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OR.II.0022.1.42.2015 

PROTOKÓŁ  NR 44/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 29 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 43/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 23 września 2015 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

 

Starosta poinformował, że w dniu dzisiejszym zostały dostarczone zebranym materiały 

dodatkowe, tzn. wnioski i opinie zgłoszone na posiedzeniach Komisji Rady Powiatu 

Raciborskiego, stąd zachodzi konieczność rozszerzenia porządku posiedzenia o pkt 12 – 15.  

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 przekazał, że następne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 6 października br.  

o godz. 15.00, kolejne 13 października br. o godz. 09.00. Począwszy od 20 października br. 

posiedzenia rozpoczynać się będą o godz. 08.30.  
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Ad. 1 

 

Protokół Nr 43/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23 września  

2015 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z nową wersją 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 

232053. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że ze zmianami w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2015 r. zostali zapoznani radni na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów  

w dniu 28 września 2015 r. W związku z tym, iż opublikowano nowy tekst jednolity ustawy  

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym zmiany te wprowadzono w podstawie 

prawnej omawianego projektu uchwały, co spowodowało przygotowanie kolejnej wersji 

projektu uchwały. Analogiczna sytuacja miała miejsce w przypadku projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2015 – 2025. 

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 w dniu 29 września br.  

 

Starosta przedstawił nową wersję projektu 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 nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2015 – 2025 oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję  

w dniu 29 września br. 
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Jednocześnie Zarząd postanowił, że zwróci się z prośbą do Przewodniczącego Rady Powiatu 

Raciborskiego o wprowadzenie na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 29 września 

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 – 2025 

 

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

nr OR.II.0022.3.8.2015 z dnia 16 września 2015 r. oraz w wersji elektronicznej  

w dniu 25 września 2015 r.  

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ustanowienia i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD ...”  

w dziedzinie kultury. 

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

228116. 

Wicestarosta przypomniał, że Rada Powiatu Raciborskiego dnia 27 września 2011 r. podjęła 

Uchwałę Nr XI/127/2011 w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej Nagrody 

Starosty Raciborskiego „Mieszko AD ...” za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej 

i upowszechniania kultury.  

Mając na względzie wieloletnie doświadczenie w realizacji ww. uchwały związane  

z wyczerpaniem formuły określającej zasady przyznawania Nagrody został opracowany nowy 

Regulamin przyznawania dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD ...”  

w dziedzinie kultury. 

Ponadto zaproponowano, aby na podstawie uchwały organu wykonawczego została 

ustanowiona i przyznawana doroczna Nagroda Starosty Raciborskiego „Mieszko AD ...”  

w trzech nowych dziedzinach, tj. społecznej, promocji oraz za całokształt działalności  

na rzecz Powiatu Raciborskiego.  

W omawianych projektach uchwał przyjęto, że wnioski o przyznanie Nagród analizują  

i wyłaniają kandydatów odrębne Kapituły.  

W trakcie posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w dniu 22 września  

2015 r. zapoznano radnych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ustanowienia i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD ...”  
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w dziedzinie kultury oraz projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko 

AD ...” w dziedzinie społecznej, promocji oraz całokształtu działalności na rzecz Powiatu. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. projekty uchwał proponując rozważenie,  

by w kapitule decydującej o przyznaniu nagrody zasiadali dodatkowo lub w miejsce 

pracowników starostwa laureaci ubiegłorocznej Nagrody „Mieszko AD…”.  

W związku z powyższym w regulaminie pracy Kapituły Nagrody Starosty Raciborskiego 

„Mieszko AD …” w dziedzinie kultury określono, że w jej skład wchodzi m.in. laureat 

poprzedniej edycji dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD …”  

za osiągnięcia w dziedzinie kultury, z tym zastrzeżeniem, że w 2015 r. w skład Kapituły 

zostaną powołani laureaci dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD 2014”  

w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.  

Natomiast w regulaminie pracy Kapituły Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD …”  

w dziedzinie społecznej, promocji oraz całokształtu działalności na rzecz Powiatu przyjęto,  

że w jej skład wchodzą laureaci poprzedniej edycji dorocznej Nagrody Starosty 

Raciborskiego „Mieszko AD…” w dziedzinie społecznej, promocji oraz całokształtu 

działalności na rzecz Powiatu, o ile zostaną wyłonieni.  

Ponadto zaproponowano, aby w skład kapituł weszli: 

1) wicestarosta; 

2) przewodniczący Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydenta Ziemi Raciborskiej; 

3) dyrektor Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu; 

4) kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Raciborzu; 

5) kierownik Referatu Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Raciborzu; 

6) 4 przedstawicieli stowarzyszeń działających na terenie Powiatu; 

7) pracownik Starostwa (zamiast pierwotnie proponowanych dwóch pracowników).  

 

Jak poinformował Wicestarosta osobą odpowiedzialną za prowadzenie czynności 

organizacyjnych związanych z przyznawaniem dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego 

„Mieszko AD…” w dziedzinie kultury oraz dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego 

„Mieszko AD…” w dziedzinie społecznej, promocji oraz całokształtu działalności na rzecz 

Powiatu będzie pracownik Starostwa zatrudniony na stanowisku pracy ds. szkolnictwa 

specjalnego i kultury w Referacie Edukacji, Kultury i Sportu.  
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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 ustanowienia i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty 

Raciborskiego „Mieszko AD ...” w dziedzinie kultury. 

 

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 

233803. 

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. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego 

ustanowienia i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD ...”  

w dziedzinie kultury. 

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

233816. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego ustanowienia i przyznawania dorocznej 

Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD ...” w dziedzinie kultury. 

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 ustanowienia i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko 

AD ...” w dziedzinie społecznej, promocji oraz całokształtu działalności na rzecz Powiatu. 

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

228117. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie 
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ustanowienia i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD ...”  

w dziedzinie społecznej, promocji oraz całokształtu działalności na rzecz Powiatu wniósł 

drobne autopoprawki do jego treści. W związku z powyższym polecił Kierownikowi Referatu 

Edukacji, Kultury i Sportu ponownie przeanalizować treść projektu uchwały i przedłożyć go 

na jedno z kolejnych posiedzeń. Szczegółowych informacji udzieli Wicestarosta. 

 

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 

233699. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianą planu finansowego Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zaprezentował kartę 

informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. obowiązku składania 

oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania przez Dyrektora 

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, na żądanie Wojewody Śląskiego, prowadzącego 

postępowania w sprawie nabycia z mocy prawa przez Powiat Raciborski własności 

nieruchomości zajętych pod drogi publiczne powiatowe. 

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

230722. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. obowiązku 

składania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania  

przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, na żądanie Wojewody Śląskiego, 

prowadzącego postępowania w sprawie nabycia z mocy prawa przez Powiat Raciborski 

własności nieruchomości zajętych pod drogi publiczne powiatowe uznał za zasadne 

stanowisko Dyrektora jednostki i opinię radcy prawnego tut. Starostwa.  

W związku z powyższym przychylił się do prośby Dyrektora i polecił Kierownikowi Referatu 

Gospodarki Nieruchomościami zwrócić się do Wojewody Śląskiego o podanie podstawy 

prawnej wymogu składania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe 

zeznania, w sprawach związanych z wydawaniem deklaratoryjnych decyzji 
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administracyjnych, potwierdzających nabycie z mocy prawa przez Powiat Raciborski 

nieruchomości zajętych pod drogi publiczne powiatowe. 

O powyższym Referat poinformuje Dyrektora PZD w Raciborzu.  

 

Wicestarosta przedstawił Uchwałę nr 1/I/2015 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii  

na temat projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych  

na realizację tych zadań w roku 2015. Rada wyraziła pozytywną opinię w powyższej sprawie.  

Ww. Uchwała znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 233709. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił o przekazaniu do wiadomości radnych na sesję  

w dniu 29 września 2015 r. Uchwały nr 1/I/2015 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw 

Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii 

na temat projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych  

na realizację tych zadań w roku 2015. 

 

Starosta przedstawił opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy  

z Zagranicą z posiedzenia w dniu 28 września 2015 r., która znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 234063. 

 

Starosta omówił materiały dodatkowe otrzymane w dniu dzisiejszym z Biura Rady, tj.: 

1) wniosek i opinie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania 

Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z posiedzenia w dniu 21 września 2015 r., 

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 234072. 

Nawiązując do wniosku nr 1 Wicestarosta przekazał, że zostanie przygotowane pismo  

do Prezydenta Miasta Racibórz w sprawie współfinansowania przez Miasto zakupu 

monitoringu dla Centrum Matki z Dzieckiem „MAJA” w Raciborzu.  

W związku z powyższym Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych 

udzielić odpowiedzi na wniosek nr 1 oraz przyjął do wiadomości opinię Komisji  

w sprawie potrzeb mieszkańców powiatu na świadczenia zdrowotne, 
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2) wniosek i opinie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z posiedzenia  

w dniu 22 września 2015 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 234071. 

Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  udzielić odpowiedzi  

na wniosek nr 1 oraz przekazał Kierownikowi do realizacji opinię nr 2 Komisji, 

3) opinie i wniosek zgłoszony podczas obrad Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

w dniu 24 września 2015 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 234073. 

Starosta przekazał, że Komisja akceptuje propozycję terminu dożynek powiatowych  

w 2016 r., tj. 4 września 2016 r. Równocześnie sugeruje, by w kolejnych latach powrócić 

do zasady, iż dożynki powiatowe organizowane są zwyczajowo w ostatnią niedzielę 

sierpnia.  

Starosta poinformował, że kwestię związaną z terminem organizacji dożynek powiatowych 

poruszy na najbliższym Konwencie Wójtów, Burmistrzów i Prezydenta Ziemi 

Raciborskiej. Jego zdaniem należy powrócić do wcześniejszych ustaleń zgodnie z którymi 

dożynki powiatowe odbywają się w ostatnią niedzielę sierpnia danego roku.  

Zarząd przekazał Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej  

i Rolnictwa do realizacji opinię Komisji dotyczącą terminu organizacji dożynek 

powiatowych.  

Ponadto Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów udzielić 

odpowiedzi na wniosek radnego Jana Deńcy zgłoszony na posiedzeniu ww. Komisji,  

4) opinie Komisji Budżetu i Finansów z posiedzenia w dniu 28 września 2015 r.,  

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 234070. 

 

Skarbnik Powiatu przekazała, że po dokonanej analizie budżetu Powiatu Raciborskiego  

za I półrocze 2015 r. zaproponowano zmniejszenie o kwotę 5 000,00 zł planu dochodów  

i wydatków Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu z tytułu wpływów z usług. Zgodnie 

z otrzymaną informacją dochody nie zostaną wykonane ze względu na zmniejszenie 

wpływów z tytułu wpłat za uczestnictwo w organizowanych warsztatach wokalnych  

i festiwalach. 

 

Wicestarosta nawiązał do przekazanego na sesję w dniu 29 września br. projektu uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zasad przyznawania stypendiów Starosty 

Raciborskiego dla najzdolniejszych studentów - mieszkańców powiatu raciborskiego.  
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Po konsultacjach z przedstawicielem Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Katowicach celowym jest, aby Zarząd wniósł autopoprawkę  

do § 13 projektu uchwały.  

Zarząd postanowił, że na sesji w dniu 29 września br. Wicestarosta zgłosi autopoprawkę  

do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zasad przyznawania stypendiów 

Starosty Raciborskiego dla najzdolniejszych studentów - mieszkańców powiatu raciborskiego 

polegającą na tym, że § 13 otrzymuje brzmienie: „§ 13 Zarząd Powiatu Raciborskiego 

dokonuje wyboru stypendystów oraz ustala wysokość przyznanych stypendiów.”. 

 

Nawiązując do ustaleń z posiedzeń Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniach 13 i 28 maja 

2015 r. oraz karty informacyjnej Biura Obsługi Prawnej omawianej w dniu 15 września br. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Inspektorowi w Biurze Obsługi Prawnej przygotować 

kartę informacyjną dot. ewentualnych dalszych czynności zmierzających  

do wyegzekwowania od Prezesa Zarządu PKS w Raciborzu Sp. z o.o. nienależnie pobranych 

nagród rocznych (za 2010 r., 2011 r., 2012 r.). Termin – 6 październik 2015 r.  

Szczegółowych informacji udzieli Członek Zarządu Andrzej Chroboczek.  

 

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 29 września 2015 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 29 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 przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego ustanowienia i przyznawania 

dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD ...” w dziedzinie kultury. 


