebrowana, pod przewodnictwem Metropolity 

Krakowskiego Ks. Kard. Stanisława Dziwisza, upamiętniająca 800-lecie śmierci Księcia 
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Mieszka IV Laskonogiego. Okolicznościową homilię wygłosi Ordynariusz Diecezji Opolski 

Ks. Bp Andrzej Czaja. 

 

Starosta poinformował, że w dniu 14 października br. o godz. 15.00 odbędzie się kolejne 

posiedzenie Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 181/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 września   

2014 r. oraz Protokół Nr 182/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 1 października 2014 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z ich treścią.  

 

Ad. 2 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody  

na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 10. 

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

182320. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do omówienia projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu  

przy ulicy Klasztornej 10 powróci na kolejnym posiedzeniu, po otrzymaniu pisma NZOZ 

„Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Raciborzu potwierdzającego wolę zakupu  

ww. nieruchomości za cenę 1 500 000,00 zł brutto, płatną jednorazowo.  

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok.  

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

183646. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok, na wniosek Skarbnika Powiatu:  
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1) zwiększył w Rozdziale 60014 o kwotę 12 000,00 zł plan dotacji celowej z tytułu pomocy 

finansowej z Gminy Kuźnia Raciborska z przeznaczeniem na realizację zadania 

„Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3509S w miejscowości Siedliska”,  

2) zwiększył w Rozdziale 75109 o kwotę 102 479,00 zł plan dotacji celowej z Krajowego 

Biura Wyborczego z przeznaczeniem na zadania zlecone związane z przygotowaniem  

i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada  

2014 r.,  

3) zwiększył w Rozdziale 60014 o kwotę 24 000,00 zł plan wydatków Powiatowego Zarządu 

Dróg w Raciborzu z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa chodnika  

przy drodze powiatowej nr 3509S w miejscowości Siedliska” oraz zmniejszył w Rozdziale 

60014 o kwotę 12 000,00 zł plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji  

i Remontów z przeznaczeniem dla Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu na realizację 

ww. zadania,   

4) zwiększył w Rozdziale 75109 o kwotę 102 479,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Biura Rady Powiatu Raciborskiego z przeznaczeniem na przygotowanie  

i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada  

2014 r.,  

5) zwiększył w Rozdziale 80120 o kwotę 20 000,00 zł plan wydatków II Liceum 

Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu z przeznaczeniem  

na modernizację fragmentu drogi wewnętrznej od placu przed szkołą do bramy  

przy ul. Szczęśliwej w Raciborzu,  

6) zmniejszył w Rozdziale 80195 o kwotę 20 000,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów z przeznaczeniem dla II Liceum 

Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu z przeznaczeniem  

na modernizację fragmentu drogi wewnętrznej. 

 

Ponadto do ww. projektu uchwały dodaje się załącznik nr 3 pt. „Dochody i wydatki związane 

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na rok 2014”.  

Po zmianie, 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 2014 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

W związku z podjętą uchwałą w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2014 rok, w której zwiększono w Rozdziale 71095 o kwotę 58 800,00 zł plan dotacji 
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celowej zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/618/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 września 

2014 r. z przeznaczeniem na zabezpieczenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego 

zlokalizowanego w Raciborzu przy ul. Bosackiej 42 i jednocześnie zwiększono  

w Rozdziale 71095 o ww. kwotę plan wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego w Raciborzu z przeznaczeniem na zabezpieczenie przedmiotowego budynku, 

Zarząd powierzył Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów „pilotowanie” zawarcia 

umowy dotacji pomiędzy Powiatem Raciborskim a Miastem Racibórz.  

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na rok 2014. 

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

183729. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie zmiany 

rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na rok 2014, na wniosek Skarbnika Powiatu:  

1) zwiększył w Rozdziale 75109 o kwotę 102 479,00 zł plan dotacji celowej z Krajowego 

Biura Wyborczego z przeznaczeniem na zadania zlecone związane z przygotowaniem  

i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada  

2014 r.,  

2) zwiększył w Rozdziale 75109 o kwotę 102 479,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Biura Rady Powiatu Raciborskiego z przeznaczeniem na przygotowanie  

i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., 

3) dokonał korekty Uchwały Nr 179/906/2014 Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z dnia 16 września 2014 r. w sprawie zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2014.  

 

Po zmianie, 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 2014. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 
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Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatwierdzenia listy stypendystów Starosty Raciborskiego – najzdolniejszych studentów  

– mieszkańców powiatu raciborskiego. 

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

183394. 

Wicestarosta przekazał, że zgodnie z § 17 Uchwały Nr XLVI/437/2010 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zasad przyznawania Stypendiów Starosty 

Raciborskiego dla najzdolniejszych studentów – mieszkańców powiatu raciborskiego  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zatwierdza listę stypendystów oraz wysokość stypendiów. 

Komisja Stypendialna na posiedzeniu w dniu 1 października 2014 r. wyłoniła listę 

kandydatów do otrzymania stypendiów Starosty Raciborskiego, tj.: Panią Katarzynę Hyjek 

oraz Pana Kamila Bujak.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy stypendystów 

Starosty Raciborskiego – najzdolniejszych studentów – mieszkańców powiatu raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2014 r. 

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

183664. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych na 2014 r.: 

Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim 

w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, Zespołu Szkół Budowlanych  

i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu.  

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno 

– Pedagogicznej w Raciborzu. 

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

183388. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wszczęcie postępowania konkursowego  

na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu. W związku  

z powyższym polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu w pierwszej 

kolejności wystosować pisma do organu nadzoru pedagogicznego, do rady pedagogicznej,  

do zakładowych organizacji związkowych, celem wskazania przedstawiciela do komisji 

konkursowej. Następnie powinien zostać przygotowany projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie ogłoszenia konkursu i powołania komisji konkursowej.  

 

Wicestarosta zreferował kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. przyznania Patronatu Starosty Raciborskiego i wprowadzenia zmiany w kalendarzu 

imprez sportowych realizowanych jako zadania własne samorządu powiatowego w zakresie 

upowszechniania sportu, rekreacji i turystyki w 2014 roku. 

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

183780. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował propozycję Zarządu Raciborskiego 

Stowarzyszenia Brydżowego i objął patronatem Starosty Raciborskiego Turniej Brydża 

Sportowego Emila Olbrota, który odbędzie się w Raciborzu 11 listopada 2014 r.  

Ponadto wyraził zgodę, aby dopisać turniej do kalendarza imprez sportowych pod poz. nr 62, 

a także przychylił się do prośby Prezesa RSB Racibórz, aby sfinansować koszty ufundowania 

6 pucharów dla trzech najlepszych par turnieju, których łączna wartość nie przekroczy  

500,00 zł. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia 

zgody na wykonanie i zapłatę za roboty nie ujęte w dokumentacji projektowej na zadaniu  

pn. „Remont i odtworzenie wnętrz kaplicy na Zamku Piastowskim w Raciborzu”  

oraz na zmianę terminu zakończenia etapu I i zmianę harmonogramu rzeczowo  

– finansowego w umowie nr SZ. 273.23.2014 z dnia 10.07.2014 r. 

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

184016. 

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

0 głosów wstrzymujących – zaakceptował Protokół konieczności wykonania robót 

dodatkowych spisany na zadaniu pn. „Remont i odtworzenie wnętrz kaplicy na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu” oraz wyraził zgodę na wykonanie i zapłatę za roboty dodatkowe 

do kwoty 25 896,28 zł (brutto). 
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Ponadto Zarząd zatwierdził Protokół konieczności dokonania zmiany umowy oraz wyraził 

zgodę na dokonanie zmiany umowy nr SZ.273.23.2014 z dnia 10 lipca 2014 r. w zakresie 

zmiany terminu realizacji etapu I oraz harmonogramu rzeczowo – finansowego stanowiącego 

załącznik do umowy. 

Jednocześnie Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów przeanalizować 

przerób na zadaniu pn. „Remont i odtworzenie wnętrz kaplicy na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu” w 2014 r. i pod tym kątem dokonać niezbędnej aktualizacji harmonogramu 

rzeczowo – finansowego.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami  

dot. uzupełnienia sprawozdania z regulacji stanów prawnych dróg powiatowych 

zlokalizowanych na terenie Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2014 roku. 

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

183004. 

Szczegółowych informacji nt. sprawozdania z regulacji stanów prawnych dróg powiatowych 

zlokalizowanych na terenie Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2014 roku (dołączonego  

do przedmiotowej karty informacyjnej) udzieliła obecna w tej części posiedzenia Inspektor  

w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Magdalena Przygoda.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął sprawozdanie z regulacji stanów prawnych dróg 

powiatowych zlokalizowanych na terenie Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2014 roku. 

Jednocześnie polecił, aby kolejna informacja w kolumnie „Nr drogi” obejmowała relację 

dróg, a w kolumnach zawierających „Ilości działek uregulowanych” zostały uwzględnione 

dane z kolejnych okresów sprawozdawczych.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Zamówień Publicznych dot. informacji  

o wynikach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonych  

w Referacie Zamówień Publicznych w III kwartale 2014 r. 

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

183387. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o wynikach postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego przeprowadzonych w Referacie Zamówień Publicznych  

w III kwartale 2014 r. 
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Starosta zapoznał zebranych z interpelacją Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 

Raciborskiego Władysława Gumieniaka z dnia 1 października 2014 r., która znajduje się  

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 183314. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów 

udzielić odpowiedzi na ww. interpelację.  

 

Starosta poinformował, że w dniu 14 października 2014 r. o godz. 15.00 odbędzie się 

posiedzenie Komisji Rewizyjnej.  

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 184045. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Magdalena Powązka   
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Podpisy Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego obecnych na posiedzeniu, zgodnie z listą 

obecności: 

1. Adam Hajduk 

2. Andrzej Chroboczek  

3. Józef Stukator  

4. Norbert Mika  

5. Piotr Olender  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 7 października 

2014 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 7 października 2014 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2014. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia listy stypendystów 

Starosty Raciborskiego – najzdolniejszych studentów – mieszkańców powiatu 

raciborskiego. 


