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OR.II.0022.1.7.2016 

PROTOKÓŁ  NR 67/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 23 lutego 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 66/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 16 lutego 2016 r.  

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

3. Sprawy różne – I część.  

4. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego i projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego dot. spraw finansowych. 

5. Sprawy różne – II część. 

 

Skarbnik Powiatu zwróciła się z prośbą do Starosty o rozszerzenie porządku posiedzenia                 

o dodatkowe nowe wersje projektów uchwał Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie: 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok oraz dokonania zmian                 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016 – 2025, które                

są konsekwencją zwiększenia wartości projektu „Drugiemu Człowiekowi w ramach 

RPOWSL” w 2016 roku o kwotę 1 267, 311 zł oraz w 2017 roku o kwotę 866, 211 zł.                   

Ponadto Skarbnik Powiatu  poprosiła o wprowadzenie do porządku posiedzenia dodatkowego 

projektu 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 przedmiotowe projekty uchwał dot. spraw finansowych 

zostaną ujęte jako pkt 7 – 9, a pozostałe materiały jako pkt 10 – 11. 
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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. 

 

Ad. 1 

Protokół Nr 66/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 16 lutego 2016 r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.   

 

Ad. 2 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego                   

w Raciborzu przy ul. Klasztornej 9.  

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

252306. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu przy ul. Klasztornej 9. 

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

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu. 

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

253437. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej                  

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka 

Sportowego w Raciborzu. 

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

 

W dalszej kolejności Wicestarosta omówił  projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie od roku szkolnego 2016/2017 w Technikum            

nr 4 wchodzącym w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego                              
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nr 2 „Mechanik” w Raciborzu kształcenia w zawodzie: technik cyfrowych procesów 

graficznych – 311911. 

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

253334. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie             

od roku szkolnego 2016/2017 w Technikum nr 4 wchodzącym w skład Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu kształcenia w zawodzie: technik 

cyfrowych procesów graficznych – 311911. 

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

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego                  

w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie od roku szkolnego 2016/2017 w Zasadniczej 

Szkole Zawodowej nr 4 wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego                                

i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu kształcenia w zawodzie: kierowca mechanik-

832201. 

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

253333. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie             

od roku szkolnego 2016/2017 w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 4 wchodzącej w skład 

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

w zawodzie: kierowca mechanik-832201. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Ad. 3 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych w postaci: nawierzchni boiska (boisko 

asfaltowe), kserokopiarki Canon NP-6216, młotu udarowego, 16 zestawów komputerowych,  

które znajdują się w ewidencji księgowej, ale nie są użytkowane w Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu. 

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

253555. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do omówienia karty informacyjnej                        
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dot. wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych w postaci: nawierzchni boiska (boisko 

asfaltowe), kserokopiarki Canon NP-6216, młotu udarowego, 16 zestawów komputerowych, 

które znajdują się w ewidencji księgowej, ale nie są użytkowane w Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu powróci na kolejnym 

posiedzeniu, po jej uzupełnieniu przez Kierownika Referatu Edukacji, Kultury i Sportu                    

o informacje o wartości poszczególnych środków trwałych po umorzeniu. Szczegółowych 

informacji udzieli Wicestarosta.     

 

Ad. 4 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z dodatkową nową wersją projektu uchwały Rady 

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 

253664. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że do przedmiotowego projektu uchwały w stosunku                

do wersji projektu uchwały omawianej w trakcie posiedzenia w dniu 16 lutego br. 

wprowadzono dodatkowo: 

1) zwiększenie planu dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego                   

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata               

2014-2020, z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „Drugiemu Człowiekowi”                      

o kwotę 1 267, 311 zł, 

2) zwiększenie planu wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych,                       

z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn. „Drugiemu Człowiekowi” o kwotę                  

1 267, 311 zł. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego                

na 2016 rok oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 29 lutego 2016 r. 

 

Następnie Skarbnik Powiatu zaprezentowała dodatkową nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2016 – 2025.  

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

253665. 
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Skarbnik Powiatu omawiając przedmiotowy projekt uchwały przekazała, że w stosunku                    

do wersji projektu uchwały omawianej na posiedzeniu w dniu 16 lutego br. m.in. zwiększono 

wartość projektu „Drugiemu Człowiekowi w ramach RPOWSL” w 2016 roku o kwotę                      

1 267, 311 zł i w 2017 roku o kwotę 866, 211 zł. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2016 – 2025 oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję                   

w dniu 29 lutego 2016 r. 

 

Jednocześnie Zarząd postanowił, że zwróci się z prośbą do Przewodniczącego Rady Powiatu 

Raciborskiego o wprowadzenie na sesję w dniu 29 lutego 2016 roku: 

1) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok,  

2) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016 – 2025 

 

i jednocześnie wycofanie z porządku obrad ww. projektów uchwał przekazanych pismem                  

nr OR.II.0022.3.2.2016 z dnia 16 lutego 2016 roku. 

 

Skarbnik Powiatu 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 

254841. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że w przedmiotowym projekcie uchwały dokonuje się zmian              

w planie wydatków będących w dyspozycji Referatu Gospodarki Nieruchomościami                        

polegających na przesunięciu w Rozdziale 70005 środków w wysokości 500 zł z § 4300               

na § 4480, z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości Skarbu Państwa za 2016 rok.    

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 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 
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Ad. 5 

W tym miejscu Wicestarosta poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty, 

Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy               

z Zagranicą w dniu 22 lutego 2016 r., Komisje opracowały propozycje dotyczące formuły 

oraz regulaminu przyznawania Nagród Starosty „Mieszko AD”. 

 

Starosta przedstawił informację Biura Rady o posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu 

Raciborskiego, które odbędą się w lutym 2016 r. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 254295. 

 

Starosta zapoznał zebranych z informacją Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu  

o zatrudnieniu zastępcy dyrektora ds. medycznych.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 254507. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację Dyrektora Szpitala Rejonowego                             

w Raciborzu o zatrudnieniu lek. med. Elżbiety Wielgos-Karpińskiej na stanowisku zastępcy 

dyrektora ds. medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z dniem 15 lutego 2016 r.  

W związku z powyższym Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych 

powiadomić pisemnie o zatrudnieniu lek. med. Elżbiety Wielgos-Karpińskiej na stanowisku 

zastępcy dyrektora ds. medycznych członków komisji konkursowej do przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zapoznał zebranych z pismem 

Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu nr NT-5540/22/2015 z dnia 29 stycznia 

2016 r. dotyczącym konieczności dokonania usunięć drzew rosnących w pasie drogowym 

dróg powiatowych i uregulowania działań w tym zakresie.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 254931. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawił złożoną przez 

Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu propozycję sposobu realizacji 

przedmiotowego zagadnienia m.in. w zakresie zawierania przez ww. jednostkę umowy                    

na usługę wycinki drzew, płatności za wykonanie zleconej usługi. Omawiając zwrócił uwagę, 

że dotychczas umowa zawierana z firmą na wycinkę drzew nie przewidywała zapisu odnośnie 

wykupu drewna po wycince. Firmy dawały znaczny upust cenowy za wycinkę, pozyskując 
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tym samym drewno. Propozycja Dyrektora polega na tym, że firma będzie miała obowiązek 

(zapis w umowie na wycinkę drzew) wykupu drewna pozyskanego ze ścinki. Ponieważ 

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu nie jest płatnikiem podatku VAT ani nie posiada 

stosownych kompetencji do sprzedaży drewna w związku z tym Starostwo Powiatowe                     

w Raciborzu wystawiać będzie dokument płatniczy (fakturę/rachunek) dla przedsiębiorcy - 

firmy dokonującej zakupu drewna.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Powiatowego Zarządu 

Dróg w Raciborzu nr NT-5540/22/2015 z dnia 29 stycznia 2016 r. dotyczącym konieczności 

dokonania usunięć drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych i uregulowania 

działań w tym zakresie zaakceptował propozycję Dyrektora ww. jednostki odnośnie sposobu 

realizacji przedmiotowego zagadnienia: 

1) przyjmując prowadzenie przez Powiatowy Zarządu Dróg w Raciborzu procedury 

postępowania w sprawie usuwania drzew rosnących w pasie drogowym dróg 

powiatowych,  

2) powierzając Kierownikowi Referatu Administracyjnego w ww. zakresie w roku 2016 

realizację wystawiania dokumentów płatniczych (faktur/rachunków) dla przedsiębiorcy - 

firmy dokonującej zakupu drewna.  

Jednocześnie Zarząd polecił, aby Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu                  

o każdym przypadku wszczęcia postępowania w przedmiotowym zakresie informował                 

tut. Starostwo. O powyższym Kierownik Referatu Administracyjnego poinformuje Dyrektora 

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu oraz ustali szczegółowe zasady współpracy                   

przy realizacji ww. zadania.     

 

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

1 marca 2016 r. o godz. 08.00.  

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

Protokołowała: 

Agnieszka Bosianek 
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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 23 lutego 2016 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23 lutego 2016 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu przy ul. Klasztornej 9. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji konkursowej                 

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka 

Sportowego w Raciborzu. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie 

od roku szkolnego 2016/2017 w Technikum nr 4 wchodzącym w skład Centrum 

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

w zawodzie: technik cyfrowych procesów graficznych – 311911. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie 

od roku szkolnego 2016/2017 w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 4 wchodzącej w skład 

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

kształcenia w zawodzie: kierowca mechanik-832201. 

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

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

2016. 

 

 


