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OR.II.0022.1.11.2016 

PROTOKÓŁ  NR 71/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 22 marca 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. Posiedzenie, z przyczyn 

organizacyjnych, rozpoczęło się o godz. 08.25.  

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 70/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 15 marca 2016 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że w dniu dzisiejszym:  

1) wysłano zebranym dodatkowe pismo Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,  

2) Biuro Rady przekazało wniosek i opinię z posiedzenia Komisji, które miało miejsce  

w dniu 21 marca 2016 r.  

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 29 marca 2016 r.  

o godz. 14.00.  
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Ad. 1 

 

Protokół Nr 70/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 15 marca 2016 r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią, po uzupełnieniu jego zapisów                 

na str. 26. 

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła nową wersję 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 

257675. 

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 marca 2016 r. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła 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 

257676. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że po przygotowaniu przedmiotowego projektu uchwały 

otrzymała kolejny wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Remontów w sprawie 

dokonania zmian polegających na zwiększeniu w 2018 r. o kwotę 573,00 zł dochodów 

majątkowych i wydatków majątkowych na realizację zadania „Nowoczesne pracownie  

do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim”. 

Zarząd po zapoznaniu się z nową wersją projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2016 – 2025, na wniosek Skarbnika Powiatu, wniósł do niej autopoprawki polegające 

na zwiększeniu w 2018 r. o kwotę 573,00 zł dochodów majątkowych i wydatków 

majątkowych na realizację zadania „Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów 

w Powiecie Raciborskim”.  
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Po zmianie, 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 marca 2016 r. 

 

Starosta zaprezentował nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie powierzenia Gminie Kornowac realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie 

chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3545 S ul. Lęgów w miejscowości Rzuchów”. 

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

258623. 

Starosta poinformował, że w nowej wersji przedmiotowego projektu uchwały zmieniono 

jedynie nazwę zadania inwestycyjnego poprzez dodanie słów w brzmieniu:  

„…w miejscowości…”. Po zmianie nazwa zadania będzie tożsama z tą, którą przyjęto   

w Uchwale Nr XIII.88.2016 Rady Gminy Kornowac z dnia 28 stycznia 2016 r.  

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 powierzenia Gminie Kornowac realizacji zadania 

inwestycyjnego pn. „Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3545 S ul. Lęgów  

w miejscowości Rzuchów” oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 29 marca  

2016 r.  

 

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

o wprowadzenie na sesję w dniu 29 marca 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,  

3) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia 

Gminie Kornowac realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie chodnika w ciągu 

drogi powiatowej Nr 3545 S ul. Lęgów w miejscowości Rzuchów” 

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

nr OR.II.0022.3.3.2016 z dnia 16 marca 2016 r.  
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Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2015 rok. 

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

258695. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego  

z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2015 rok. 

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

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Raciborskiego za 2015 rok. 

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

258698. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia 

Powiatu Raciborskiego za 2015 rok. 

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

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2015 rok. 

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

258701. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego  

z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

za 2015 rok. 

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

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

258641. 

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 2016 rok. 

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

 

Skarbnik Powiatu omówiła 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 

258642. 

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. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zaprezentował projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez II Liceum 

Ogólnokształcące w Raciborzu umowy użyczenia, na czas nieoznaczony. 

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

258726. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek  poinformował, że w projekcie 

uchwały zaproponowano wyrażenie zgody na zawarcie przez II Liceum Ogólnokształcące  

w Raciborzu, na czas nieoznaczony, umowy użyczenia pomieszczenia nr 5 o powierzchni  

13 m², znajdującego się na parterze budynku szkolnego, który zlokalizowany jest  

na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu, 

a stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. Umowa najmu zostanie zawarta  

z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej "PROF-MED" w Raciborzu, celem 

świadczenia nieodpłatnych usług pielęgniarskich w ramach profilaktyki zdrowotnej i pomocy 

przedlekarskiej dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu. Zgodnie  

z informacją podaną przez Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego, usługi udzielane  

w użyczonym pomieszczeniu, świadczone będą bezpłatnie. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

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

przez II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu umowy użyczenia, na czas nieoznaczony. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała 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 

258643. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: 

Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

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

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, Powiatowego 

Zarządu Dróg w Raciborzu,  Starostwa Powiatowego w Raciborzu.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Funduszy Zewnętrznych i Strategii Rozwoju 

dot. zapoznania się z wynikami przeprowadzonych konsultacji założeń realizacji projektu  

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

z mieszkańcami powiatu raciborskiego oraz wyrażenia zgody na umieszczenie informacji  

o wynikach konsultacji na stronie internetowej http://www.bip.powiatraciborski.pl. 

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

258786. 

Starosta przekazał, że przedmiotem konsultacji były założenia projektu pn.: „Nowoczesne 

pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim”. Konsultacje trwały  

od 9 marca 2016 r. do 18 marca 2016 r. Mieszkańcy powiatu raciborskiego nie wnieśli uwag 

do konsultowanych założeń projektu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z wynikami przeprowadzonych konsultacji 

założeń realizacji projektu pn.: „Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów  

w Powiecie Raciborskim” z mieszkańcami powiatu raciborskiego oraz wyraził zgodę  

http://www.bip.powiatraciborski.pl/
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na umieszczenie informacji o wynikach konsultacji na stronie internetowej 

http://www.bip.powiatraciborski.pl zgodnie z załącznikiem do karty informacyjnej.  

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu w sprawie 

realizacji polecenia Zarządu Powiatu Raciborskiego z posiedzenia w dniu 1 marca 2016 r. 

dot. udzielenia odpowiedzi na zapytania radnej Teresy Frencel zgłoszone podczas wspólnego 

posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą w dniu 22 lutego 2016 r. dot. możliwości 

uzupełniania etatu przez nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów w szkołach 

ponadgimnazjalnych oraz urlopu – opieki na dzieckiem zdrowym (kwestia do rozstrzygnięcia  

czy tzw. okienka nauczycielskie wchodzą do rozliczenia opieki w przypadku rozliczenia 

godzinowego). 

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

258398. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z opiniami prawnymi dot.: 

1) uzupełniania etatu przez nauczycieli w szkole prowadzonej przez inny organ prowadzący, 

2) udzielania wolnego z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 14.  

 

Ponadto Zarząd polecił, aby Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu przygotowała 

pismo do Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie w sprawie stworzenia warunków 

prawnych do realizacji uzupełniania etatu przez nauczycieli w szkole prowadzonej przez inny 

organ prowadzący. Szczegółowych informacji udzieli Wicestarosta.  

 

Starosta przedstawił informację Biura Rady o posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu 

Raciborskiego, które odbędą się w marcu 2016 r. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 258579. 

 

Starosta omówił wniosek Komisji Rewizyjnej dot. przeprowadzenia anonimowej ankiety 

wśród pracowników Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. 

Ww. wniosek znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 258779. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej  

dot. przeprowadzenia anonimowej ankiety wśród pracowników Domu Pomocy Społecznej 

„Złota Jesień” w Raciborzu.  

http://www.bip.powiatraciborski.pl/


 

 

8 

W związku z powyższym polecił radcy prawnemu tut. Starostwa sporządzenie opinii prawnej 

czy istnieje możliwość zdiagnozowania atmosfery w pracy w ramach prowadzonej  

przez pracowników tut. Starostwa kontroli w DPS „Złota Jesień” w Raciborzu.  

Termin – 25 marca br.  

 

Starosta przedstawił interpelację radnego Dawida Wacławczyka złożoną w dniu 21 marca 

2016 r. dot. udostępnienia analizy kosztów kursu Racibórz – Kraków. 

Ww. interpelacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 258894. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Naczelnikowi Wydziału Komunikacji i Transportu 

udzielić odpowiedzi na interpelację radnego Dawida Wacławczyka z dnia 21 marca 2016 r. 

dot. udostępnienia analizy kosztów kursu Racibórz – Kraków. Szczegółowych informacji 

udzieli Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek.  

 

Sekretarz Powiatu omówiła dodatkowe pismo Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, który 

poinformował, iż po przeprowadzonym postępowaniu skargowym Komisja uznaje się  

za niekompetentną do rozpatrzenia zasadniczej treści skargi pana Jana Moskalika ze względu 

na to, iż dotyczy ona spraw czysto medycznych. W tym zakresie Komisja postanowiła 

przekazać skargę do rozpatrzenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Ponadto Komisja złożyła oficjalny wniosek do Zarządu Powiatu Raciborskiego o to,  

by zobligował Dyrektora SP ZOZ Szpitala Rejonowego w Raciborzu do wprowadzenia zmian 

w procedurach wewnętrznych w ten sposób, by w sprawach skarg dot. spraw medycznych 

dochodziło do bezpośredniego spotkania osoby skarżącej (pacjenta) z zastępcą dyrektora  

ds. medycznych. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 258946. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych udzielić 

odpowiedzi na wniosek Komisji Rewizyjnej dot. zobligowania Dyrektora SP ZOZ Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu do wprowadzenia zmian w procedurach wewnętrznych w ten 

sposób, by w sprawach skarg dot. spraw medycznych dochodziło do bezpośredniego 

spotkania osoby skarżącej (pacjenta) z zastępcą dyrektora ds. medycznych. Szczegółowych 

informacji udzieli Wicestarosta. 

 

Starosta zaprezentował otrzymany w dniu dzisiejszym wniosek i opinię ze wspólnego 

posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób 
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Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

w dniu 21 marca 2016 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem 

UID 259180. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Powiatowego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego udzielić odpowiedzi na wniosek nr 1 ze wspólnego posiedzenia Komisji 

Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych 

oraz Bezpieczeństwa z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 21 marca 2016 r.  

Jednocześnie Zarząd ustalił, iż Starosta na sesji w dniu 29 marca 2016 r. zgłosi autopoprawkę 

do projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego, zgodnie 

z ww. wnioskiem.  

 

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 22 marca 2016 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 marca 2016 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego  

z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2015 rok. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia 

Powiatu Raciborskiego za 2015 rok. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego  

z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

za 2015 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2016 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2016. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  

przez II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu umowy użyczenia, na czas nieoznaczony. 


