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OR.II.0022.1.1.2016 

PROTOKÓŁ  NR 61/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 12 stycznia 2016 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 60/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 30 grudnia 2015 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Starosta poinformował, że nieobecność Skarbnika Powiatu Ewy Tapper spowodowana jest 

długotrwałym zwolnieniem lekarskim. W związku z powyższym w posiedzeniach Zarządu  

do czasu powrotu Skarbnika Powiatu uczestniczyć będzie Inspektor w Wydziale Finansowym 

Dominika Budzan.  

Inspektor Dominika Budzan zwróciła się z prośbą do Starosty o rozszerzenie porządku 

posiedzenia o dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na rok 2016. 

Po rozszerzeniu porządku posiedzenia przedmiotowy projekt uchwały zostanie ujęty jako  

pkt 6, a pozostałe materiały jako pkt 7 – 19.  
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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 kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 19 stycznia 2016 r.  

o godz. 15.00.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 60/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 grudnia  

2015 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią, po poprawieniu drobnego błędu 

cyfrowego na str. 15.  

 

Ad. 2 

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan zapoznała zebranych z projektem 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów wieloletnich wykraczających  

poza rok budżetowy 2016. 

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

247974. 

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 upoważnienia Zarządu Powiatu Raciborskiego do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów wieloletnich wykraczających poza rok budżetowy 2016 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 26 stycznia 2016 r. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych na terenie Powiatu Raciborskiego przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu  

i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

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

246997. 
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Wicestarosta przypomniał, że przedmiotowy projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu  

w dniu 30 listopada 2015 r., a następnie został skierowany do konsultacji. Konsultacje 

prowadzono w formie pisemnego i elektronicznego wyrażania opinii w terminie  

od 11 do 28 grudnia 2015 r. Osobą uprawnioną do kontaktu z organizacjami pozarządowymi 

była Pani Ewa Bohr-Cyfka – 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 ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 

szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Raciborskiego przez osoby 

prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 26 stycznia 2016 r. 

 

Ad. 3 

 

Inspektor Dominika Budzan omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie przyjęcia rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej  

oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2016. 

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

247869. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2016. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Inspektor Dominika Budzan przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień  

w planie wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań jednostki  

w roku 2016. 

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

247866. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników jednostek 

budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych 
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związanych z realizacją zadań jednostki w roku 2016, po wniesieniu drobnej autopoprawki  

do § 1 pkt 12. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Inspektor Dominika Budzan zaprezentowała dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2016. 

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

248613. 

Inspektor Dominika Budzan poinformowała, że w przedmiotowym projekcie uchwały 

dokonuje się zmian w Rozdziale 70005 w budżecie będącym w dyspozycji Referatu 

Gospodarki Nieruchomościami, z przeznaczeniem na publikację ogłoszeń dot. wywłaszczeń 

nieruchomości Skarbu Państwa.  

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 2016. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Ad. 4 

 

Inspektor Dominika Budzan omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia planu finansowego jednostek podległych na 2016 rok. 

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

247955.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął przedstawione plany finansowe jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego na 2016 rok, tj.: Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

nr 1 w Raciborzu, II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu, Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, 

Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

w Rudach, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu, Międzyszkolnego Ośrodka 

Sportowego w Raciborzu, Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, Powiatowego Zarządu 

Dróg w Raciborzu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, Domu Pomocy 

Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 
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Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu.  

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego dot. określenia 

kierunku polityki informacyjnej Powiatu Raciborskiego na 2016 r.   

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

246227.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął zaproponowane działania w ramach polityki 

informacyjnej na rok 2016 wraz z przedstawionymi kosztami i jednocześnie upoważnił 

Inspektora ds. współpracy z mediami Wydziału Organizacyjnego do podjęcia czynności 

związanych z przygotowaniem umów z usługodawcami oraz zabezpieczenia w budżecie  

na 2016 rok środków w wysokości 33 800,00 zł na realizację wyszczególnionych  

w załączniku do karty informacyjnej zadań (Rozdz. 75075, § 4300). 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek omówił kartę informacyjną 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. informacji obrazującej postęp prac związanych 

ze sprzedażą nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego planowanych  

do zbycia. 

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

247485.  

Starosta przekazał, że 13 stycznia 2016 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony w celu 

sprzedaży nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Cecylii 10. Cena wywoławcza 

wynosi 530 000,00 zł brutto.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją obrazującą postęp prac związanych 

ze sprzedażą nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego planowanych  

do zbycia.  

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. powołania 

przez Starostę Raciborskiego osoby do stwierdzania i wystawienia karty zgonu. 

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

247959.  

Wicestarosta przypomniał, że tut. Starostwo podjęło próby pozyskania lekarza lub zakładu 

opieki zdrowotnej, celem zawarcia umowy dotyczącej stwierdzania zgonu i wydawania kart 

zgonu. Stosowne zapytania ofertowe ukazały się czterokrotnie na stronie internetowej 
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powiatu oraz w Nowinach Raciborskich w dniach 4 lutego 2014 r., 8 marca 2014 r., 2 grudnia 

2014 r., 24 marca 2015 r. Nie chcąc ograniczać kręgu osób i podmiotów zainteresowanych 

podjęciem takiej działalności w ogłoszeniach tych Starosta nie wskazywał kwoty zapłaty  

za wykonanie usługi, pozostawiając ten element do oszacowania przez ewentualnego 

świadczeniodawcę. Na żadne z ogłoszeń nie wpłynęła jakakolwiek oferta. Kontynuując 

wcześniej zapoczątkowane rozmowy Starosta spotkał się w dniach 31 marca 2015 r.,  

15 września 2015 r. i 8 grudnia 2015 r. z szefami zakładów opieki zdrowotnej, w których 

funkcjonują praktyki lekarza POZ, jednakże również te rozmowy nie przyniosły pozytywnego 

rezultatu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował propozycję, aby ponownie opublikować 

zapytanie ofertowe Starosty w sprawie osoby powołanej do stwierdzania i wystawienia karty 

zgonu.  

Starosta dodał, że Związek Powiatów Polskich stanowczo sprzeciwił się coraz częstszej 

praktyce, zgodnie z którą zgon stwierdza lekarz wyznaczony przez starostę. To miał być 

wyjątek, a uczyniono z niego regułę. Powiaty żądają pilnych zmian legislacyjnych, które 

jednoznacznie określą zasady wydawania kart zgonu oraz finansowania tego zadania. 

 

Starosta zapoznał zebranych z pismem Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie przekazania planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2016 oraz planu pracy Rady 

Powiatu Raciborskiego na rok 2016. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 247092. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

 

1) zapoznał się z planem pracy Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2016 i polecił 

Kierownikowi Biura Rady przekazać go naczelnikom/kierownikom komórek 

organizacyjnych tut. Starostwa, celem realizacji,  

2) zapoznał się z planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok i polecił Kierownikowi 

Biura Rady przekazać go naczelnikom/kierownikom komórek organizacyjnych  

tut. Starostwa, którzy zostali objęci planem kontroli na rok 2016. 

 

Inspektor Dominika Budzan poinformowała, że Kierownik Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na przesunięcie kwoty 7 000,00 zł 

w planie wydatków będących w dyspozycji kierowanej komórki organizacyjnej,  
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z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji budynków stanowiących własność Powiatu 

Raciborskiego, położonych w Raciborzu przy ul. Moniuszki 24 i ul. Ocickiej 51. 

Ww. przesunięcia zostaną ujęte w Zarządzeniu Starosty Raciborskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2016.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął do wiadomości, przedstawione przez Wicestarostę,  

pismo Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu  

nr CKZiU1.KAK.110.1.2016 z dnia 12 stycznia 2016 r. informujące o zatrudnieniu 

specjalisty ds. ekonomicznych na ½ etatu na umowę na zastępstwo za pracownika 

przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.  

 

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 Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XIV/129/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację. 

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

247091. 

 

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 Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XIV/130/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2015 – 2025. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację. 

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

247096. 
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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 Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XIV/131/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2016 rok. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację. 

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

247076. 

 

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 Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XIV/132/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016 – 2025. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację. 

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

247098. 

 

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 Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji Uchwały  

Nr XIV/133/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie 

wyłączenia szkoły o nazwie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. Gustawa Morcinka 

w Raciborzu z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11  

i jej likwidacji. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Edukacji, 

Kultury i Sportu odpowiedzialny za jej realizację. 

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

247043. 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 
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kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XIV/134/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie 

zatwierdzenia wykazu przeznaczonego do zbycia mienia ruchomego Samodzielnego 

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

w Raciborzu. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację. 

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

247304. 

 

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 Biura Rady do określenia realizacji: 

 

1) Uchwały Nr XIV/135/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2015 r.  

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2016,  

2) Uchwały Nr XIV/136/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2015 r.  

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Raciborskiego oraz Zarządu Powiatu 

Raciborskiego, 

3) Uchwały Nr XIV/137/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2015 r.  

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok. 

 

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

247947. 

 

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 Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały 

Nr XIV/138/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie 

powierzenia Zarządowi Powiatu Raciborskiego uprawnień do określania wysokości cen  

i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi o charakterze użyteczności publicznej  

oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego.   
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Ustalił Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzeja Chroboczka jako nadzorującego 

wykonanie ww. Uchwały, a Referat Gospodarki Nieruchomościami odpowiedzialny za jej 

realizację. 

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

247216. 

 

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 12 stycznia 2016 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 12 stycznia 2016 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia rocznego planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

powiatowi na rok 2016. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierowników 

jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących  

i majątkowych związanych z realizacją zadań jednostki w roku 2016. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2016. 


