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OR.II.0022.1.40.2015 

PROTOKÓŁ  NR 42/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 15 września 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 41/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 8 września 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 przekazał, że następne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 23 września br.  

o godz. 08.30. Przypomniał, że w dniu 16 września br. o godz. 11.00 w Kędzierzynie – Koźlu 

będzie miało miejsce wspólne posiedzenie Zarządów Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 

i Raciborskiego.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 41/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 8 września 2015 r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 
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Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt 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 

232053. 

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 dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok 

oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję w dniu 29 września 2015 r. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2015 – 2025. 

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

232056. 

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 dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2015 – 2025 oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję  

w dniu 29 września 2015 r. (po wniesieniu autopoprawki polegającej na poprawieniu 

drobnych błędów redakcyjnych). 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania 

tytułu i medalu „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego”. 

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

231577. 

Wicestarosta przypomniał, że Rada Powiatu Raciborskiego Uchwałą Nr XXIX/395/2005  

z dnia 26 kwietnia 2005 r. ustanowiła tytuł i medal „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego”,  

a Uchwałą Nr XXXVI/467/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. określiła zasady ich nadawania. 

Zgodnie z przyjętymi zasadami tytuł wraz z medalem może być nadawany osobom prawnym 

uchwałą Rady na wniosek m.in. Zarządu Powiatu. 

W związku z powyższym Zarząd Powiatu Raciborskiego wnioskuje o nadanie tytułu i medalu 

„Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego” Cechowi Rzemiosł Różnych w Raciborzu. 
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W 2015 roku przypada 70. rocznica działalności tutejszej organizacji, która bardzo aktywnie 

wspiera lokalną przedsiębiorczość. Cech prowadzi m.in. nadzór nad praktyczną nauką 

zawodu, organizuje szeroką ofertę kursów i szkoleń specjalistyczno-branżowych, 

dokształcających, informacyjnych. Organizacja od wielu lat współpracuje z samorządem 

Powiatu Raciborskiego, placówkami oświatowymi i pracodawcami w edukacji kolejnych 

pokoleń raciborskich rzemieślników. Włącza się także do organizacji wydarzeń o charakterze 

kulturalnym, a współpracując z podobnymi organizacjami na terenie województwa śląskiego 

przeprowadza konkursy dla młodzieży ponadgimnazjalnej. 

Nadanie medalu „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego” jest formą publicznego 

uhonorowania za zasługi na rzecz przedsiębiorczości i lokalnego biznesu. 

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 nadania tytułu i medalu „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego” 

oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję w dniu 29 września 2015 r. 

 

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powierzenia Gminie Pietrowice Wielkie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja 

nawierzchni drogi powiatowej nr 3524S ul. Folwarcznej w miejscowości Krowiarki". 

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

231969. 

Starosta przekazał, że Gmina Pietrowice Wielkie wyraziła wolę realizacji zadania 

inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 3524S ul. Folwarcznej 

w miejscowości Krowiarki". Powiat Raciborski posiada zabezpieczone środki finansowe  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 r. na realizację tego zadania. 

Proponuje się zatem powierzenie wykonania przedmiotowego zadania Gminie Pietrowice 

Wielkie, a kwota 61 000,00 zł na jego realizację zostanie przekazana w formie dotacji 

celowej. 

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 Pietrowice Wielkie realizacji zadania 

inwestycyjnego pn.: "Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 3524S ul. Folwarcznej  

w miejscowości Krowiarki" oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję w dniu 29 września 

2015 r. 
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Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

dotacji celowej z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2015 r. Samodzielnemu Publicznemu 

Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

232175. 

Starosta poinformował, że Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu zwrócił się z prośbą  

o udzielenie lecznicy dotacji celowej w kwocie 200 000,00 zł na remont pomieszczeń  

do przechowywania zwłok, w ramach którego zostanie dokonany: 

1) demontaż i utylizacja starej komory chłodniczej; 

2) zakup i montaż nowej komory chłodniczej; 

3) zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniu chłodni i pomieszczeniu do przygotowania 

zwłok do wydania; 

4) zakup wózka do przewożenia zwłok do chłodni i z chłodni. 

 

Zgodnie z art. 114 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  

(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.) Szpital może otrzymać dotację w wysokości  

188 000,00 zł, co stanowi 94% wnioskowanej kwoty. 

W związku z powyższym w projekcie uchwały zaproponowano udzielnie dotacji celowej  

w kwocie 188 000,00 zł z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2015 r. Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu na remont pomieszczeń do przechowywania zwłok. 

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 udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Raciborskiego  

na 2015 r. Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję 

w dniu 29 września 2015 r. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zasad 

przyznawania stypendiów Starosty Raciborskiego dla najzdolniejszych studentów  

- mieszkańców powiatu raciborskiego. 

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

231616. 
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Wicestarosta przypomniał, że przedmiotowy projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu  

w dniu 18 sierpnia br.  

Działając w oparciu o Uchwałę Nr XIX/196/2012 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu lub organami 

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, Zarząd Powiatu 

skierował projekt omawianej uchwały do konsultacji. Konsultacje prowadzono w formie 

pisemnego i elektronicznego wyrażania opinii w terminie od 27 sierpnia 2015 r.  

do 9 września 2015 r. Osobą uprawnioną do kontaktu z organizacjami pozarządowymi  

była Pani Beata Janowicz - inspektor Referatu Edukacji, Kultury i Sportu. 

Żadna z organizacji pozarządowych nie wzięła udziału w konsultacjach.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zasad przyznawania stypendiów Starosty Raciborskiego  

dla najzdolniejszych studentów - mieszkańców powiatu raciborskiego oraz postanowił o jego 

skierowaniu na sesję w dniu 29 września 2015 r. 

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu 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 

231998. 

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

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

1) zwiększył w Rozdziale 80110 o kwotę 2 000,00 zł plan wydatków Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup podręczników   

dla nauczycieli w Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi, 

2) dokonał w Rozdziale 80120 przesunięcia kwoty 374,00 zł w planie wydatków  

II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu z grupy wydatków 

statutowych do grupy wynagrodzeń,  

3) dokonał w Rozdziale 80132 przesunięcia kwoty 2 000,00 zł w planie wydatków Zespołu 
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Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup podręczników 

dla nauczycieli w Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi,  

4) dokonał w Rozdziale 80150 przesunięcia kwoty 374,00 zł w planie wydatków  

II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu z grupy 

wynagrodzeń dla grupy wydatków statutowych.  

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 zaprezentowała 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 

232001. 

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 2015, na wniosek Skarbnika Powiatu, dokonał w Rozdziale 

71015 przesunięć w planie wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego  

w Raciborzu, z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu zmian w prawie budowlanym.  

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 2015. 

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

 

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi 

Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

231259. 

Starosta przypomniał, że dnia 5 stycznia 2015 r. Zarząd podjął uchwałę dotyczącą udzielenia 

pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, w której między innymi zapisano, iż spłata 
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pożyczki nastąpi do dnia 22 grudnia 2015 r., w 6 miesięcznych ratach począwszy od 31 lipca 

br. Po spłaceniu dwóch rat w miesiącu lipcu i sierpniu w łącznej kwocie 600 000,00 zł, 

Dyrektor Szpitala wystąpił z wnioskiem o umożliwienie spłaty pozostałych czterech rat  

w jednym terminie w dniu 31 grudnia 2015 r. Po konsultacjach z Wydziałem Finansowym  

tut. Starostwa ustalono, że spłata pożyczki w kwocie 1 400 000,00 zł powinna nastąpić  

do dnia 15 grudnia 2015 r.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia 

pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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 

wyznaczenia nauczyciela zastępującego pełniącego obowiązki dyrektora Młodzieżowego 

Domu Kultury w Raciborzu Panią Elżbietę Biskup w przypadku nieobecności. 

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

231104. 

Wicestarosta przekazał, że w projekcie uchwały wyznaczono Panią Ewelinę Uriasz jako 

nauczyciela zastępującego pełniącego obowiązki dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury  

w Raciborzu Panią Elżbietę Biskup w przypadku nieobecności. 

Wicestarosta przypomniał, że w placówce tej nie funkcjonuje stanowisko wicedyrektora. 

Wyznaczenie nauczyciela, który podczas nieobecności p.o. dyrektora MDK-u będzie go 

zastępować pozwoli na sprawne bieżące zarządzanie placówką oraz jednoznaczne określenie 

kompetencji służbowych. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyznaczenia nauczyciela 

zastępującego pełniącego obowiązki dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu 

Panią Elżbietę Biskup w przypadku nieobecności. 

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

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zaprezentował projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości 

wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Raciborzu przy Cecylii 10. 



 

 

8 

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

231332. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zaproponował, aby Zarząd 

podał do publicznej wiadomości, iż zamierza sprzedać, w trybie przetargu ustnego 

nieograniczonego, nieruchomość zabudowaną, położoną w Raciborzu przy ul. Cecylii 10, 

oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 768/121, (k.m. 9), obręb Ostróg o pow. 0,1014 ha. 

Działka nr 768/121 zapisana jest w ewidencji gruntów (G 733) jako Bi – inne tereny 

zabudowane. Cena przedmiotowej nieruchomości wynosi 530 000,00 zł brutto.  

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 Cecylii 10. 

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

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia Członka Zarządu Andrzeja Chroboczka do reprezentowania  

Powiatu Raciborskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej 

pod firmą - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą 

w Raciborzu w dniu 17 września 2015 r. 

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

232123. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przekazał, że Rada Nadzorcza 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Raciborzu wystąpiła do Zgromadzenia Wspólników z umotywowanym 

wnioskiem o przyznanie Prezesowi Zarządu PKS w Raciborzu Sp. z o.o. Panu Kazimierzowi 

Kitlińskiemu nagrody rocznej w wysokości półtorakrotności przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia uzyskanego przez Prezesa Zarządu w 2014 roku.  

Mając na uwadze powyższe oraz porównując jak funkcjonuje PKS w Raciborzu  

Sp. z o. o. na tle innych krajowych przewoźników Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego  

Andrzej Chroboczek zaproponował, aby Zarząd przychylił się do wniosku Rady Nadzorczej.  

Propozycja ta została przyjęta jednogłośnie.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Członka Zarządu 

Andrzeja Chroboczka do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na Nadzwyczajnym 
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Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą - Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu w dniu 17 września 2015 r. 

zobowiązując do wykonywania prawa głosu w sprawach objętych porządkiem obrad  

w następujący sposób:  

-Uchwała w sprawie przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu PKS w Raciborzu  

Sp. z o.o. Panu Kazimierzowi Kitlińskiemu, stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały, 

- głosować za przyznaniem nagrody rocznej w wysokości półtorakrotności przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia uzyskanego przez Prezesa Zarządu PKS Sp. z o.o.  

w Raciborzu w 2014 roku. 

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

 

W tym miejscu posiedzenie opuścił Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Piotr Olender.  

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu omówiła 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 

231721. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, Międzyszkolnego Ośrodka 

Sportowego w Raciborzu, Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawił kartę informacyjną 

Referatu Administracyjnego dot. zatwierdzenia lokalizacji archiwum zakładowego Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu. 

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

231614. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zatwierdził nieruchomość przy ul. Opolskiej 5 w Raciborzu 

jako nową lokalizację archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu.  
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Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zapoznał zebranych z kartą 

informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. realizacji umowy nr SZ.273.2.2015  

z dnia 20.05.2015 r. na zadaniu pn. „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w ZSM  

w Raciborzu”. 

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

231957. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. realizacji umowy 

nr SZ.273.2.2015 z dnia 20.05.2015 r. na zadaniu pn. „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego  

w ZSM w Raciborzu”: 

1) zaakceptował Protokół konieczności wykonania robót dodatkowych spisany  

w dniu 11.09.2015 r. na przedmiotowym zadaniu i wyraził zgodę na wykonanie robót 

dodatkowych do kwoty 15 313,89 zł brutto, 

2) zaakceptował Protokół konieczności wykonania robót zamiennych spisany  

w dniu 11.09.2015 r. na przedmiotowym zadaniu.   

W wyniku dokonania zmian w zakresie robót zamiennych oraz rezygnacji z części robót 

związanych ze zmianą geometrii schodów, wartość umowy podstawowej ulegnie 

zmniejszeniu o kwotę 23 277,93 zł brutto,  

3) zatwierdził Protokół konieczności dokonania zmiany umowy spisany dnia 11.09.2015 r.  

na przedmiotowym zadaniu oraz wyraził zgodę na dokonanie zmiany umowy  

nr SZ.273.2.2015 z dnia 20.05.2015 r. w zakresie zmiany zakresu robót i wynagrodzenia 

oraz zmiany harmonogramu  rzeczowo-finansowego robót. 

W wyniku ww. zmian ogólny koszt zadania ulegnie obniżeniu o kwotę 7 964,04 zł.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawił kartę informacyjną 

Biura Obsługi Prawnej dot. zapoznania się z protokołami z posiedzenia Rady Nadzorczej 

PKS sp. z o.o. z 11 czerwca 2015 r., 23 lipca 2015 r. i 13 sierpnia 2015 r., kwartalną 

informacją o spółce za II kwartał 2015 r. oraz analizy dokumentów finansowych 

przedstawionych przez spółkę. 

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

231956. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołami z przebiegu posiedzeń Rady 

Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Raciborzu odbytych w dniach: 11 czerwca 2015 r., 23 lipca 2015 r.  

i 13 sierpnia 2015 r., w tym z informacją o bieżącej sytuacji ekonomicznej spółki, przyjął 



 

 

11 

kwartalną informację o spółce według stanu na dzień: 30 czerwca 2015 r. oraz postanowił  

o bieżącym monitorowaniu wyników i analizie danych finansowych spółki. 

 

Wicestarosta poinformował, że 14 września 2015 r. w tut. Starostwie odbyło się drugie 

spotkanie z przedstawicielem Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz dyrektorami szkół, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski dotyczące dojazdów uczniów do szkół w Raciborzu. 

Podczas spotkania poruszono podstawowe problemy komunikacyjne uczniów oraz ustalono 

sposób ich rozwiązania. I tak np. zajęcia lekcyjne oraz przerwy między nimi zostaną 

ujednolicone na poziomie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat 

Raciborski. Ponadto zgłoszone zostały propozycje zmian w obecnie obowiązującym 

rozkładzie jazdy, które zapewnić mają dostosowanie komunikacji do potrzeb uczniów. 

Zgodnie ze złożoną deklaracją PKS w Raciborzu Sp. z o. o. wprowadzi zmiany w rozkładzie 

jazdy, a wejdą one w życie w drugą niedzielę grudnia 2015 r.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek złożył relację ze spotkania, 

które miało w dniu 14 września br. w Urzędzie Gminy Gorzyce, a dotyczyło likwidowanych 

linii kolejowych. Przedstawił również dotychczasową korespondencję w powyższej sprawie  

z Dyrektorem Zakładu Linii Kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Tarnowskich 

Górach. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego nie wniósł sprzeciwu co do zamiaru likwidacji linii kolejowej 

nr 176 relacji Racibórz Markowice – Olza oraz linii kolejowej nr 192 relacji Syrynia – Pszów. 

Za przyjęciem ww. stanowiska przemawiają przede wszystkim wysokie koszty utrzymania 

wspomnianej linii kolejowej, które przekraczają możliwości finansowe Powiatu 

Raciborskiego. Ponadto przejęciem linii kolejowej nie jest zainteresowana Gmina Racibórz, 

na której terenie linia ta jest położona, co wyklucza możliwość partycypowania w kosztach jej 

utrzymania. Nie bez znaczenia jest również fakt, że linia ta nie ma obecnie znaczenia 

gospodarczego, gdyż jest nieczynna od kilku lat.  

O powyższym Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami poinformuje Dyrektora 

Zakładu Linii Kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Tarnowskich Górach. 

Szczegółowych informacji udzieli Członek Zarządu Andrzej Chroboczek.  
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Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z Zarządzeniem Starosty Raciborskiego  

z dnia 15 września 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu na rok 2015.  

 

Sekretarz Powiatu omówiła zapisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2015, poz. 1255). Nieodpłatna pomoc prawna 

obejmuje: 

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących 

jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub  

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub  

3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa  

w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu 

przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu 

sądowoadministracyjnym, lub  

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie 

pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy 

prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu 

sądowoadministracyjnym.  

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają: 

1) młodzież do 26. roku życia, 

2) osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie  

z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, 

3) osoby, które ukończyły 65. lat, 

4) osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, 

5) kombatanci, 

6) weterani, 

7) zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną. 

Sekretarz Powiatu podkreśliła, że zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy 

prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat 

w porozumieniu z gminami lub samodzielnie. Zadanie to jest finansowane z budżetu państwa 

z części będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielanie dotacji celowej powiatom. 

Analizując zapisy ustawy w Powiecie Raciborskim mają powstać 4 punkty nieodpłatnej 

pomocy prawnej. Z kolei zgodnie z art. 11 ww. ustawy powiat powierza prowadzenie połowy 

punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność 
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pożytku publicznego. Organizację pozarządową wyłania się corocznie w otwartym konkursie 

ofert, o którym mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego powierzył Inspektorowi w Biurze Obsługi Prawnej 

koordynowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz edukacji prawnej, określając jednocześnie, że realizacja zapisów art. 11 ustawy 

powinna odbywać się wspólnie z Referatem Spraw Społecznych. Szczegółowych informacji 

udzieli Wicestarosta.   

 

Ad. 5 

 

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 Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały 

Nr XLVII/439/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 października 2014 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu  

przy ulicy Klasztornej 10, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego – uzupełnienie. 

Starosta przekazał, że wykonując ww. Uchwałę w dniu 4 sierpnia 2015 r. została podjęta 

Uchwała Nr 36/141/2015 Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży 

nieruchomości zabudowanej położonej w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 10, stanowiącej 

własność Powiatu Raciborskiego. W Uchwale określono, że sprzedaż ww. nieruchomości  

nastąpi w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy - Niepublicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej „Centrum Zdrowia" spółka z o.o. z siedzibą w Raciborzu  

przy ulicy Klasztornej 10. W dniu 2 września 2015 r. zawarta została notarialna  

umowa sprzedaży nieruchomości. Przedmiotowa nieruchomość została zbyta  

za kwotę 1 355 000,00 zł brutto.  

Uchwała została zrealizowana.  

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

230972. 

 

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 15 września 2015 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 15 września 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 zmiany uchwały dotyczącej 

udzielenia pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 

Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyznaczenia nauczyciela 

zastępującego pełniącego obowiązki dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury  

w Raciborzu Panią Elżbietę Biskup w przypadku nieobecności. 

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

wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej  

w Raciborzu przy Cecylii 10. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia Członka Zarządu 

Andrzeja Chroboczka do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na Nadzwyczajnym 

Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą - Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu w dniu 17 września  

2015 r. 


