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OR.II.0022.1.5.2016 

PROTOKÓŁ  NR 65/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 9 lutego 2016 r.  

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta Marek Kurpis, który poinformował,  

że Starosta Ryszard Winiarski w dniach 8 – 9 lutego 2016 r. przebywa na urlopie 

wypoczynkowym.   

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane 

quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał.  

 

   

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 64/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 2 lutego 2016 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan poinformowała, że w przypadku gdy 

Zarząd zdecyduje o zwiększeniu budżetu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1  

w Raciborzu z przeznaczeniem na zakup szafek dla uczniów, do porządku obrad należy 

wprowadzić w pkt 11 dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok (rezerwa). Szczegóły 

zostaną przedstawione w pkt 4 protokołu.  

Po zmianie, 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. 
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Wicestarosta przekazał, że kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie  

16 lutego 2016 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 64/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 2 lutego 2016 r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią, po poprawieniu drobnych błędów 

redakcyjnych na str. 13.  

 

Ad. 2 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawił projekt uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr 6 

mieszczącego się w budynku położonym w Raciborzu przy ul. Ludwika 4, stanowiącego 

własność Powiatu Raciborskiego. 

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

251155. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek poinformował,  

że przedmiotowy projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego 

nr 6 o pow. 184,81 m² wraz z udziałem wynoszącym 1869/10000 w części wspólnej,  

którą stanowi grunt oznaczony jako działka nr 2213/160, k.m.4, obręb Racibórz,  

o pow. 0,555 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku 

właścicieli lokalu. 

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 wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr 6 mieszczącego 

się w budynku położonym w Raciborzu przy ul. Ludwika 4, stanowiącego własność Powiatu 

Raciborskiego oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 29 lutego 2016 r.,  

po wprowadzeniu autopoprawek polegających na poprawieniu drobnych błędów 

redakcyjnych w uzasadnieniu.  

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania statutu 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

252396. 

Wicestarosta przypomniał, że przedmiotowy projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu  

w dniu 30 grudnia 2015 r., a następnie został przekazany do konsultacji.  

Konsultacje prowadzono w formie pisemnego i elektronicznego wyrażenia opinii w terminie 

od 18 stycznia 2016 r. do 2 lutego 2016 r. Osobą upoważnioną do kontaktu z organizacjami 

pozarządowymi był Kierownik Referatu Spraw Społecznych. Żadna z organizacji 

pozarządowych nie wzięła udziału w konsultacjach.  

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 nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz postanowił  

o jego przekazaniu na sesję w dniu 29 lutego 2016 r. 

 

Ad. 3 

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan omówiła projekt uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2016 rok. 

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

252502. 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia, Inspektor Dominika Budzan przekazała, 

że w przedmiotowym projekcie uchwały dokonuje się zmian w Rozdziale 75020 w planie 

wydatków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego, z przeznaczeniem  

na realizację zadania, obejmującego m. in. likwidację pojazdów usuniętych z dróg publicz-

nych i nie odebranych przez właścicieli z dwóch parkingów, prowadzonych przez podmioty 

zewnętrzne. Kolejne zmiany w planie wydatków Wydziału w kwocie ogółem 159 000,00 zł 

mające na celu zabezpieczenie środków na realizację ww. zadania zostaną dokonane 

Zarządzeniem Starosty Raciborskiego z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie zmiany planu 

finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2016. 

Sekretarz Powiatu Beata Bańczyk zwróciła się z prośbą, aby przy podziale nadwyżki 

budżetowej w kwietniu br. plan wydatków Wydziału Organizacyjnego został zwiększony  

o kwotę 159 000,00 zł, co umożliwi realizację bieżących zadań tut. Starostwa.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  
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0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2016 rok, po wprowadzeniu autopoprawki polegającej  

na poprawieniu drobnego błędu redakcyjnego w załączniku. 

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

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek omówił projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej 

w Raciborzu przy ulicy Kombatantów 5, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

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

251607. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zaproponował, aby sprzedać  

w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość zabudowaną, położoną 

w Raciborzu przy ul. Kombatantów 5, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 832, k.m.5, 

obręb Markowice, o pow. 957 m², zapisaną w księdze wieczystej nr GL1R/00037134/3  

jako własność Powiatu Raciborskiego.  

Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalno-użytkowym o łącznej 

powierzchni użytkowej 212,00 m², o dwóch kondygnacjach nadziemnych, z poddaszem 

częściowo użytkowym, podpiwniczonym. Parter budynku został oddany w dzierżawę umową 

z dnia 5 listopada 2003 r. Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Centrum Zdrowia” 

sp. z o.o., na czas określony, tj. do dnia 31 grudnia 2018 r. Cena wywoławcza nieruchomości 

wynosi 200 000,00 zł  brutto.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości 

zabudowanej, położonej w Raciborzu przy ulicy Kombatantów 5, stanowiącej własność 

Powiatu Raciborskiego, po wprowadzeniu autopoprawek polegających na poprawieniu 

drobnych błędów redakcyjnych w § 2 oraz w uzasadnieniu.  

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

 

Sekretarz Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela powiatu raciborskiego w organie kolegialnym  

– Konwencie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. 

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

252633. 



 

 

5 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że zgodnie z art. 63 ust. 1a pkt 1 lit. a ustawy  

z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym w skład konwentu publicznej uczelni 

zawodowej wchodzą przedstawiciele organów samorządu terytorialnego. Rektor PWSZ  

w Raciborzu Pani Ewa Stachura w grudniu 2015 r. wystąpiła z pisemną prośbą do Starosty  

o wyrażenie zgody na udział w pracach Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Raciborzu. Starosta przychylił się do ww. prośby.  

W trakcie rozmów radcy prawnego tut. Starostwa oraz PWSZ, które miały miejsce  

w pierwszych dniach lutego br. uzgodniono, że wyznaczenie przedstawiciela powiatu 

raciborskiego w organie kolegialnym – Konwencie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Raciborzu powinno nastąpić w formie uchwały organu wykonawczego.  

W związku z powyższym w przygotowanym projekcie uchwały wyznaczono Starostę 

Raciborskiego Ryszarda Winiarskiego na przedstawiciela powiatu raciborskiego w organie 

kolegialnym – Konwencie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.  

W przypadku niemożności reprezentowania powiatu raciborskiego przez Starostę 

Raciborskiego upoważniono Wicestarostę Marka Kurpisa do reprezentowania powiatu 

raciborskiego oraz uczestniczenia w pracach ww. organu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawiciela powiatu 

raciborskiego w organie kolegialnym – Konwencie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Raciborzu, po wprowadzeniu autopoprawki polegającej na poprawieniu drobnego błędu 

redakcyjnego w uzasadnieniu.  

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 zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2016 r. 

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

252397.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: 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  
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w Raciborzu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu, Młodzieżowego Domu 

Kultury w Raciborzu, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu, Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego w Rudach, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Agencji 

Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu.  

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku 

zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., bilansu na dzień 31.12.2015 r., 

opisu sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu  

na koniec grudnia 2015 r., wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji 

na dzień 31.12.2015 r. 

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

251946.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do omówienia karty informacyjnej Referatu 

Spraw Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., 

bilansu na dzień 31.12.2015 r., opisu sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu na koniec grudnia 2015 r., wybranych wskaźników statystycznych 

dla oddziałów, etatyzacji na dzień 31.12.2015 r. powróci na kolejnym posiedzeniu,  

w obecności Dyrektora. Ustalono, że Dyrektor zostanie zaproszony na godz. 08.00.  

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 

Raciborski w 2015 r. 

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

252163.  

Wicestarosta przypomniał, że Zarząd Powiatu Raciborskiego na posiedzeniu  

w dniu 19 stycznia 2016 roku dokonał analizy poniesionych w 2015 roku wydatków  

na wynagrodzenia nauczycieli, w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których 

mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz średniorocznej struktury zatrudnienia 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.  

Z analizy wyniknęło, iż zaszła konieczność wypłaty jednorazowych dodatków 

uzupełniających dla nauczycieli stażystów w wysokości 47,64 zł. 
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Kwota tej różnicy została podzielona między nauczycieli i wypłacona do 31 stycznia 2016 r. 

przez szkoły i placówki, proporcjonalnie do osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego 

nauczyciela.  

W terminie do dnia 10 lutego roku kalendarzowego następującego po roku,  

który podlegał analizie, organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego  

ma obowiązek sporządzić sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli  

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w danej jednostce z uwzględnieniem 

kwoty ww. różnicy. Sporządzone sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego stanowi załącznik  

do niniejszej karty informacyjnej.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu 

przedłożyć sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach i  placówkach prowadzonych przez Powiat 

Raciborski w 2015 r. Radzie Powiatu Raciborskiego, regionalnej izbie obrachunkowej, 

dyrektorom podległych szkół i placówek oraz związkom zawodowym zrzeszającym 

nauczycieli.  

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. zakupu 

szafek dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu. 

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

251180.  

Wicestarosta poinformował, że Dyrektorzy: Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1  

w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu zwrócili się z prośbą 

o zwiększenie budżetu na zakup szafek dla uczniów: 

 

1) Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu – 19 966,00 zł, 

2) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu – 31 616,00 zł, 

3) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu  

– 29 536,00 zł. 
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Zakup szafek ma na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki. Szafki posiadają 

wymagane przepisami certyfikaty zgodności z normami. Cena jednego modułu kształtuje się 

na poziomie około 800,00 zł. Szkoły nie posiadają środków na ich zakup w budżecie  

na 2016 rok. 

W karcie informacyjnej zaproponowano, aby zwiększenie budżetów placówek nastąpiło  

z nadwyżki budżetowej Powiatu Raciborskiego. Ze względu na zakończoną modernizację 

szatni w ZSO nr 1 w Raciborzu Wicestarosta zwrócił się z prośbą, aby zwiększenie budżetu 

tej placówki nastąpiło z rezerwy ogólnej w dniu dzisiejszym.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną Referatu Edukacji, 

Kultury i Sportu dot. zakupu szafek dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1  

w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu: 

 

1) wyraził zgodę na zakup szafek dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1  

w Raciborzu zwiększając jednocześnie budżet o kwotę 19 966,00 zł z rezerwy ogólnej 

Powiatu Raciborskiego,  

2) wyraził zgodę na zakup szafek dla uczniów: Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu zwiększając budżet placówki o kwotę 31 616,00 zł  

oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu 

zwiększając budżet placówki o kwotę 29 536,00 zł z nadwyżki budżetowej Powiatu 

Raciborskiego, co będzie miało miejsce w kwietniu br. 

 

Mając na uwadze powyższe, Inspektor Dominika Budzan omówiła dodatkowy projekt 

uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2016 rok (rezerwa).  

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

252908. 

Inspektor Dominika Budzan przekazała, że w przedmiotowym projekcie uchwały zmniejsza 

się plan rezerwy ogólnej o kwotę 19 966,00 zł i zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu z przeznaczeniem na zakup szafek dla uczniów. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2016 rok.  

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 
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Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zapoznał zebranych z kartą 

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 

250346.  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przypomniał, że we wrześniu 

2015 r. omawiano po raz pierwszy kartę informacyjną dot. obowiązku składania oświadczeń 

pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania przez Dyrektora Powiatowego Zarządu 

Dróg w Raciborzu w sprawach regulacji stanów prawnych dróg. Dodał, że Zarząd składając 

wniosek o wydanie decyzji potwierdzającej nabycie przez Powiat Raciborski prawa własności 

działek zajętych pasem drogi, dołącza oświadczenie, że w dniu 31 grudnia 1998 roku Powiat 

Raciborski sprawował władztwo nad działkami, poprzez przeprowadzanie prac związanych  

z konserwacją i utrzymaniem drogi. 

Wojewoda Śląski wymaga od Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu uzupełnienia  

ww. oświadczeń o wskazanie, że oświadczenia te zostały złożone pod rygorem 

odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań, zgodnie z art. 75 § 2 Kpa. 

Zgodnie z poleceniem Zarządu wystąpiono do Wojewody Śląskiego o podanie podstawy 

prawnej wymogu składania oświadczeń. Wojewoda Śląski w piśmie z dnia 6 listopada  

2015 roku podtrzymał swoje stanowisko w sprawie obowiązku składania oświadczeń  

pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania. Wyjaśnił, iż fakt złożenia przez PZD 

ww. oświadczenia potwierdza zamiar skorzystania z uprawnień określonych w art. 75 § 2 

Kpa. Wojewoda przyjął te oświadczenia jako dowody w sprawie, jednakże nie odpowiadają 

one wymogom formalnym art. 72 § 2 Kpa, w związku z tym wymagają uzupełnienia. 

Pismem z dnia 11 stycznia 2016 roku Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu 

ustosunkował się do ww. pisma i zajął stanowisko, że mimo wyjaśnień Wojewody Śląskiego, 

dalej podtrzymuje swoje zdanie, że składanie przedmiotowych oświadczeń jest pozbawione 

zasadności. 

Zgodnie z poleceniem z poprzedniego posiedzenia ww. sprawę skonsultowano z radcą 

prawnym tut. Starostwa Lidią Chrzan. Potwierdziła ona sporządzoną przez radcę prawnego 

Martę Topór-Piórko w dniu 14 września 2015 r. opinię prawną, w której radczyni przywołała 

dwa orzeczenia Sądu Najwyższego, wskazujące, iż organ prowadzący postępowanie 



 

 

10 

administracyjne może żądać od strony złożenia oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności 

karnej, jeśli istnieje konkretny przepis prawa przewidujący taką możliwość. Sam art. 75 § 2 

Kpa, tak jak to ma miejsce w niniejszej sprawie, nie może stanowić samodzielnie takiej 

podstawy. 

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, mimo wyjaśnień 

Wojewody Śląskiego, za zasadne stanowisko Dyrektora jednostki i opinię radcy prawnego 

tut. Starostwa. Zdaniem Członków Zarządu składanie przedmiotowych oświadczeń jest 

pozbawione zasadności, a zgromadzona w sprawie dokumentacja jest wystarczająca  

do wydania decyzji o nabyciu prawa własności działki zajętej pasem drogi powiatowej.  

W związku z powyższym Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami poinformuje 

Wojewodę Śląskiego o przyjętym stanowisku PZD i Zarządu oraz zwróci się o wydanie 

decyzji komunalizacyjnej w oparciu o zgromadzoną dokumentację. W przypadku decyzji 

odmownej wystąpi z odwołaniem do organu wyższego rzędu. 

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Funduszy Zewnętrznych i Strategii 

Rozwoju dot. wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie dla projektu  

pn. „Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim”  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

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

251200.  

Wicestarosta przekazał, że Instytucja Zarządzająca RPO WSL uruchomiła nabór wniosków  

o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 12. Infrastruktura edukacyjna Poddziałanie 

12.2.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego w ramach Regionalnych Inwestycji 

Terytorialnych dla Subregionu Zachodniego. Planowana data zakończenia przyjmowania 

wniosków o dofinansowanie upływa 4 kwietnia 2016 r.  

Celem działania jest zwiększenie kompetencji uczniów szkół kształcących w zawodach. 

Wybór projektów do dofinansowania następuje w trybie konkursowym. Projekty 

dofinansowane będą w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Przedmiotem projektu pn. „Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów  

w Powiecie Raciborskim” jest szeroko rozumiana rozbudowa infrastruktury edukacyjnej  
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w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu oraz Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu polegająca  

na przebudowie, remoncie i wyposażeniu laboratoriów dydaktycznych, sal do praktycznej 

nauki zawodu, w tym dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach 

projektu planuje się, że w CKZiU nr 1 zostanie zmodernizowanych 8 pracowni  

wraz z niezbędnym zapleczem sanitarnym i technicznym, a w CKZiU nr 2 modernizacja 

obejmie 13 pracowni. Realizację projektu planuje się na lata 2016-2018.  

Wstępny planowany całkowity koszt inwestycji dla Powiatu Raciborskiego szacuje się  

na kwotę brutto 4 300 000 zł. Poziom dofinansowania w ramach RPO WSL 2014-2020  

to 85% kosztów kwalifikowalnych, tj. ok 3 655 000 zł do refundacji ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

Zadanie zostało ujęte w WPF Powiatu Raciborskiego pod pozycją: 1.1.2.3. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na złożenie wniosku o dofinansowanie  

dla projektu pn. „Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie 

Raciborskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  

na lata 2014-2020 w terminie do 4 kwietnia 2016 r. do Instytucji Zarządzającej RPO WSL 

zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPSL.12.02.02-IZ.01-24-043/15. Jednocześnie 

zaakceptował propozycję powołania zespołu projektowego wnioskodawcy – Powiatu 

Raciborskiego, w skład którego wejdą pracownicy tut. Starostwa oraz dyrektorzy właściwych 

szkół merytorycznie zaangażowani w przygotowanie i realizację projektu. W związku  

z powyższym polecił Kierownikowi Referatu Funduszy Zewnętrznych i Strategii Rozwoju 

przygotowanie zarządzenia Starosty w ww. sprawie.   

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Zamówień Publicznych dot. informacji 

o wynikach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonych  

w Referacie Zamówień Publicznych w III i IV kwartale 2015 r. 

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

252011.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o wynikach postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego przeprowadzonych w Referacie Zamówień Publicznych  

w III i IV kwartale 2015 r. 

 

Wicestarosta przedstawił informację Przewodniczącego Komisji konkursowej  

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa 
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Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu Adriana Plury o kandydacie na stanowisko zastępcy.  

Przewodniczący przekazał, że Komisja na posiedzeniu w dniu 2 lutego 2016 r. postanowiła 

rekomendować Panią Elżbietę Wielgos – Karpińską jako kandydata na stanowisko zastępcy 

dyrektora ds. lecznictwa.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 252508.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację Przewodniczącego Komisji konkursowej 

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa 

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

Rostka w Raciborzu o wyborze Pani Elżbiety Wielgos – Karpińskiej jako kandydata  

na stanowisko zastępcy.  

W związku z powyższym polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych powiadomić 

pisemnie o wynikach konkursu kandydatów biorących udział w konkursie oraz Dyrektora 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu. Jednocześnie Zarząd postanowił rekomendować  

ww. kandydata na stanowisko zastępcy. W związku z powyższym poprosił, aby Dyrektor 

poinformował Zarząd o nawiązaniu stosunku pracy albo zawarciu umowy cywilnoprawnej  

z kandydatem wybranym na ww. stanowisko.  

 

Wicestarosta przedstawił pismo Biura Rady informujące o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej  

w dniu 8 lutego 2016 r. godz. 15:15 oraz w dniu 9 lutego 2016 r. godz. 15:30. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 251738.  

Wicestarosta dodał, że został zaproszony na posiedzenie Komisji w dniu 9 lutego 2016 r. 

godz. 15:30, które poświęcone będzie rozpatrzeniu skargi na działania dyrektora Domu 

Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. 

 

Inspektor Dominika Budzan przedstawiła Uchwały V Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach:  

1) Nr 4200/V/34/2016 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 

2.168.633 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2016 rok Powiatu Raciborskiego,  

2) Nr 4200/V/35/2016 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu 

Raciborskiego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań,  

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 251755.  

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wydała pozytywne opinie w ww. sprawach.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z Uchwałami V Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości 

sfinansowania deficytu w wysokości 2.168.633 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej 

na 2016 rok Powiatu Raciborskiego oraz o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu 

Raciborskiego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. 

 

Ad. 5 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego do określenia realizacji  

Uchwały Nr XV/139/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 stycznia 2016 r.  

w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Raciborskiego z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Powiatowe Centrum 

Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialne za jej realizację. 

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

251918. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego do określenia realizacji 

Uchwały Nr XV/140/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie 

delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2016-2018. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Powiatowe Centrum 

Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialne za jej realizację. 

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

251920. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr XV/141/2016 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie upoważnienia Zarządu 
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Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów wieloletnich 

wykraczających poza rok budżetowy 2016. 

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 

251708. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji Uchwały  

Nr XV/142/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 stycznia 2016 r. 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. 

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 

252045. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr XV/143/2016 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie dokonania zmian  

w budżecie 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 

252192. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr XV/144/2016 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016 – 2025. 
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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 

252194. 

 

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

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 9 lutego 2016 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 9 lutego 2016 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2016 rok. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży nieruchomości 

zabudowanej, położonej w Raciborzu przy ulicy Kombatantów 5, stanowiącej własność 

Powiatu Raciborskiego. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyznaczenia przedstawiciela 

powiatu raciborskiego w organie kolegialnym – Konwencie Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Raciborzu. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2016 rok. 

 


