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OR.II.0022.1.31.2015 

PROTOKÓŁ  NR 33/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 14 lipca 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 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu                

7 lipca 2015 r.  

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

3. Sprawy różne. 

4. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Starosta poinformował, że pkt 12 w porządku posiedzenia tj. karta informacyjna Referatu 

Architektury i Budownictwa dot. pisma OR.II.0022.2.29.2015 z dnia 1 lipca 2015 r. - 

przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z nowelizacją prawa budowlanego, 

które weszły w życie 28 czerwca 2015 r., ze względu na obecność Kierownika Referatu 

Architektury i Budownictwa Leszka Szymczaka, zostanie omówiony po pkt. 10, jako pkt 11. 

Dotychczasowy pkt 11 zostanie oznaczony w porządku posiedzenia jako pkt 12. 

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. 

 

Starosta zakomunikował, że następne posiedzenie Zarządu odbędzie się w tut. Starostwie  

28 lipca 2015 roku o godz. 09.00. 
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Ad. 1 

 

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 7 lipca 2015 r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2 

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan omówiła 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 

223553. 

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. 

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan przedstawiła 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 

223555. 

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 zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przystąpienia Powiatu Raciborskiego do projektu pn. „Drugiemu Człowiekowi”.  

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

223263. 

Wicestarosta przypomniał, że dnia 28 kwietnia 2015 r. Zarząd podjął Uchwałę                             

Nr 21/80/2015 w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego do realizacji projektu w trybie 

pozakonkursowym w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne w ramach 
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w której 

upoważnił Starostę do podpisania deklaracji przystąpienia do projektu. Dnia 29 kwietnia br. 

Starosta podpisał wspomnianą deklarację, wskazując jednocześnie Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Raciborzu jako realizatora projektu w imieniu Powiatu. 

Wicestarosta przekazał, że liderem projektu, odpowiedzialnym za realizację całości projektu, 

składanie zapotrzebowań na środki finansowe i ich rozliczeń, przekazywanie środków                    

do Ośrodków Pomocy Społecznej oraz sprawozdań całościowych do Urzędu 

Marszałkowskiego będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. Miejskie                  

i gminne ośrodki pomocy społecznej działające na terenie powiatu, które jako partnerzy 

projektu odpowiedzialne będą za realizację przewidzianych dla nich zadań, wydatkowanie 

i rozliczenie otrzymanych środków oraz terminowe składanie sprawozdań cząstkowych                 

do lidera projektu. Przystąpienie do projektu pozwoli Powiatowemu Centrum Pomocy 

Rodzinie w Raciborzu pozyskać środki między innymi na kompleksowe programy integracji 

społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz programy aktywizacji skierowane                   

do osób usamodzielnianych. Natomiast miejskim i gminnym ośrodkom pomocy społecznej     

na podjęcie działań zmierzających do wzrostu zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych                 

i zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie powiatu raciborskiego. 

Wicestarosta podkreślił, że Referat Spraw Społecznych tut. Starostwa będzie monitorował 

realizację spraw w ramach przedmiotowego projektu i wspierał działania Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu w celu jego realizacji. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie 

przystąpienia Powiatu Raciborskiego do projektu pn. „Drugiemu Człowiekowi” wniósł 

autopoprawkę do § 3, który otrzymał brzmienie:  

„§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wicestaroście Markowi Kurpisowi.”.  

Po zmianie, 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. „Drugiemu Człowiekowi”. 

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

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Pani Ewie 

Konopnickiej do przystąpienia do projektu współfinansowanego ze środków unijnych                   

pn.: „As - Akademia sukcesu” w ramach Konkursu Nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 i jego 

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

222862. 

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

pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Pani Ewie 

Konopnickiej do przystąpienia do projektu współfinansowanego ze środków unijnych                  

pn.: „As - Akademia sukcesu” w ramach Konkursu Nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 i jego 

realizacji wniósł autopoprawki polegające na: 

1) dodaniu w podstawie prawnej art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, z późn. zm.), 

2) poprawieniu drobnych błędów literowych. 

Po zmianie, 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 Specjalnych w Raciborzu Pani Ewie 

Konopnickiej do przystąpienia do projektu współfinansowanego ze środków unijnych                 

pn.: „As - Akademia sukcesu” w ramach Konkursu Nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15                         

i jego realizacji. 

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

 

W dalszej kolejności Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego do realizacji projektu                   

dot. badania losów absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Raciborski 

jest organem prowadzącym. 

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

222713. 

Wicestarosta przekazała, że Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach, we współpracy                  

z organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne i innymi instytucjami, zamierza 

zrealizować projekt wspomagający dyrektorów szkół w badaniu losów absolwentów. W tym 

celu niezbędne jest stworzenie bazy uczniów, którzy ukończyli edukację w danej placówce 

oraz uzyskanie ich zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych. Z uwagi                   

na zainteresowanie przeprowadzenia przez Powiat Raciborski analizy losów absolwentów                

w kontekście rynku pracy, współpraca z Kuratorem Oświaty staje się działaniem niezbędnym.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego 
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do realizacji projektu dot. badania losów absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, dla których 

Powiat Raciborski jest organem prowadzącym. 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa. Wicestarosta poinformował, że w przedmiotowym projekcie 

uchwały w celu dopełnienia wszelkich formalności związanych z uruchomieniem Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3 udziela 

się pełnomocnictwa Panu Jackowi Kąskowi, obejmującemu z dniem 1 września br. funkcję 

Dyrektora ww. centrum. 

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

224010. 

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

pełnomocnictwa wniósł autopoprawki polegające na: 

1) zmianie tytułu projektu uchwały na: „w sprawie udzielenia na czas określony 

pełnomocnictwa Panu Jackowi Kąskowi”, 

2) poprawieniu w podstawie prawnej zapisu roku publikacji tekstu jednolitego ustawy                        

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w Dzienniku Ustaw (t. j. Dz. U. z 2004 r. 

Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), 

3) zmianie brzmienia § 2 na: „§ 2. Pełnomocnictwa, o którym mowa w § 1, udziela się na 

czas określony, do dnia 31 sierpnia 2015 r.”, 

4) poprawieniu drobnych błędów literowych. 

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia na czas 

określony pełnomocnictwa Panu Jackowi Kąskowi. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Następnie Wicestarosta zapoznał zebranych z projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. Wicestarosta przekazał,                                

że w ww. projekcie uchwały w celu dopełnienia wszelkich formalności związanych                             

z uruchomieniem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Raciborzu                 

przy ul. Zamkowej 1 udziela się pełnomocnictwa Panu Sławomirowi Janowskiemu, 

obejmującemu z dniem 1 września br.  funkcję Dyrektora ww. centrum. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

224011. 

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

pełnomocnictwa wniósł autopoprawki polegające na: 

1) zmianie tytułu projektu uchwały na: „w sprawie udzielenia na czas określony 

pełnomocnictwa Panu Sławomirowi Janowskiemu”, 

2) poprawieniu w podstawie prawnej zapisu roku publikacji tekstu jednolitego ustawy              

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w Dzienniku Ustaw (t. j. Dz. U. z 2004 r.             

Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), 

3) zmianie brzmienia § 2 na: „§ 2. Pełnomocnictwa, o którym mowa w § 1, udziela się na czas 

określony, do dnia 31 sierpnia 2015 r.”, 

4) poprawieniu drobnych błędów literowych. 

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia na czas 

określony pełnomocnictwa Panu Sławomirowi Janowskiemu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Ad. 3 

 

W dalszej kolejności 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 

222885. 

Wicestarosta poinformował, że Prezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Integracji „Podaj 

Rękę” w Raciborzu zwrócił się z prośbą do Starosty Raciborskiego o objęcie patronatem 

Konkursu fotograficznego pn.: „Racibórz w obiektywie niepełnosprawnych” i udzielenie 

wsparcia finansowego Powiatu Raciborskiego w wysokości 500,00 zł. Ww. Konkurs                     

nie został wpisany do kalendarza imprez kulturalnych do realizacji w 2015 r. z uwagi na brak 

pisemnego wniosku organizatora o udzielenie dofinansowania do organizacji przedsięwzięcia, 

złożonego w wyznaczonym terminie.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął do realizacji zmieniony kalendarz imprez kulturalnych 

realizowanych jako zadania własne samorządu powiatowego w zakresie upowszechniania 

kultury na 2015 r. wyrażając zgodę na objęcie patronatem Starosty Raciborskiego i wpisanie 
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do kalendarza Konkursu fotograficznego pn.: „Racibórz w obiektywie niepełnosprawnych” 

oraz udzielenie wsparcia finansowego w wysokości 500,00 zł (brutto).  

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Spraw Społecznych                       

dot. wyrażenia zgody na przyjmowanie wniosków i wydawanie kart parkingowych przez 

pracownika Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku na terenie 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

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

223257. 

Wicestarosta przekazał, że dnia 31 grudnia 2003 r. Powiat Raciborski podpisał Porozumienie 

z Miastem Rybnik w sprawie: objęcia działaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania                                            

o Niepełnosprawności w Rybniku obszaru Powiatu Raciborskiego. Ponadto Zespół swoim 

działaniem obejmuje Powiat Pszczyński, Mikołowski, Rybnicki miasta na prawach powiatu 

Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory. Działalność Zespołu finansowana jest w części z budżetu 

państwa, w części z dotacji jednostek samorządu terytorialnego, które podpisały podobne 

porozumienia jak Powiat Raciborski.  

Następnie Wicestarosta poinformował, że dnia 1 lipca 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia                           

23 października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446, z późn. zm.), której art. 6 stanowi: 

„1. Karty parkingowe, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 1, wydane na podstawie 

dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności 

karty, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2015 r. 

2. Osobom zaliczonym do znacznego stopnia niepełnosprawności, posiadającym ważne 

orzeczenie wydane przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności                              

i mającej przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu 

wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna), zawierające 

wskazanie o spełnieniu przesłanek uprawniających do uzyskania karty parkingowej                              

na podstawie przepisów dotychczasowych – kartę parkingową wydaje się na podstawie tego 

orzeczenia.”. 

Natomiast osoby zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i posiadające kody 

jak wyżej oraz osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności z innymi kodami 

niepełnosprawności w celu uzyskania karty parkingowej muszą ponownie ubiegać                          

się o wydanie orzeczenia uprawniającego do wydania karty parkingowej. Osoby z lekkim 

stopniem niepełnosprawności straciły możliwość uzyskania karty parkingowej.  

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1139827:ver=8&full=1
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Od dnia 1 lipca 2014 r. osoby niepełnosprawne wnioski na kartę parkingową składają 

osobiście w siedzibie Zespołu w Rybniku. Odbiór karty odbywa się również w Rybniku,                

lecz kartę może odebrać również upoważniona osoba.  

Liczba wydanych orzeczeń (01.07.2014 r. – 30.06.2015 r.): 

1) osoby dorosłe (powyżej 16 r. ż.) 

 stopień znaczny – 594, 

 stopień umiarkowany 04-O – 14, 

 stopień umiarkowany 05-R – 380, 

 stopień umiarkowany 10-N: 159, 

2) dzieci (poniżej 16 r. ż.): 

 orzeczenia o niepełnosprawności – 242. 

Ilość wniosków o kartę parkingową w okresie 1.07.2014 r. – 7.07.2015 r. – 382. 

Ilość wydanych kart parkingowych – 365. 

Ilość wydanych kart parkingowych dla placówek – 8. 

W przypadku Powiatu Pszczyńskiego i Mikołowskiego oraz Miasta Jastrzębie–Zdrój 

przyjmowanie wniosków i wydawanie kart parkingowych przez pracownika Powiatowego 

Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku odbywa się na terenie 

tamtejszych starostw i urzędu miasta. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się  z kartą informacyjną dot. wyrażenia zgody 

na przyjmowanie wniosków i wydawanie kart parkingowych przez pracownika Powiatowego 

Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku na terenie Starostwa Powiatowego 

w Raciborzu: 

1) wyraził zgodę na przyjmowanie wniosków i wydawanie kart parkingowych przez 

pracownika Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku                   

na terenie Starostwa Powiatowego w Raciborzu dwa razy w miesiącu w 2015 r., 

2) postanowił, że zagadnienie zapewnienia przez pracowników Referatu Spraw Społecznych      

i Wydziału Organizacyjnego w ramach delegacji na samochód prywatny dowozu                    

ww. pracownika Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku 

oraz szczegóły współpracy z Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

w Rybniku w tym zakresie zostaną omówione na spotkaniu Starosty Ryszarda 

Winiarskiego z Kierownikiem Zespołu.  
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Starosta przywitał na posiedzeniu Kierownika Referatu Architektury i Budownictwa Leszka 

Szymczaka prosząc o omówienie karty informacyjnej Referatu Architektury                               

i Budownictwa dot. pisma OR.II.0022.2.29.2015 z dnia 1 lipca 2015 r. - przedstawienie 

podstawowych zagadnień związanych z nowelizacją prawa budowlanego, które weszły                  

w życie 28 czerwca 2015 r. 

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

222804. 

Kierownik Leszek Szymczak poinformował, że 28 czerwca 2015 r. weszła w życie ustawa                     

z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 443). Celem wprowadzanych zmian jest uproszczenie i skrócenie 

procedur budowlanych. Z punktu widzenia inwestorów zasadnicze znaczenie ma zniesienie 

bezwzględnego wymogu posiadania przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót budowlanych 

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Zmiana ta umożliwia rozpoczynanie robót                  

na podstawie nieostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, jeśli stroną postępowania                 

jest wyłącznie inwestor. W połączeniu ze zniesieniem siedmiodniowego terminu                                    

na zawiadomienie organu o planowanym terminie rozpoczęcia robót, dla których wymagane 

jest pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy lub przebudowy, przy jednoczesnym 

pozostawieniu obowiązku zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót projektanta i organ 

nadzoru budowlanego, oznacza to przyspieszenie rozpoczęcia inwestycji nawet                                 

o kilkadziesiąt dni.  

Nowelizacja usprawnia proces budowlany także m.in. poprzez:  

1) rozszerzenie katalogu budów i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania 

pozwolenia na budowę, 

2) rozszerzenie katalogu obiektów realizowanych na zgłoszenie,  

3) rozszerzenie katalogu obiektów realizowanych bez pozwolenia i bez zgłoszenia,  

4) ograniczenie katalogu obiektów wymagających uzyskania pozwolenia na użytkowanie.  

Najistotniejszą zmianą wprowadzoną przepisami nowelizacji jest zniesienie obowiązku 

uzyskiwania pozwolenia na budowę wolno stojących budynków mieszkalnych domu 

jednorodzinnego, o ile te inwestycje nie oddziałują na sąsiednią nieruchomość. Nowelizacja 

wprowadziła nową procedurę tzw. zgłoszenia z projektem. Jest ona przewidziana dla: 

1) mieszkalnych budynków jednorodzinnych wolno stojących, których obszar oddziaływania 

mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane,  

2) robót polegających na przebudowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile 

przebudowa nie prowadzi do zwiększenia obszaru ich oddziaływania,  
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3) budowy wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych                                 

i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 mkw.,  

4) budowy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych                    

oraz elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV.  

Oznacza to, że dla ww. obiektów budowlanych wystarczające jest zgłoszenie budowy, 

uzupełnione m.in. o projekt budowlany. Właściwy organ w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia zgłoszenia ma prawo wnieść sprzeciw. Jeżeli organ nie wniesie sprzeciwu                                

w ww. terminie można wówczas przystąpić do wykonywania robót budowlanych. Dodatkowo 

zgłoszenie budowy, ewentualny sprzeciw i upływ terminu podlegają ogłoszeniu na stronie 

internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w terminie 3 dni od zaistnienia poszczególnych 

zdarzeń.  

Kierownik Leszek Szymczak zwrócił uwagę, że w przypadku jeśli inwestor stwierdzi,                     

że uzyskanie pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego jest dla niego właściwą formą, 

ustawa taką możliwość wciąż dopuszcza. W takim przypadku inwestor będzie jedyną stroną 

postępowania, zaś roboty budowlane będzie można rozpocząć bez konieczności upływu 

terminu, w którym pozwolenia na budowę stanie się ostateczne. 

W dalszej kolejności Kierownik Referatu Architektury i Budownictwa poinformował,                  

że w nowym stanie prawnym zgłoszenia wymaga jedynie budowa ogrodzenia o wysokości 

powyżej 2,20m, niezależnie od jego lokalizacji (przy drodze lub od strony sąsiada).                          

Do tej pory zgłoszenia wymagały ogrodzenia stawiane od strony dróg publicznych, 

parkingów i placów.  

Nowelizacja zniosła obowiązek dołączenia do projektu budowlanego oświadczeń                           

o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach 

przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, 

elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz o możliwości dostępu do drogi publicznej. 

To, czy obiekt spełnia wymagania dotyczące przyłączenia do określonych sieci, będzie 

weryfikowane dopiero na etapie oddawania obiektu do użytkowania.  

Zmienione przepisy przewidują również skrócenie z 21 do 14 dni terminu na zgłoszenie przez 

organ nadzoru budowlanego sprzeciwu w stosunku do zawiadomienia o zakończeniu budowy. 

Z punktu widzenia inwestorów znacząca jest również zmiana katalogu obiektów, dla których 

należy uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Znowelizowane przepisy znoszą ten obowiązek 

w stosunku do: 

1) warsztatów rzemieślniczych, 

2) stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych i garaży do 5 stanowisk włącznie, 
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3) obiektów magazynowych (takich jak budynki składowe, chłodnie, hangary i wiaty), 

4) budynków kolejowych (takich jak nastawnie, podstacje, lokomotywownie, wagonownie, 

strażnice przejazdowe i myjnie taboru), 

5) placów składowych, postojowych i parkingów, 

6) stawów rybnych, 

7) jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów 

melioracyjnych. 

Ponadto Kierownik Referatu Architektury i Budownictwa przekazał, że brak rozporządzeń 

wykonawczych uniemożliwia wprowadzenie nowych druków przewidzianych nowelizacją.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami przepisów w prawie budowlanym 

wprowadzonymi ustawą nowelizującą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo 

budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 443), a które zaczęły 

obowiązywać od dnia 28 czerwca br.  

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Funduszy Zewnętrznych i Strategii 

Rozwoju dot. wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu                             

pt. „Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3543S ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu.”. 

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

223057. 

Starosta poinformował, że Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs                                      

na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego               

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 

- Poddziałanie 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć 

drogową, Priorytet VII. Transport. W związku z powyższym zaistniała możliwość złożenia 

wniosku o dofinansowanie projektu pod roboczą nazwą: „Przebudowa ciągu pieszego                  

przy DP 3543S ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu” i refundacji poniesionych na to zadanie 

środków finansowych. Warunkiem ubiegania się o dofinasowanie jest przygotowanie 

dokumentacji aplikacyjnej projektu wraz z niezbędnymi załącznikami, w tym Studium 

Wykonalności, w zakresie, standardzie, formie i dokładności zgodnie z wymogami                        

dla projektów przewidzianych do aplikowania ze środków Unii Europejskiej w ramach                

RPO WSL 2007-2013, z uwzględnieniem wszelkich aktualnych wytycznych Instytucji 

Zarządzającej. Przewidziana kwota opracowania ww. dokumentacji przez firmę zewnętrzną     

to ok 7 300, 00 zł brutto. W przypadku przyznania dofinansowania koszt opracowania 

dokumentacji aplikacyjnej będzie w części kosztem kwalifikowalnym. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. wyrażenia zgody 

na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Przebudowa ciągu pieszego przy                 

DP 3543S ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu” wyraził zgodę na przystąpienie do konkursu                               

na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego              

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 

- Poddziałanie 7.1.2 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć 

drogową, Priorytet VII. Transport poprzez: 

1) złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pod roboczą nazwą: „Przebudowa ciągu 

pieszego przy DP 3543S ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu”, 

2) przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej projektu przez firmę zewnętrzną w kwocie                   

do 7 300,00 zł (źródło finansowania – dział 750, rozdział 75020, paragraf 4390). 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek omówił kartę informacyjną 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. kwartalnej informacji (obejmującej okres                     

do dnia sporządzenia informacji) obrazującej postęp prac związanych ze sprzedażą 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego planowanych do zbycia                    

w latach 2014-2015. 

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

223229. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kwartalną informacją (obejmującą okres do dnia 

sporządzenia informacji) obrazującą postęp prac związanych ze sprzedażą nieruchomości 

stanowiących własność Powiatu Raciborskiego planowanych do zbycia w latach 2014-2015. 

Jednocześnie Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę, aby na posiedzenia Zarządu                

ww. informacja przedkładana była co 6 miesięcy w związku z niewielką ilością 

nieruchomości sprzedawanych oraz mając na uwadze zastój na rynku nieruchomości. 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. realizacji 

umowy nr SZ.273.23.2014 z dnia 10.07.2014 r. na zadaniu pn. „Remont i odtworzenie wnętrz 

kaplicy na Zamku Piastowskim w Raciborzu”.                       

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

223598. 

Starosta omawiając ww. kartę informacyjną podkreślił, że w dniu dzisiejszym dokonano 

zmian zapisów Protokołu konieczności wykonania robót zamiennych z dnia                     

09.07.2015 r. w zakresie kosztu robót, które nie będą podlegały dalszej realizacji z kwoty 
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218 161,34 zł (brutto) na kwotę 218 163,34 zł (brutto) oraz wyjaśnił, iż w koszcie tym ujęto 

również koszt robót, które nie będą podlegały dalszej realizacji po rozliczeniu 

powykonawczym etapu I.  

Koszt robót zamiennych określono na kwotę 190 862,72 zł (brutto). 

Ponadto Starosta poinformował, że w dniu dzisiejszym dokonano również zmian zapisów 

Protokołu konieczności dokonania zmiany umowy spisanego dnia 09.07.2015 r. w zakresie 

obniżenia kosztu całego zadania. Koszt robót, które nie będą podlegały dalszej realizacji 

wynosi 218 163,34 zł (brutto), w tym wartość robót, które nie będą podlegały dalszej 

realizacji po rozliczeniu powykonawczym etapu I to 9 939,85 zł (brutto). Z kolei w zakresie 

zrealizowanego etapu I powykonawcza wartość wykonanych robót zwiększyła się o kwotę 

10 033,06 zł (brutto). 

Koszt robót zamiennych określono na kwotę 190 862,72 zł (brutto).  

Z uwagi na powyższe koszt zadania ulegnie obniżeniu o kwotę  17 267,56 zł (brutto).  

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą 

informacyjną dot. realizacji umowy nr SZ.273.23.2014 z dnia 10.07.2014 r. na zadaniu                 

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

1) wyraził zgodę na dokonanie zmiany umowy nr SZ.273.23.2014 z dnia 10.07.2014 r.                     

w zakresie zmiany zakresu robót i wynagrodzenia oraz terminu zakończenia zadania                           

do dnia 08.10.2015 r. i harmonogramu rzeczowo – finansowego pod warunkiem 

przedstawienia przez Wykonawcę w dniu spisania aneksu do umowy oryginału dokumentu 

potwierdzającego proporcjonalne wydłużenie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, jednocześnie: 

a) akceptując Protokół konieczności wykonania robót zamiennych z dnia 09.07.2015 r., 

uwzględniający zmiany w zakresie kosztu robót, które nie będą podlegały dalszej 

realizacji na kwotę 218 163, 34 zł (brutto), 

b) zatwierdzając Protokół konieczności dokonania zmiany umowy spisany dnia       

09.07.2015 r. na zadaniu pn. „Remont i odtworzenie wnętrz kaplicy na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu”, uwzględniający zmiany dotyczące obniżenia kosztu 

zadania. 

W wyniku spisania aneksu do umowy koszt zadania ulegnie obniżeniu o kwotę                         

17 267,56 zł (brutto), 

2) zaakceptował Protokół konieczności wykonania robót dodatkowych spisany dnia 

09.07.2015 r. na zadaniu pn. „Remont i odtworzenie wnętrz kaplicy na Zamku Piastowskim 
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w Raciborzu” i wyraził zgodę na wykonanie robót dodatkowych na przedmiotowym 

zadaniu do kwoty 2 650,00 zł  (brutto).   

 

W tym miejscu posiedzenie Zarządu opuścił Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego 

Andrzej Chroboczek. 

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan zaprezentowała kartę informacyjną 

Wydziału Finansowego dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego oraz jednostek podległych na 2015 r. 

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

223538. 

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

Ogólnokształcącego w Raciborzu, Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych                            

w Raciborzu, Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, Poradni Psychologiczno -

Pedagogicznej w Raciborzu, Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu. 

 

Inspektor Dominika Budzan przypomniała, że na posiedzeniu w dniu 7 lipca 2015 r. Zarząd 

zapoznał się z pismem Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu                 

nr PPP 311/7/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r., w którym  Dyrektor Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Raciborzu zwrócił się m.in. z prośbą o zwiększenie planu finansowego 

wydatków w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem                

na realizację umowy zlecenia z lekarzem orzecznikiem oraz w § 4210 Zakup materiałów                   

i wyposażenia o kwotę 2 600,00 zł na zakup komputera dla potrzeb księgowości. Dodała,                

że Dyrektor pismem nr PPP/311/10/2015 z dnia 8 lipca 2015 r. zwrócił się z prośbą                        

o dokonanie zmian w planie finansowym wydatków placówki na zabezpieczenie brakującej 

kwoty 1 500,00 zł na lekarza orzecznika. Inspektor Dominika Budzan przypomniała,                        

że przesunięcia kwoty 1 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację umowy zlecenie ujęto                      

w podjętej na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu uchwale w sprawie dokonania zmian                           

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok.   

Inspektor Dominika Budzan przekazała, że pismem nr TF.3024.10.5.2015 z dnia 9 lipca br. 

zwrócono się do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu o pisemne 

wyjaśnienie zaproponowanych zmian w budżecie jednostki w § 4210 pismami                                   

nr PPP 311/7/2015 z dnia 24 czerwca br. oraz PPP/311/10/2015 z dnia 8 lipca br. Następnie 
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Inspektor Dominika Budzan zapoznała zebranych z wyjaśnieniami Dyrektora ww. jednostki 

udzielonymi w piśmie nr PPP/311/11/2015 z dnia 13 lipca 2015 r. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej w Raciborzu nr PPP/311/11/2015 z dnia 13 lipca 2015 r.                                

dot. zaproponowanych zmian w budżecie jednostki i przeanalizowaniu planu wykonania 

wydatków za I półrocze oraz planowanych wydatkach w II półroczu 2015 roku w § 4210 

Zakup materiałów i wyposażenia  oraz tabeli płac: 

1) nie widzi zasadności dokonania zmian w budżecie jednostki polegających                             

na zwiększeniu planu finansowego wydatków w § 4210 o kwotę 2 600,00 zł na zakup 

komputera dla potrzeb księgowości, 

2) polecił, aby środki finansowe na zakup komputera dla potrzeb księgowości zostały 

wygospodarowane z posiadanych w § 4210 środków, 

3) z uwagi na występujące rozbieżności w analizie z wykonania wydatków za I półrocze oraz 

planowanych wydatkach w II półroczu 2015 roku w § 4210 oraz tabeli płac polecił 

Skarbnikowi Powiatu zwrócić się do Dyrektora jednostki o szczegółowe wyjaśnienie 

różnic: 

 a) w wydatkach poniesionych w I półroczu i planowanych do poniesienia w II półroczu 

 2015 r. w § 4210 w zakresie oleju opałowego, 

b) w zakresie płac wynikających z zwiększonego planu wydatków Poradni                               

z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne w kwocie 170 366,00 zł 

zatwierdzonego uchwałą nr VIII/61/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia                     

27 maja 2015 r. a planowanym wykonaniem płac w 2015 r.  

O powyższym Skarbnik Powiatu poinformuje Dyrektora Poradni Psychologiczno -

Pedagogicznej w Raciborzu. 

 

Ad. 4 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały                        

Nr IX/87/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2014 r. przez 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka                

w Raciborzu i pokrycia straty netto. 
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Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację. 

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

222590. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących –  zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały                       

Nr IX/88/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie 

zatwierdzenia wykazu przeznaczonego do zbycia mienia ruchomego Samodzielnego 

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

w Raciborzu. 

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

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację. 

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

223384. 

  

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Agnieszka Bosianek 
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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 14 lipca 2015 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 14 lipca 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 przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do projektu pn. „Drugiemu Człowiekowi”. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Pani Ewie Konopnickiej                                  

do przystąpienia do projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn.: „As - 

Akademia sukcesu” w ramach Konkursu Nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 i jego 

realizacji. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do realizacji projektu dot. badania losów absolwentów szkół ponadgimnazjalnych,                

dla których Powiat Raciborski jest organem prowadzącym. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia na czas określony 

pełnomocnictwa Panu Jackowi Kąskowi. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia na czas określony 

pełnomocnictwa Panu Sławomirowi Janowskiemu. 


