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OR.II.0022.1.50.2015 

PROTOKÓŁ  NR 52/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 12 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. Ponadto poinformował,  

iż przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 10 listopada 

2015 r. nastąpi w trakcie kolejnego spotkania. 

 

   

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. przekazania zjazdów 

wraz z przepustami z drogi powiatowej 3500S w miejscowości Brzeźnica, których 

wykonanie zostało sfinalizowane ze środków własnych P.R.-P. „Agromax” Sp. z o.o. 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – przyjął szczegółowy porządek posiedzenia, który stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Starosta poinformował, że Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek  

nie bierze udziału w posiedzeniu, gdyż przebywa na urlopie wypoczynkowym.  

 

Starosta przekazał, że kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 17 listopada br.  

o godz. 08.30. 
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Ad. 1 

 

Nawiązując do ustaleń z ostatniego posiedzenia Starosta przywitał Dyrektora Powiatowego 

Zarządu Dróg w Raciborzu Monikę Mużelak oraz Kierownika Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami Zbigniewa Rydzeka oraz poprosił o omówienie karty informacyjnej  

dot. przekazania zjazdów wraz z przepustami z drogi powiatowej 3500S w miejscowości 

Brzeźnica, których wykonanie zostało sfinalizowane ze środków własnych  

P.R.-P. „Agromax” Sp. z o.o. 

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

238374. 

Dyrektor Monika Mużelak na wstępie przekazała, że zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy  

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.)  

– zwanej dalej ustawą, budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika 

nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, 

zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu, z zastrzeżeniem  

ust. 2. W ust. 2 ustawy określono, iż w przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa  

lub przebudowa zjazdów dotychczas istniejących należy do zarządcy drogi. 

Z kolei art. 30 ustawy stanowi, iż utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się  

pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi. 

Dyrektor PZD w Raciborzu przypomniała, że Przedsiębiorstwo Rolno – Przemysłowe 

„Agromax” Sp. z o.o. w Raciborzu wykonało na własny koszt dwa zjazdy wraz z przepustami 

na dzierżawione pola uprawne z drogi powiatowej nr 3500S w miejscowości Brzeźnica.  

Przed rozpoczęciem prac budowlanych uzyskało pozwolenie na budowę. Po zakończeniu prac 

wykonawczych Przedsiębiorstwo Rolno – Przemysłowe „Agromax” Sp. z o.o. wystąpiło  

o przejęcie na mienie Powiatu Raciborskiego dwóch zjazdów na działki nr 612/8 i 647 km.7 

(km 4 + 080) wraz z przepustami w miejscowości Brzeźnica z drogi powiatowej 3500S. 

Dyrektor Monika Mużelak podkreśliła, że utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi 

się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych  

do drogi. W związku z powyższym przedmiotowe zjazdy, jako urządzenia służące 

właścicielowi lub użytkownikowi gruntów przyległych do drogi, nie podlegają 

protokolarnemu przekazaniu zarządcy drogi.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się ze stanowiskiem Dyrektora Powiatowego 

Zarządu Dróg w Raciborzu oraz działając w oparciu o art. 30 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 

o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.) odmówił przejęcia 
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zjazdów wraz z przepustami z drogi powiatowej nr 3500S w miejscowości Brzeźnica, których 

wykonanie zostało sfinalizowane ze środków własnych Przedsiębiorstwa Rolno  

– Przemysłowego  „Agromax” Sp. z o.o.  

W tym momencie Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu oraz Kierownik 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami opuścili spotkanie.  

 

Ad. 2 

 

Zgodnie z ustaleniami z poprzedniego posiedzenia Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego  

do Związku Powiatów Polskich. 

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

240159. 

Sekretarz Powiatu przekazała, że zgodnie z art. 12 pkt 8 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie 

uchwał w sprawie m. in. przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji. 

Warunkiem członkostwa w Związku Powiatów Polskich stosownie do § 8 ust. 3 Statutu 

Związku Powiatów Polskich z dnia 27 lutego 1999 r. jest podjęcie przez radę powiatu 

uchwały o przystąpieniu do Związku. 

Związek Powiatów Polskich jest stowarzyszeniem powiatów, którego celem jest m. in. 

wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrowanie i obrona wspólnych interesów 

powiatów, kształtowanie wspólnej polityki, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji 

powiatów. 

Z kolei § 16 ust. 4 Statutu Związku stanowi, że „rady powiatów (rady miast na prawach 

powiatu) członków Związku desygnują w drodze uchwały delegata na Zgromadzenie 

Ogólne”. Wobec powyższego zasadnym jest udzielenie stałej delegacji do Zgromadzenia 

Ogólnego Związku Powiatów Polskich dla Starosty Raciborskiego. 

Ponadto Sekretarz Powiatu przypomniała, że Powiat Raciborski był członkiem Związku 

Powiatów Polskich w latach 2000 – 2013. Członkowie Związku zobowiązani są do płacenia 

składek na rzecz Związku. Składki członkowie ustala się w wysokości proporcjonalnej  

do liczby mieszkańców powiatu – członka Związku, według danych GUS, na koniec czerwca 

poprzedniego roku. Składka za rok 2013 dla Powiatu Raciborskiego wynosiła ok. 13 tys. zł. 

Starosta dodał, że funkcjonowanie w strukturze Związku Powiatów Polskich pozwala 

powiatom podejmować spójne i bardziej skuteczne działania na rzecz samorządów 
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powiatowych. Dzięki członkostwu w Związku Powiat Raciborski będzie miał możliwość 

podejmowania wspólnych inicjatyw mających wpływ na społeczno-gospodarczy rozwój 

Powiatu, a także inicjowania i opiniowania projektów aktów prawnych dotyczących 

samorządu terytorialnego, jego kompetencji czy zasad finansowania zadań. 

Obecność w Związku daje wymierne korzyści, wśród których można wymienić: 

1) korzystanie z raportów, opracowań, czy też analiz przygotowywanych przez ekspertów 

Związku – przekazywanych wyłącznie członkom ZPP,  

2) udział w szkoleniach, forach, konferencjach organizowanych przez Związek i jego 

partnerów – w tym dedykowanych wyłącznie członkom ZPP,  

3) poszerzania aktywności zawodowej (w roli ekspertów i przedstawicieli) pracowników 

urzędów,  

4) korzystanie z usług konsultingowych biura ZPP,  

5) przygotowania wspólnych projektów o dużym zasięgu,  

6) łatwiejszego znalezienia partnerów – zarówno krajowych jak i zagranicznych  

– do projektów, szczególnie współfinansowanych z Unii Europejskiej.  

 

Wicestarosta zaproponował, aby w uzasadnieniu projektu uchwały znalazła się informacja  

nt. wysokości składki poniesionej w 2013 r. z tytułu członkostwa Powiatu Raciborskiego  

w Związku Powiatów Polskich. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego do Związku Powiatów 

Polskich oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 24 listopada 2015 r.,  

po wniesieniu drobnej autopoprawki w uzasadnieniu.  

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

opracowania projektu budżetu Powiatu Raciborskiego na 2016 rok. 

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

240033. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie opracowania projektu budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2016 rok. 
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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 

opracowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2016-2025. 

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

240037. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie opracowania projektu Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016-2025. 

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

 

W tym miejscu Starosta ogłosił przerwę w obradach, która zakończyła się o godz. 10.35.  

 

Po przerwie, Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach Panu Rafałowi Lazarowi do przystąpienia do projektu 

partnerskiego pn.: „Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym” w ramach Konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020, Nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-034/15 Osi Priorytetowej IX 

Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.5 Program aktywnej 

integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

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

239638. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach Panu Rafałowi Lazarowi 

do przystąpienia do projektu partnerskiego pn.: „Program aktywnej integracji osób i grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Konkursu Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  

Nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-034/15 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 

Aktywna integracja Poddziałania 9.1.5 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, po wniesieniu drobnej autopoprawki do uzasadnienia.  
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Po otrzymaniu informacji o zaakceptowaniu wniosku, a tym samym rozpoczęciu procedury 

uruchamiającej projekt, Dyrektor MOW w Rudach powinien wystąpić z pismem o jego ujęcie  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego. 

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 ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego  

z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomocy społecznej. 

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

240011. 

Wicestarosta zaproponował, aby ogłosić otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania 

publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

i pomocy społecznej, tj. „Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego całodobowego 

ośrodka interwencji kryzysowej w latach 2016-2018”. Środki finansowe przeznaczone  

na wsparcie realizacji zadania publicznego w roku 2016 zaplanowano do kwoty 55 000,00 zł. 

Zadanie publiczne tego samego rodzaju jest dofinansowane przez Powiat Raciborski  

w roku 2015 kwotą – 53 480,00 zł. 

Ofertę na realizację zadania publicznego należy złożyć w terminie do dnia 11 grudnia 2015 r. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 29 grudnia 2015 r. Decyzję dotyczącą wyboru 

najkorzystniejszej oferty podejmuje Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z opinią Komisji 

konkursowej. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

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

na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie i pomocy społecznej. 

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

 

Ad. 4 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Funduszy Zewnętrznych i Strategii Rozwoju 

dot. wyrażenia zgody na złożenie uproszczonego wniosku projektowego dla projektu 

„Polepszenie i zwiększenie dostępności do kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa 

polskich i czeskich gmin” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A 

Republika Czeska – Polska. 
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

240122. 

Starosta przekazał, że Instytucja Zarządzająca Programem Współpracy Transgranicznej 

Interreg V-A Republika Czeska – Polska ogłosiła w dniu 14 września 2015 r. nabór 

wniosków dla tzw. projektów drogowych w ramach osi priorytetowej II. Planowana data 

zakończenia przyjmowania wniosków upływa 25 marca 2016 r.  

W związku z koniecznością złożenia propozycji projektowej do Wspólnego Sekretariatu  

w Ołomuńcu, która stanowi wymóg formalny przy ocenie wniosku o dofinansowanie,  

w terminie do 16 listopada 2015 r. partner wiodący w projekcie jest zobowiązany do złożenia 

wspólnego formularza uproszczonego wniosku projektowego. 

W ramach projektu planuje się za pomocą przebudowy dróg zwiększyć dostępność  

do dziedzictwa polskich i czeskich gmin. Projekt będzie polegał na przebudowie dróg 

bezpośrednio nawiązujących do atrakcji pogranicza – zgodnie z dołączoną do karty 

informacyjnej mapą. W projekcie uczestniczy 4 partnerów. Po stronie polskiej: Gmina 

Krzyżanowice i Powiat Raciborski, a po stronie czeskiej Gmina Silherovice i Kraj Morawsko-

Śląski. Partnerem wiodącym w projekcie jest Gmina Silherovice.  

Zakres realizowany przez Powiat Raciborski to zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 

nr 3532S ul. Wiejska, Główna i Rakowiec w Rudyszwałdzie”. Zabezpieczone środki własne 

powiatu to 500 000,00 zł: 

- 200 000,00 zł  w roku 2016, 

- 300 000,00 zł  w roku 2017.  

Zadanie to jest ujęte w WPF Powiatu Raciborskiego pod poz. 1b. 1.3.2.2. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na złożenie uproszczonego wniosku 

projektowego dla projektu „Polepszenie i zwiększenie dostępności do kulturowego  

i przyrodniczego dziedzictwa polskich i czeskich gmin” w ramach Programu Współpracy 

Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska – Polska przez partnera wiodącego 

projektu w terminie do 16 listopada 2015 r.  

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała materiały dotyczące dochodów i wydatków Powiatu 

Raciborskiego według stanu na dzień 30 września 2015 r., przygotowane zgodnie z prośbą 

Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.  

Ww. materiały znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 240055. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Skarbnikowi Powiatu przekazać na najbliższe 

posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów materiały dotyczące dochodów i wydatków według 
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stanu na dzień 30 września 2015 r. oraz w razie wątpliwości udzielić szczegółowych 

wyjaśnień.  

 

Starosta przedstawił interpelację radnego Artura Wierzbickiego z dnia 10 listopada 2015 r. 

dot. budowy zatoki autobusowej na ul. Łąkowej w obrębie skrzyżowania ul. Kościuszki,  

ul. Łąkowej, ul. Stalowej w Raciborzu.  

Ww. interpelacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 240187. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów 

udzielić odpowiedzi na ww. interpelację. Szczegółowych informacji udzieli Starosta.  

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z pismem Dyrektora Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu nr CKZIU2.3124.23.15  

z dnia 10 listopada 2015 r. dot. zmniejszenia planu finansowego w rozdziale 80150  

o kwotę 48 000,00 zł oraz zwiększenia o ww. kwotę na paragrafach płacowych planu 

finansowego w rozdziale 80130.  

Skarbnik Powiatu przypomniała, że  środki w rozdziale 80150 są przeznaczone na specjalną 

organizację nauki i plan w tym rozdziale nie może podlegać zmniejszeniu na inne cele.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 240211. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z ww. pismem polecił Skarbnikowi Powiatu 

przygotować propozycję zmian w budżecie na kolejne posiedzenie.  

 

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. ----------------------------------- 

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 12 listopada 2015 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 12 listopada 2015 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie opracowania projektu budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2016 rok. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie opracowania projektu Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016-2025. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach Panu Rafałowi 

Lazarowi do przystąpienia do projektu partnerskiego pn.: „Program aktywnej integracji 

osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Konkursu Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  

Nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-034/15 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 

9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.5 Program aktywnej integracji osób i grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomocy społecznej. 


