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OR.II.0022.1.10.2015 

PROTOKÓŁ  NR 12/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 24 lutego 2015 r.  

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

 Posiedzeniu przewodniczył Starosta Ryszard Winiarski.  

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane 

quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał.  

   

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 11/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 18 lutego 2015 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

5. Realizacja uchwały Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

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. 

Starosta poinformował, że następne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 3 marca   

2015 roku o godz. 09.00.  

Zarząd zdecydował, aby zaprosić na kolejne posiedzenie Dyrektora Powiatowego Zarządu 

Dróg w Raciborzu, celem przedstawienia informacji na temat stanu majątku ruchomego  

ww. jednostki organizacyjnej powiatu raciborskiego. W związku z powyższym polecił,  

aby Dyrektor złożył pisemne informacje w ww. sprawie w terminie do dnia 27 lutego br.  

O powyższym Referat Inwestycji i Remontów poinformuje Dyrektora Powiatowego Zarządu 

Dróg w Raciborzu. 
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Ad. 1 

 

Protokół Nr 11/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 18 lutego 2015 r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią, po sprostowaniu zapisów na str. 8.  

 

Ad. 2 

 

Na wstępie Sekretarz Powiatu poinformowała, że materiały z postępowania, które toczyło się   

w Sądzie Okręgowym w Gliwicach Ośrodku Zamiejscowym w Rybniku w sprawie 

stwierdzenia nieważności wyborów do Rady Powiatu Raciborskiego przeprowadzonych  

w Obwodowej Komisji nr 19 w Okręgu Wyborczym nr 1 w Raciborzu oraz w Obwodowej 

Komisji nr 20 w Okręgu Wyborczym nr 2 w Raciborzu zostały przesłane w dniu 20 lutego br. 

do Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Sąd Apelacyjny w Katowicach ma 30 dni  

na rozstrzygnięcie sprawy. Potem może wchodzić w grę ewentualne wydanie pisemnego 

uzasadnienia. W związku z powyższym w marcu istnieje możliwość zwołania sesji w trybie 

zwyczajnym, zgodnie z przyjętym planem pracy Rady na 2015 rok.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok. 

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

202271. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że na poprzednim posiedzeniu zostały omówione zmiany 

w budżecie Powiatu Raciborskiego, o których mowa w przedmiotowym projekcie uchwały. 

Zostały one również zaprezentowane na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów  

w dniu 23 lutego 2015 roku. 

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 dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2015 rok oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 24 lutego 2015 roku.  

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2015 – 2024, informując, że jest to konsekwencja proponowanych 
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zmian w budżecie.  

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

202272. 

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 dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2015 – 2024 oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję Rady 

Powiatu Raciborskiego w dniu 24 lutego 2015 roku. 

 

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

o wprowadzenie na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 24 lutego 2015 roku: 

1) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok,  

2) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2015 – 2024 

i jednocześnie wycofanie z porządku obrad ww. projektów uchwał przekazanych pismem  

nr OR.II.0022.3.2.2015 z dnia 11 lutego 2015 r.  

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zadań  

z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań  

w roku 2015. 

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

203623. 

Wicestarosta przekazał, że Powiat Raciborski otrzymał kwotę 1 744 602,00 zł na realizację  

w 2015 roku zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Propozycję podziału 

środków opracował Referat Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Raciborzu, 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu oraz Powiatowy Urząd Pracy  

w Raciborzu – jednostki realizujące zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 

osób niepełnosprawnych przy udziale środków PFRON. 

Sekretarz Powiatu zwróciła uwagę, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  

rada powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki otrzymane  

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uzasadnionym jest więc, 
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aby w uchwale określić jedynie te zadania, na które przeznacza się środki otrzymane  

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wykreślając te, które  

nie są dofinansowane.  

Po dyskusji, Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego ustalili, że w przyszłości  

przy przygotowaniu zmiany ww. uchwały Kierownik Referatu Spraw Społecznych określi 

jedynie te zadania, na które przeznacza się środki otrzymane z Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  

oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2015 oraz postanowił o jego przekazaniu 

na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 24 lutego 2015 roku. 

 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że podział środków PFRON, o którym mowa  

w ww. projekcie uchwały pozytywnie zaopiniowała Powiatowa Społeczna Rada Do Spraw 

Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu podejmując Uchwałę nr 11/XI/2015 z dnia 23 lutego 

2015 r. Ww. uchwała została przesłana w dniu dzisiejszym na posiedzenie Zarządu i znajduje 

się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 204066. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przekazał do wiadomości radnych na sesję w dniu 24 lutego 

2015 roku Uchwałę nr 11/XI/2015 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii  

na temat projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zadań z zakresu 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2015. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia 

Gminie Kornowac realizacji zadań: „Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej  

Nr 3545 S ul. Kolonia w miejscowości Kornowac” oraz „Wykonanie chodnika w ciągu drogi 

powiatowej Nr 3544 S ul. Pamiątki w miejscowości Pogrzebień”. 

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

203766. 

Starosta przekazał, że Gmina Kornowac wyraziła wolę realizacji następujących zadań 

inwestycyjnych: „Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3545 S ul. Kolonia  
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w miejscowości Kornowac" i „Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3544 S  

ul. Pamiątki w miejscowości Pogrzebień". Powiat Raciborski posiada zabezpieczone środki 

finansowe w budżecie Powiatu Raciborskiego w wysokości 160 000,00 zł na realizację tych 

zadań. Powierzenie ww. zadań nastąpi na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem 

Raciborskim a Gminą Kornowac, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia 

finansowe.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie powierzenia Gminie Kornowac realizacji zadań: „Wykonanie 

chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3545 S ul. Kolonia w miejscowości Kornowac”  

oraz „Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3544 S ul. Pamiątki w miejscowości 

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

w dniu 24 lutego 2015 roku.  

 

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

0 głosów wstrzymujących – postanowił, że zwróci się z prośbą do Przewodniczącego Rady 

Powiatu Raciborskiego o wycofanie z porządku obrad sesji w dniu 24 lutego 2015 roku 

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Rady Społecznej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu, przekazanego pismem nr OR.II.0022.3.2.2015 z dnia 18 lutego 2015 r.  

 

 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Raciborskiego za 2014 rok.  

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

203514. 

Starosta dodał, że do przedmiotowego projektu uchwały dołączono sprawozdania z realizacji 

zadań powiatowych służb, inspekcji i straży. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu 

Raciborskiego za 2014 rok oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 24 marca  

2015 r. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił o przekazaniu na sesję w dniu 24 marca 2015 r.: 

1) informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie działania Komendy Powiatowej Policji  

w Raciborzu w 2014 r.,  

2) informacji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu o stanie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego powiatu raciborskiego za 2014 rok, 

3) sprawozdania z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Powiatowego 

Inspektoratu Weterynarii w Raciborzu w roku 2014,  

4) sprawozdania z realizacji zadań w Powiecie Raciborskim przez Śląsko – Małopolski 

Oddział Straży Granicznej w Raciborzu oraz Placówkę Straży Granicznej w Rudzie 

Śląskiej za rok 2014,   

5) informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu raciborskiego za rok 2014 

przygotowanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu, 

6) informacji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach dot. prac 

realizowanych na administrowanych rzekach i postępu prac związanych z budową 

zbiornika Racibórz Dolny, 

7) informacji Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Biura Terenowego  

w Raciborzu w zakresie bezpieczeństwa powodziowego na terenie powiatu raciborskiego. 

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok. 

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

203671. 

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

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok, na wniosek Skarbnika Powiatu,  

w Rozdziale 60014 zmniejszył o kwotę 160 000,00 zł plan wydatków w grupie „Inwestycje  

i zakupy inwestycyjne” będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów  

oraz zwiększył o kwotę 160 000,00 zł plan wydatków w grupie „Dotacje majątkowe” 

będących w dyspozycji ww. Referatu z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych  

pn.: „Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3545 S ul. Kolonia  

w miejscowości Kornowac” oraz „Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej  

Nr 3544 S ul. Pamiątki w miejscowości Pogrzebień”.  
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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 2015 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na rok 2015. 

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

203675. 

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 2015. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych  

w Raciborzu Panu Sławomirowi Janowskiemu do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie 

programu ERASMUS+ w ramach projektu pt. „Po doświadczenia i kwalifikacje  

do niemieckich firm”, a w przypadku uzyskania dofinansowania do podpisania umowy  

i rozliczenia otrzymanego dofinansowania. 

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

203413. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu Panu Sławomirowi Janowskiemu 

do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie programu ERASMUS+ w ramach projektu  

pt. „Po doświadczenia i kwalifikacje do niemieckich firm”, a w przypadku uzyskania 

dofinansowania do podpisania umowy i rozliczenia otrzymanego dofinansowania. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu  

Panu Zenonowi Sochackiemu do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie programu 
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ERASMUS+ w ramach projektu pt. „Nowe doświadczenia zawodowe uczniów i nauczycieli 

w Niemczech i Hiszpanii”, a w przypadku uzyskania dofinansowania do podpisania umowy  

i rozliczenia otrzymanego dofinansowania. 

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

203605. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu Panu Zenonowi Sochackiemu  

do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie programu ERASMUS+ w ramach projektu  

pt. „Nowe doświadczenia zawodowe uczniów i nauczycieli w Niemczech i Hiszpanii”,  

a w przypadku uzyskania dofinansowania do podpisania umowy i rozliczenia otrzymanego 

dofinansowania. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek omówił projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości 

wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Raciborzu  

przy ul. Kombatantów 5. 

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

201428. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przypomniał, że przedmiotowa 

nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalno - użytkowym, o powierzchni 957 m²,  

położonym w Raciborzu przy ul. Kombatantów 5. W pierwszym przetargu, który odbył się  

w dniu 21 listopada 2012 r. cena wywoławcza wynosiła 450 000,00 zł, w drugim, który odbył 

się w dniu 3 kwietnia 2013 r. - 390 000,00 zł, w trzecim, który odbył się w dniu 5 września 

2013 r. - 307 000,00 zł. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym. Stosownie  

do art. 39 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami „jeśli drugi przetarg zakończy się 

wynikiem negatywnym, właściwy organ (...) w okresie nie krótszym niż 30 dni, ale nie 

dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia jego zamknięcia, może zbyć nieruchomość w drodze 

rokowań albo organizować kolejne przetargi (...)". Stosownie natomiast do art. 39 ust. 3  

ww. ustawy „w przypadku zachowania terminów, o których mowa w ust. 1 i 2, właściwy 

organ nie ma obowiązku ponownego sporządzania wykazu nieruchomości przeznaczonych  

do sprzedaży (...)". Mając powyższe na uwadze w dniu 31 października 2013 r. został podany 

do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Ponadto  
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z uwagi na upływ czasu od dokonania wyceny, zlecono ponowne oszacowanie wartości 

rynkowej nieruchomości. Zgodnie ze sporządzonym operatem szacunkowym wartość 

rynkowa wynosi 306 764,00 zł. W pierwszym przetargu, który odbył się w dniu 23 stycznia 

2014 r. cena wywoławcza wynosiła 307 000,00 zł, w drugim, który odbył się w dniu 14 maja 

2014 r. - 250 000,00 zł, w trzecim, który odbył się w dniu 28 sierpnia 2014 r. - 225 000,00 zł. 

Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym. 

Mając na uwadze terminy zawarte w art. 39 ww. ustawy procedurę sprzedaży należy wszcząć 

na nowo. W związku z powyższym zostanie podany do publicznej wiadomości wykaz 

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie sporządzenia i podania do publicznej 

wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Raciborzu  

przy ul. Kombatantów 5. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Na wniosek Skarbnika Powiatu, Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami przygotować kartę informacyjną dotyczącą odpowiedzi na pytanie  

czy zaplanowane w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok dochody majątkowe własne 

w kwocie 3 050 000,00 zł, których źródłem są wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa 

własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zostaną wykonane.  

Termin – 27 luty 2015 roku.  

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia zmian w planach finansowych jednostek podległych na 2015 r. 

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

203650. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: II Liceum 

Ogólnokształcącego w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. zaopiniowania planów naborowych dyrektorów szkół na rok szkolny 2015/2016,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

203579. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował plany naborowe szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Raciborski na rok szkolny 2015/2016 oraz wyraził zgodę na ich 

publikację w informatorze z ofertą edukacyjną skierowaną do uczniów III klas gimnazjum. 

Zarząd zatwierdzając plany naborowe przyjął, że łączna liczba uruchomionych oddziałów 

klas pierwszych dla młodzieży kształtować się będzie na poziomie 40 oddziałów, w tym w:  

1) ZSO Nr 1 w Raciborzu – 5 oddziałów + 1 oddział Liceum Plastycznego (0,5 oddziału 

techniki graficzne + 0,5 oddziału fotografia),  

2) II LO w Raciborzu – 5 oddziałów,  

3) ZSE w Raciborzu – 5 oddziałów w Technikum Nr 1,  

4) ZSBiRR w Raciborzu – 6 oddziałów (w tym 3 w Technikum Nr 2 i 3 w ZSZ Nr 2),  

5) ZSZ w Raciborzu – 8 oddziałów (w tym 4 w Technikum Nr 3 i 4 w ZSZ Nr 3),  

6) ZSM w Raciborzu – 10 oddziałów (w tym 5 w Technikum Nr 4 i 5 w ZSZ Nr 4).  

 

W  przypadku szkół dla dorosłych Zarząd zdecydował, że łączna liczba oddziałów klas 

pierwszych dla dorosłych kształtować się będzie na poziomie 8 oddziałów, w tym w: 

1) ZSE w Raciborzu – 1 oddział (0,5 oddziału technika rachunkowości + 0,5 oddziału 

technika administracji),   

2) ZSBiRR w Raciborzu – 3 oddziały (po 1 oddziale technika drogownictwa, technika 

geodety, florysty), 

3) CKU w Raciborzu – 4 oddziały (po 1 oddziale technika bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz opiekuna osoby starszej i 2 oddziały w Liceum Ogólnokształcącym).  

 

Ponadto Zarząd wyraził zgodę na utworzenie 2 klas pierwszych w Gimnazjum  

z Oddziałami Dwujęzycznymi w ZSO Nr 1 w Raciborzu oraz na uruchomienie 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych w CKU w Raciborzu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zatwierdzając plany naborowe uwzględnił: 

1) decyzję Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu dotyczącą 

rezygnacji z utworzenia oddziału w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych,  

2) decyzję Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu dotyczącą rezygnacji  

z utworzenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 kierunku sprzedawca. 
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Biorąc pod uwagę ww. plany naborowe Zarząd Powiatu Raciborskiego w przyszłości 

rozważy możliwość, aby rekrutacja do oddziałów liceum ogólnokształcącego odbywała się  

na poziomie 30 uczniów w oddziale.  

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu                   

dot. propozycji zmiany w kalendarzu imprez kulturalnych realizowanych jako zadania własne 

samorządu powiatowego w zakresie upowszechniania kultury. 

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

203229. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną Referatu Edukacji, 

Kultury i Sportu dot. propozycji zmiany w kalendarzu imprez kulturalnych realizowanych 

jako zadania własne samorządu powiatowego w zakresie upowszechniania kultury 

zaakceptował propozycję Pana Marka Rapnickiego reprezentującego Klub Gazety Polskiej  

w Raciborzu i objął honorowym patronatem Starosty Raciborskiego obchody Narodowego 

Dnia Żołnierzy Wyklętych w Raciborzu oraz wpisał je do kalendarza imprez kulturalnych  

na 2015 r. Jednocześnie Zarząd zabezpieczył środki finansowe w kwocie 1 600,00 zł (brutto) 

na pokrycie kosztów związanych z organizacją koncertu Wojciecha Popkiewicza  

pt.: „Ich geny są w nas”. Ponadto Zarząd zdecydował o ujęciu ww. przedsięwzięcia  

w kalendarzu imprez kulturalnych realizowanych jako zadania własne samorządu 

powiatowego w zakresie upowszechniania kultury w latach przyszłych.  

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Funduszy Zewnętrznych i Strategii 

Rozwoju dot. wyrażenia zgody na złożenie do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków w Katowicach wniosku o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie  

na zadaniu pn. „Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu”. 

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

203693. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na złożenie przez Powiat Raciborski  

do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach wniosku o udzielenie 

dotacji celowej na prace konserwatorskie na zadaniu pn. „Wykonanie remontu kaplicy Zamku 

Piastowskiego w Raciborzu" w wysokości 300 000,00 zł brutto.   

 

Starosta przedstawił informację Biura Rady o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej  

w dniu 24 lutego 2015 r. o godz. 7:30 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. 
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Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 203683. 

 

Starosta omówił interpelacje radnego Artura Wierzbickiego z dnia 23 lutego 2015 r. 

dotyczące: ławek z kaplicy zamkowej w Zamku Piastowskim w Raciborzu (Mdok numer UID 

204037), ścieżki rowerowej przy DW919 łączącej Racibórz (Zamek Piastowski w Raciborzu) 

z Łężczokiem (Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich)  

– Mdok numer 204036, uporządkowania terenu przy więzieniu u zbiegu ul. Łąkowej  

i ul. Kościuszki w Raciborzu (Mdok numer UID 204034), uporządkowania terenu  

przy ul. Kościuszki w Raciborzu, na wysokości więzienia (Mdok numer UID 204035), 

zintegrowanego oznakowania przydrożnego informującego o Zamku Piastowskim  

w Raciborzu (Mdok numer UID 204033), organizacji ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic 

Kościuszki, Łąkowa i Stalowa w Raciborzu (Mdok numer UID 204038).  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił: 

1) Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów udzielić odpowiedzi na interpelację 

radnego Artura Wierzbickiego z dnia 23 lutego 2015 roku dotyczącą ławek z kaplicy 

zamkowej w Zamku Piastowskim w Raciborzu,  

2) Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu udzielić odpowiedzi na interpelację 

radnego Artura Wierzbickiego z dnia 23 lutego 2015 roku dotyczącą ścieżki rowerowej  

przy DW919 łączącej Racibórz (Zamek Piastowski w Raciborzu) z Łężczokiem (Park 

Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich),  

3) Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami udzielić odpowiedzi  

na interpelację radnego Artura Wierzbickiego z dnia 23 lutego 2015 roku dotyczącą 

uporządkowania terenu przy więzieniu u zbiegu ul. Łąkowej i ul. Kościuszki w Raciborzu, 

4) Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami udzielić odpowiedzi  

na interpelację radnego Artura Wierzbickiego z dnia 23 lutego 2015 roku dotyczącą 

uporządkowania terenu przy ul. Kościuszki w Raciborzu, na wysokości więzienia,  

5) Inspektorowi ds. współpracy z mediami OR udzielić odpowiedzi na interpelację radnego 

Artura Wierzbickiego z dnia 23 lutego 2015 roku dotyczącą zintegrowanego oznakowania 

przydrożnego informującego o Zamku Piastowskim w Raciborzu,  

6) Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów udzielić odpowiedzi na interpelację 

radnego Artura Wierzbickiego z dnia 23 lutego 2015 roku dotyczącą organizacji ruchu 

drogowego na skrzyżowaniu ulic Kościuszki, Łąkowa i Stalowa w Raciborzu po uzyskaniu 

opinii Powiatowego Zespołu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Raciborzu.  
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Starosta przedstawił opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy  

z Zagranicą z posiedzenia w dniu 23 lutego 2015 r., która znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 204042. Nawiązując do ustaleń z ww. posiedzenia 

Zarząd polecił Inspektorowi ds. współpracy z mediami OR przygotować prezentację 

multimedialną pt. „Partnerstwo i współpraca międzynarodowa. Analiza, plany na przyszłość” 

na posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą,  

które odbędzie się w marcu 2015 roku.  

 

Starosta omówił dodatkowe materiały otrzymane w dniu dzisiejszym na posiedzenie Zarządu 

Powiatu Raciborskiego, tj.: 

1) opinię Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z posiedzenia w dniu 16 lutego 2015 r.,  

która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 204917,  

2) wniosek i opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z posiedzenia  

w dniu 18 lutego 2015 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 204054. 

Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych udzielić odpowiedzi  

na wniosek nr 1,  

3) opinię Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z posiedzenia w dniu 19 lutego 2015 r., 

która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 204062,  

4) opinie Komisji Budżetu i Finansów z posiedzenia w dniu 23 lutego 2015 r., które znajdują 

się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 204061.  

 

Ad. 5 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały 

Nr XLVI/432/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie 

nieodpłatnego nabycia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej  

w Brzeźnicy – uzupełnienie. 

Starosta przekazał, że przedmiotowa nieruchomość została nabyta przez Powiat Raciborski  

w drodze umowy nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości, sporządzonej  

w formie aktu notarialnego, w dniu 11 lutego 2015 r. w Kancelarii Notarialnej W. Myga,  
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I. Frąszczak Spółka partnerska w Opolu. Nieruchomość o pow. 0,0898 ha stanowi fragment 

pasa drogowego drogi powiatowej nr 3500S w miejscowości Brzeźnica. Sprawa została 

zakończona. 

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

202901. 

 

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. Ryszard Winiarski – Starosta  

2. Marek Kurpis – Wicestarosta  

3. Andrzej Chroboczek – Członek Zarządu  

4. Brygida Abrahamczyk – Członek Zarządu  

5. Piotr Olender – Członek Zarządu  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 lutego 2015 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 lutego 2015 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2015 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2015. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu Panu Sławomirowi 

Janowskiemu do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie programu ERASMUS+  

w ramach projektu pt. „Po doświadczenia i kwalifikacje do niemieckich firm”,  

a w przypadku uzyskania dofinansowania do podpisania umowy i rozliczenia 

otrzymanego dofinansowania. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu Panu Zenonowi Sochackiemu  

do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie programu ERASMUS+ w ramach projektu 

pt. „Nowe doświadczenia zawodowe uczniów i nauczycieli w Niemczech i Hiszpanii”,  

a w przypadku uzyskania dofinansowania do podpisania umowy i rozliczenia 

otrzymanego dofinansowania. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sporządzenia i podania do publicznej 

wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Raciborzu 

przy ul. Kombatantów 5. 


