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OR.II.0022.1.48.2015 

PROTOKÓŁ  NR 50/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 3 listopada 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 48/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 27 października 2015 r. i Protokołu Nr 49/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 28 października 2015 r. 

2. Projekt uchwały 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 kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 10 listopada br.  

o godz. 08.30, a następne 12 listopada br. o godz. 08.30.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 48/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 października 

2015 r. i Protokół Nr 49/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 28 października 2015 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z ich treścią. 
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Ad. 2 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawił projekt uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów 

zawierających azbest z terenu Powiatu Raciborskiego”. 

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

237500. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek poinformował,  

że w dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia 

programu wieloletniego pn. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.  

Uwzględniając żywotność wyrobów cementowo azbestowych - program zakłada realizację 

usuwania tych wyrobów z budynków i budowli do 2032 r. 

Zgodnie z „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” samorządy 

powiatowe realizują zadania m. in. poprzez przygotowywanie i aktualizację programów 

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. 

Na podstawie danych pozyskanych ze wszystkich Gmin Powiatu Raciborskiego określono,  

że na terenie Powiatu Raciborskiego występuje 407 884 m² wyrobów azbestowych,  

czyli 4 486,7 Mg. Przewidywany całkowity koszt usunięcia azbestu z terenu Powiatu 

Raciborskiego wyniesie ok. 6 118 260,00 zł, co przy założeniu okresu 18 lat (lata 2015-2032), 

daje ok. 339 903,33 zł/rok. 

W latach 2003-2014 Starostwo Powiatowe w Raciborzu udzieliło ok. 800 dotacji  

na dofinansowanie prac związanych z demontażem, usuwaniem oraz unieszkodliwianiem 

wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu Powiatu Raciborskiego na łączną 

kwotę 839 269,15 zł, co pozwoliło na unieszkodliwienie 1 408,038 Mg wyrobów 

azbestowych pochodzących z terenu 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 przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest  

z terenu Powiatu Raciborskiego” oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 24 listopada 2015 r., po wniesieniu drobnej autopoprawki w podstawie prawnej.  
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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 

238663. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że po przygotowaniu przedmiotowego projektu uchwały 

otrzymała dodatkową decyzję Wojewody Śląskiego dotyczącą zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2015 rok.  

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 85202 o kwotę 75 674,00 zł plan dotacji celowej zgodnie z decyzją 

Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.284.3.2015 z dnia 27 października 2015 r.,  

z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej,  

2) zwiększył w Rozdziale 85202 o kwotę 14 460,00 zł plan wydatków Domu Pomocy 

Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, z przeznaczeniem na bieżącą działalność 

jednostki,  

3) zwiększył w Rozdziale 85202 o kwotę 61 214,00 zł plan wydatków będących w dyspozycji 

Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem dla DPS „Różany Pałac” (+26 510,00 zł) 

oraz DPS Pl. Jagiełły (+ 34 704,00 zł), z przeznaczeniem na bieżącą działalność placówek. 

 

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 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 

238662. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że po przygotowaniu przedmiotowego projektu uchwały 

otrzymała dodatkowe pismo Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami dotyczące 

zmian w planie wydatków (w układzie zadaniowym) będących w dyspozycji Referatu. 
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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 Skarbnika Powiatu, dokonał zmian  

w Rozdziale 70005 w planie wydatków (w układzie zadaniowym) będących w dyspozycji 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami z przeznaczeniem na uiszczenie kosztów podatku  

od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.  

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 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadań publicznych  

z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Raciborski w obszarze 

nieodpłatnej pomocy prawnej. 

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

238145. 

Wicestarosta zaproponował, aby Zarząd ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie  

do realizacji zadań publicznych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat 

Raciborski w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej: 

1) prowadzenie w roku 2016 punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  

w Krzyżanowicach, w budynku przy ul. Głównej 5; 

2) prowadzenie w roku 2016 punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Kuźni 

Raciborskiej, w budynku przy ul. Klasztornej 9. 

 

Zadania, o których mowa powyżej realizowane będą od dnia 1 stycznia 2016 r.  

do dnia 31 grudnia 2016 r., w przypadku przyznania przez Wojewodę Śląskiego dotacji 

celowej z budżetu państwa Powiatowi Raciborskiemu na ich wykonanie. 

Skarbnik Powiatu podkreśliła, iż na dzień dzisiejszy Wojewoda Śląski nie przyznał dotacji 

celowej na wykonanie ww. zadań. Wobec powyższego zabezpieczono środki w ramach 

budżetu Powiatu Raciborskiego będącego w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych 

(Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze), tak aby można było podpisać 

umowy w przypadku wyboru ofert na realizację ww. zadań publicznych. W momencie 
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wpływu dotacji celowej z budżetu Wojewody Śląskiego środki zostaną przeksięgowane  

do wspomnianego rozdziału.  

Jak dodał Wicestarosta ofertę na realizację zadania publicznego należy złożyć w terminie  

do dnia 25 listopada 2015 r., a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 listopada 2015 r. 

Decyzję dotyczącą wyboru najkorzystniejszej oferty podejmuje Zarząd po zapoznaniu się  

z opinią Komisji Konkursowej.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na powierzenie do realizacji zadań publicznych z zakresu administracji rządowej 

realizowanych przez Powiat Raciborski w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej. 

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

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek omówił projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej 

w Raciborzu przy Cecylii 10, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

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

237883. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zaproponował, aby sprzedać  

w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną  

w Raciborzu przy ul. Cecylii 10, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 768/121 (k.m.9), 

obręb Ostróg, o pow. 0,1014 ha, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym  

w Raciborzu księga wieczysta nr GL1R/00037923/1. Jednocześnie poinformował, że cena 

wywoławcza nieruchomości opisanej powyżej wynosi 530 000,00 zł brutto. Przetarg odbędzie 

się 13 stycznia 2016 r.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości 

zabudowanej, położonej w Raciborzu przy Cecylii 10, stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego.  

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

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2015 r. 
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

238559. 

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

Ogólnokształcącego w Raciborzu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach, Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zapoznał zebranych z kartą 

informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. wyrażenia przez Zarząd Powiatu 

Raciborskiego zgody na podłączenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

nr 2 w Raciborzu do sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej  

w Jastrzębiu-Zdroju. 

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

238853. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wycofał z porządku obrad kartę informacyjną dot. wyrażenia 

przez Zarząd Powiatu Raciborskiego zgody na podłączenie Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu do sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu-Zdroju, polecając Kierownikowi Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami jej uszczegółowienie i przedstawienie na kolejnym posiedzeniu. 

Szczegółowych informacji udzieli Członek Zarządu Andrzej Chroboczek.  

 

Starosta przedstawił interpelacje zgłoszone przez radnych na sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 27 października 2015 r., które znajdują się w systemie informatycznym 

Mdok pod numerem UID 238783. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił: 

1) Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych udzielić odpowiedzi na interpelację radnego 

Dawida Wacławczyka oraz interpelację radnego Dominika Koniecznego złożone na sesji 

w dniu 27 października 2015 r. Szczegółowych informacji udzieli Wicestarosta,  

2) Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami udzielić odpowiedzi  

na interpelację radnego Franciszka Marcola złożoną na sesji w dniu 27 października  

2015 r. Szczegółowych informacji udzieli Członek Zarządu Andrzej Chroboczek,  

3) Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów udzielić odpowiedzi na zapytanie radnej 

Teresy Frencel złożone na sesji w dniu 27 października 2015 r. Szczegółowych informacji 

udzieli Starosta.  
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Ad. 5 

 

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

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

kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XI/109/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie nadania 

tytułu i medalu „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego” – uzupełnienie. 

Sekretarz Powiatu przypomniała, że 14 października br. została przedłożona pierwsza karta 

informacyjna dotycząca określenia realizacji ww. Uchwały. W związku z tym, iż na sesji  

w dniu 27 października br. Uchwała wraz z medalem „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego” 

została wręczona Marii Smyczek dyrektor biura Cechu Rzemiosł Różnych w Raciborzu  

przez Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego oraz Starostę Raciborskiego, 

przygotowano uzupełnienie realizacji przedmiotowej Uchwały.  

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

238261. 

 

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 3 listopada 2015 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 3 listopada 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 ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na powierzenie do realizacji zadań publicznych z zakresu administracji rządowej 

realizowanych przez Powiat Raciborski w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży nieruchomości 

zabudowanej, położonej w Raciborzu przy Cecylii 10, stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego. 

 


