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OR.II.0022.1.43.2015 

PROTOKÓŁ  NR 45/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 6 października 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 44/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 29 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, w szczególności karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów  

oraz korespondencja z Biura Rady, stąd zachodzi konieczność rozszerzenia porządku 

posiedzenia. W związku z powyższym zmieniona zostanie kolejność poszczególnych 

punktów porządku posiedzenia. Ponadto ze względu na obecność Dyrektora Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu pkt 3 i 4 zostają omówione w pierwszej kolejności.   

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 w dniach 12 – 13 października br. będzie brał udział w szkoleniu 

organizowanym przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach, stąd następne 

posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 14 października br. o godz. 08.30.  
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Ad. 1 

Protokół Nr 44/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 29 września  

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

na str. 3. 

Ad. 2 

Wicestarosta przedstawił:  

1) kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. wyboru podmiotu, który dokona 

badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu sporządzonego  

na dzień 31.12.2015 r.,  

2) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru podmiotu, który dokona 

badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu sporządzonego  

na dzień 31.12.2015 r. 

 

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

234445, a projekt uchwały pod numerem UID 234440. 

Wicestarosta przekazał, że Dyrektor Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu 

złożył oferty firm na badanie sprawozdania finansowego Zakładu za rok 2015, które  

do dnia 22 września br. wpłynęły do jednostki. Oferty złożyły następujące firmy:  

1) SIMAR LTD Sp. z o.o., Rybnik ul. Smolna 25 – 7 000,00 zł + VAT;  

2) Krystyna Adamska – Biegły Rewident, Racibórz ul. Katowicka 21/18 – 10 000,00 zł  

+ VAT;  

3) ZBR FABER Spółka z o.o., Wrocław ul. Pretficza 7 – 9 000,00 zł + VAT;  

4) Continuum Consulting Group Poland Sp. z o.o., Poznań ul.Wspólna 40 – 10 000,00 zł  

+ VAT;  

5) KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW „SALDO” Spółka z o.o., Kraków  

ul. Józefa Dietla 19/24 – 5 800,00 zł + VAT;  

6) POL-TAX Sp. z o.o., Warszawa ul. Bora Komorowskiego 56C lok. 91 – 5 000,00 zł  

+ VAT.  

 

W trakcie dyskusji nt. wyboru firmy, która dokona badania sprawozdania finansowego 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu Dyrektor Ryszard Rudnik podkreślił, że w przeszłości 

zdarzało się, że mimo wyboru firmy mającej siedzibę poza Raciborzem przeprowadzenie 
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badania było zlecane biegłym rewidentom, którzy działają na szeroko rozumianym rynku 

raciborskim. 

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 wyboru podmiotu, który dokona badania sprawozdania finansowego 

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

Rostka w Raciborzu sporządzonego na dzień 31.12.2015 r. oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 27 października 2015 r.  

Jednocześnie Zarząd postanowił, że zaproponuje Radzie, aby badanie sprawozdania  

za rok 2015 wykonała KANCELARIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW „SALDO” Spółka  

z o.o., Kraków ul. Józefa Dietla 19/24. 

W tym momencie Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu opuścił spotkanie.  

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających 

siedzibę na obszarze powiatu raciborskiego. 

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

233471. 

Wicestarosta wyjaśnił, że ze względu na reorganizację szkolnictwa zawodowego polegającą 

na utworzeniu centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz likwidację szkół 

niefunkcjonujących w systemie oświaty, zachodzi konieczność uaktualnienia planu sieci szkół 

na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

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 ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych  

oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu raciborskiego oraz postanowił 

o jego przekazaniu na sesję w dniu 27 października 2015 r. 

Ad. 3 

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 

234736. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie dokonania 
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zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok, na wniosek referującej: 

1) zwiększył w Rozdziale 01005 o kwotę 94 903,00 zł plan dotacji celowej zgodnie z decyzją 

Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.288.1.2015 z dnia 2 października 2015 r.,  

z przeznaczeniem na prace geodezyjno – urządzeniowe wykonywane na potrzeby 

rolnictwa, a w szczególności na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów  

w obrębach Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie, które objęte będą 

postępowaniem scaleniowym,  

2) zwiększył w Rozdziale 70005 o kwotę 4 000,00 zł plan dotacji celowej zgodnie z decyzją 

Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.287.4.2015 z dnia 2 października 2015 r.,  

z przeznaczeniem na windykację wierzytelności dotyczących nieruchomości Skarbu 

Państwa prowadzonych przez komorników,  

3) zwiększył w Rozdziale 01005 o kwotę 94 903,00 zł plan wydatków będących w dyspozycji 

Wydziału Geodezji, z przeznaczeniem na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów  

w obrębach Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie,  

4) zwiększył w Rozdziale 70005 o kwotę 4 000,00 zł plan wydatków będących w dyspozycji 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami, z przeznaczeniem na windykację wierzytelności 

dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa prowadzonych przez komorników,  

5) zwiększył w Rozdziale 80120 o kwotę 5 000,00 zł plan wydatków Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na organizację obchodów  

70 – lecia szkoły,  

6) zmniejszył w Rozdziale 80195 o kwotę 5 000,00 zł plan wydatków będących w dyspozycji 

Referatu Edukacji, Kultury i Sportu, z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu.  

 

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. 

 

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 

234763. 
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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 referującej: 

1) zwiększył w Rozdziale 01005 o kwotę 94 903,00 zł plan dotacji celowej zgodnie z decyzją 

Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.288.1.2015 z dnia 2 października 2015 r.,  

z przeznaczeniem na prace geodezyjno – urządzeniowe wykonywane na potrzeby 

rolnictwa, a w szczególności na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów  

w obrębach Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie, które objęte będą 

postępowaniem scaleniowym,  

2) zwiększył w Rozdziale 70005 o kwotę 4 000,00 zł plan dotacji celowej zgodnie z decyzją 

Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.287.4.2015 z dnia 2 października 2015 r.,  

z przeznaczeniem na windykację wierzytelności dotyczących nieruchomości Skarbu 

Państwa prowadzonych przez komorników,  

3) zwiększył w Rozdziale 01005 o kwotę 94 903,00 zł plan wydatków będących w dyspozycji 

Wydziału Geodezji, z przeznaczeniem na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów  

w obrębach Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie,  

4) zwiększył w Rozdziale 70005 o kwotę 4 000,00 zł plan wydatków będących w dyspozycji 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami, z przeznaczeniem na windykację wierzytelności 

dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa prowadzonych przez komorników. 

 

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. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatwierdzenia listy stypendystów Starosty Raciborskiego – najzdolniejszych studentów  

– mieszkańców powiatu raciborskiego. 

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

233882. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy stypendystów 

Starosty Raciborskiego – najzdolniejszych studentów – mieszkańców powiatu raciborskiego. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 5 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 Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 2 "Mechanik" w Raciborzu Panu Sławomirowi Janowskiemu do realizacji  

i zakończenia projektu pt. „Po doświadczenia i kwalifikacje do niemieckich firm" w ramach 

programu ERASMUS+. 

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

234866. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Mechanik"  

w Raciborzu Panu Sławomirowi Janowskiemu do realizacji i zakończenia projektu  

pt. „Po doświadczenia i kwalifikacje do niemieckich firm" w ramach programu ERASMUS+. 

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

Ad. 4 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan 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 

234652. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu, Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, 

Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, Domu Pomocy Społecznej „Złota 

Jesień” w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Międzyszkolnego Ośrodka 

Sportowego w Raciborzu. 

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan przedstawiła pismo p.o. Dyrektora 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu nr MOS 3120.02.16.2015  

z dnia 5 października 2015 r., który zwrócił się z prośbą o zmniejszenie planowanych 

wydatków w § 4260 Zakup energii o kwotę 1 800,00 zł i zwiększenie planowanych 

wydatków w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o ww. kwotę. Jak poinformowano 
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awaria kasy fiskalnej spowodowana 10 – letnim użytkowaniem spowodowała konieczność 

zabezpieczenia środków na pilny zakup nowej kasy. Oszczędności na wydatkach z tytułu 

zakupu energii pozwalają na przesunięcie środków ponieważ za okres styczeń – sierpień  

2015 r. są o 20 % niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem p.o. Dyrektora Międzyszkolnego 

Ośrodka Sportowego w Raciborzu nr MOS 3120.02.16.2015 z dnia 5 października 2015 r. 

wyraził zgodę na dokonanie przesunięć w budżecie jednostki. O powyższym Wydział 

Finansowy poinformuje jednostkę.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zaprezentował  

kartę informacyjną Biura Obsługi Prawnej dot. zapoznania się z ekspertyzą prawną  

prof. dr. hab. Andrzeja Szumańskiego, adwokata, prof. zw. Uniwersytetu Jagiellońskiego  

z dnia 8 lipca 2015 r. w zakresie zasadności przyznawania nagród rocznych prezesowi spółki 

PKS sp. z o.o. 

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

234780. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przekazał, że w dniu 8 lipca 

2015 r. prof. dr. hab. Andrzej Szumański, adwokat, prof. zw. Uniwersytetu Jagiellońskiego  

na wniosek Rady Nadzorczej PKS w Raciborzu Sp. z o.o. sporządził ekspertyzę prawną  

w sprawie charakteru prawnego „umotywowanego wniosku rady nadzorczej”, o którym 

mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących 

niektórymi podmiotami prawnymi (teks jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 254 ze zm.)  

oraz w sprawie skutków prawnych wypłaty nagród rocznych Prezesowi Zarządu 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o. dokonanej bez podjęcia 

uprzedniej uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego określającej wzór wniosku o przyznanie 

nagrody rocznej oraz szczegółowych zasad i trybu jej przyznawania, o której mowa w art. 10 

ust. 8 ww. ustawy. 

Rada Nadzorcza PKS w Raciborzu Sp. z o.o. zwróciła się o wydanie stosownej opinii prawnej 

w związku z pismem Pana Marka Labusa oraz opinią prawną radcy prawnego Marty  

Topór-Piórko z 27 maja 2015 r. 

Ponadto w związku z zagrożeniem przedawnienia biegu terminu ewentualnych roszczeń 

spółki PKS wobec Prezesa Zarządu do sądu skierowany został wniosek o zawezwanie  

do próby ugodowej. Posiedzenie sądowe odbyło się w dniu 4 sierpnia 2015 r. i nie doszło  

do zawarcia ugody.  
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Rada Nadzorcza PKS w Raciborzu Sp. z o.o. w piśmie z dnia 23 lipca 2015 r. poinformowała,  

iż po zapoznaniu się z przedmiotową ekspertyzą prawną, stwierdza, iż nieuzasadnionymi 

byłyby działania spółki zmierzające do dochodzenia zwrotu nagród rocznych wypłaconych 

Prezesowi Zarządu w latach 2011 – 2013. Z powyższej ekspertyzy wynika, że zarówno 

ewentualny brak wniosku Rady Nadzorczej o przyznanie nagrody rocznej, jak i brak uchwały 

Zarządu Powiatu, o której mowa w art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r.  

o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi nie wpływa na uchwały 

Zgromadzenia Wspólników w sprawie przyznania nagród rocznych.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z ekspertyzą prawną prof. dr. hab. Andrzeja 

Szumańskiego, adwokata, prof. zw. Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 8 lipca 2015 r.  

w sprawie charakteru prawnego „umotywowanego wniosku rady nadzorczej”, o którym 

mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących 

niektórymi podmiotami prawnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 254 ze zm.)  

oraz w sprawie skutków prawnych wypłaty nagród rocznych Prezesowi Zarządu 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. dokonanej  

bez podjęcia uprzedniej uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego określającej wzór wniosku 

o przyznanie nagrody rocznej oraz szczegółowych zasad i trybu jej przyznawania, o której 

mowa w art. 10 ust. 8 ww. ustawy podjął decyzję o odstąpieniu od dochodzenia zwrotu 

nagród rocznych wypłaconych Prezesowi Zarządu spółki w latach 2011 – 2013 na drodze 

sądowej. 

O powyższym Biuro Obsługi Prawnej poinformuje Radę Nadzorczą spółki oraz Pana Marka 

Labusa.  

 

Obecny w tej części posiedzenia Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Roman Peikert 

przedstawił dodatkową kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. realizacji 

umowy nr SZ.273.1.2015 z dnia 18.03.2015 r. na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej 

nr 3525S Maków - Kornice”. 

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

235168. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną Referatu Inwestycji  

i Remontów dot. realizacji umowy nr SZ.273.1.2015 z dnia 18.03.2015 r. na zadaniu  

pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3525S Maków - Kornice”: 

1) zaakceptował Protokół konieczności wykonania robót zamiennych spisany  

na przedmiotowym zadaniu,  
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2) zatwierdził Protokół konieczności dokonania zmiany umowy spisany dnia 06.10.2015 r.  

na przedmiotowym zadaniu oraz wyraził zgodę na dokonanie zmiany umowy  

nr SZ.273.1.2015 z dnia 18.03.2015 r. w zakresie zmiany zakresu robót (ujętego  

w ww. Protokole konieczności wykonania robót zamiennych), wynagrodzenia  

oraz związanej z tym zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robót. 

W wyniku spisania aneksu do umowy, koszt zadania ulegnie obniżeniu o kwotę 2 072,68  zł 

(brutto). 

 

Starosta przedstawił interpelacje zgłoszone przez radnych na sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 29 września 2015 r., które znajdują się w systemie informatycznym 

Mdok pod numerem UID 234986. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił: 

1) Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu udzielić odpowiedzi na wniosek nr 1 

Rady Powiatu Raciborskiego a Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów  

oraz Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu udzielić odpowiedzi  

na wniosek nr 2 Rady Powiatu Raciborskiego przyjęty na sesji w dniu 29 września 2015 r., 

2) Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych udzielić odpowiedzi na interpelację radnej 

Teresy Frencel, 

3) Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa udzielić 

odpowiedzi na interpelację radnego Dawida Wacławczyka. Jednocześnie Starosta polecił, 

aby problem poruszony w ww. interpelacji został zgłoszony Prezydentowi Miasta Racibórz 

oraz Straży Miejskiej w Raciborzu, 

4) Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów udzielić odpowiedzi na interpelacje nr 2 i 3 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego Władysława Gumieniaka, 

interpelacje nr 1 i nr 2 radnego Marcelego Klimanka, 

5) Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami udzielić odpowiedzi  

na interpelację radnego Franciszka Marcola, 

6) Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych udzielić odpowiedzi na interpelację nr 1 

radnego Dominika Koniecznego. W przypadku interpelacji radnego D. Koniecznego 

należy uzgodnić możliwość wprowadzenia zniżek dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny  

z Dyrektorem Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu oraz Prezesem Zarządu PKS w Raciborzu Sp. z o.o. 

Powyższe uzgodnienia należy przekazać do wiadomości Naczelnikowi Wydziału 

Komunikacji i Transportu tut. Starostwa.  
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Nawiązując do ww. interpelacji Starosta przekazał, że na sesji w dniu 29 września br. udzielił 

odpowiedzi na interpelację Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego Władysława 

Gumieniaka nt. rozpoczęcia remontu drogi powiatowej ul. Topolowej w Kuźni Raciborskiej 

na odcinku od torów kolejowych do cmentarza oraz na interpelację radnego Dominika 

Koniecznego dot. wyjaśnienia kwestii remontów dróg powiatowych, które nie zostały ujęte  

w planie remontów dróg powiatowych zatwierdzonych w roku ubiegłym (np. remont  

ul. Opawskiej) lub znajdują się na miejscach odległych do realizacji np. na pozycji 15, 16.  

Ponadto Starosta stwierdził, iż jeśli chodzi o wniosek radnej Katarzyny Dutkiewicz w sprawie 

poinformowania radnych nt. sytuacji dot. ewentualnego przyjęcia uchodźców, imigrantów 

ekonomicznych w poszczególnych gminach Powiatu Raciborskiego odpowiedź zostanie 

przekazana po jej otrzymaniu z gmin.  

 

Starosta zapoznał zebranych z dodatkowym pismem Przewodniczącego Rady Powiatu 

Raciborskiego informującym, iż Rada Powiatu Raciborskiego dokonała zmiany w planie 

kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2015, polegającej na wykreśleniu tematu „Analiza 

programów Starostwa Powiatowego w Raciborzu dla kobiet ciężarnych w latach 2011  

– 2014” i zastąpieniu go tematami: 

1) „Kontrola procesu dzierżawy i sprzedaży budynku przy ulicy Klasztornej 10  

wraz z terenem przyległym”. 

2) „Analiza wydatków związanych z promocją powiatu raciborskiego”. 

 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 235048. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianą planu kontroli Komisji Rewizyjnej  

na 2015 r. i polecił Kierownikowi Biura Rady przekazać ww. informację 

naczelnikom/kierownikom komórek organizacyjnych tut. Starostwa objętych zmianą planu 

kontroli. 

 

Starosta poinformował, że w dniu 12 października 2015 r. o godz. 15:15 odbędzie się  

posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Tematem posiedzenia będzie kontrola procesu dzierżawy  

i sprzedaży budynku położonego w Raciborzu przy ul. Klasztornej 10 wraz z terenem 

przyległym.  

Przewodnicząca Komisja wniosła o przygotowanie materiałów niezbędnych  

do przeprowadzenia kontroli, jak również o udział w najbliższym posiedzeniu Komisji 
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Starosty Raciborskiego, Sekretarza Powiatu oraz  pracownika odpowiedzialnego za kwestie 

dotyczące nieruchomości. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 234957. 

 

Starosta zapoznał zebranych z otrzymaną dodatkową informacją radnego  

Artura Wierzbickiego z dnia 29 września 2015 r. o podjęciu przez Sejmik Województwa 

Śląskiego Uchwały Nr V/12/1/2015 w sprawie przyjęcia rezolucji o ogłoszeniu roku 2017 

Rokiem Reformacji. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 234491. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przekazał Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu 

do realizacji informację radnego Artura Wierzbickiego z dnia 29 września 2015 r. o podjęciu 

przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwały w sprawie przyjęcia rezolucji o ogłoszeniu 

roku 2017 Rokiem Reformacji. 

 

Obecna w tej części posiedzenia Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych i Strategii 

Rozwoju Ilona Bojczuk poinformowała, że Związek Gmin i Powiatów Subregionu 

Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku zwrócił się z prośbą do jst 

o przygotowanie zapotrzebowania na środki w ramach Regionalnych Inwestycji 

Terytorialnych (w skrócie RIT) w roku 2016.  

W trakcie dyskusji zebrani ustalili, że Powiat Raciborski nie planuje przystępować  

do konkursów w ramach RIT-u Zachodniego w roku 2016.  

 

Kończąc spotkanie Starosta przypomniał, że Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

w trakcie posiedzenia w dniu 24 września 2015 r. zaakceptowała propozycję terminu dożynek 

powiatowych w 2016 r., tj. 4 września 2016 r.  

Starosta jeszcze raz przekazał, 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.  

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 

Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 6 października 

2015 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 6 października 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 zatwierdzenia listy stypendystów 

Starosty Raciborskiego – najzdolniejszych studentów – mieszkańców powiatu 

raciborskiego. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Mechanik"  

w Raciborzu Panu Sławomirowi Janowskiemu do realizacji i zakończenia projektu  

pt. „Po doświadczenia i kwalifikacje do niemieckich firm" w ramach programu 

ERASMUS+. 


