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OR.II.0022.1.14.2016 

PROTOKÓŁ  NR 74/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 5 kwietnia 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 72/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 29 marca 2016 r. oraz Protokołu Nr 73/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 29 marca 2016 r. – po zakończeniu sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

 

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 11 kwietnia 2016 r. 

o godz. 14.00.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 72/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 29 marca 2016 r. 

oraz Protokół Nr 73/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 29 marca 
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2016 r. – po zakończeniu sesji Rady Powiatu Raciborskiego przyjęto i podpisano  

po zapoznaniu się z ich treścią. 

 

Ad. 2 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przystąpienia 

powiatu raciborskiego do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich. 

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

260375. 

Starosta przekazał, że przystąpienie powiatu raciborskiego do Ogólnopolskiego 

Stowarzyszenia Gmin Cysterskich stanowi wyraz uznania i dbałości o zachowane na terenie 

powiatu dziedzictwo pocysterskie - Zespół Klasztorno-Pałacowy w Rudach - jedyny taki 

obiekt w województwie śląskim. Umożliwi także szerszą promocję powiatu raciborskiego 

dzięki udziałowi w wydarzeniach i kampaniach promocyjnych oraz współpracę w tworzeniu 

produktów turystycznych ziemi raciborskiej. W projekcie uchwały upoważnia się dyrektora 

Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim 

w Raciborzu do reprezentowania powiatu raciborskiego oraz do zawarcia porozumienia 

określającego szczegółowe zasady wspierania Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin 

Cysterskich. 

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia jego członkowie dzielą się na: zwyczajnych, 

wspierających i honorowych. Obecnie członkami Stowarzyszenia są dwadzieścia trzy gminy 

jako członkowie zwyczajni, czterej członkowie honorowi oraz trzy podmioty działające  

w charakterze członków wspierających. 

Członkostwo w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Gmin Cysterskich w charakterze członka 

wspierającego nie wiąże się z uiszczaniem składek członkowskich.  

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 przystąpienia powiatu raciborskiego do Ogólnopolskiego 

Stowarzyszenia Gmin Cysterskich oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 26 kwietnia 2016 r.  
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Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej zamiaru likwidacji szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski. 

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

260412. 

Wicestarosta przypomniał, że Rada Powiatu Raciborskiego w dniu 29 lutego 2016 r. podjęła 

uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski. W przedstawionym na dzisiejsze posiedzenie projekcie uchwały przewidziano,  

że zamiar likwidacji: 

1) Szkoły Policealnej nr 2 wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3, 

2) Szkoły Policealnej nr 3 dla Dorosłych wchodzącej w skład Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1 

podejmuje się z dniem 31 sierpnia 2017 r. 

Likwidacja niżej wymienionych szkół jest celowa, gdyż: 

1) Szkoła Policealna nr 3 dla Dorosłych wchodząca w skład Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1, nigdy 

nie dokonała naboru,  

2) Szkoła Policealna nr 2 wchodząca w skład Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3, zakończyła rekrutację uczniów 

– ostatni nabór dokonano w roku szkolnym 2011/2012, a uczniowie zakończyli edukację  

w roku szkolnym 2012/2013. 

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 zmiany uchwały dotyczącej zamiaru likwidacji szkół, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 26 kwietnia 2016 r. 

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała 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 

260329. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok, na wniosek Skarbnika Powiatu, 

wniósł autopoprawki polegające na tym, że:  

1) w § 1 dodano ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/131/2015 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2016r. z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.”, 

2) dotychczasowy § 1 ust. 3 został oznaczony jako § 1 ust. 4 i otrzymał brzmienie: 

„4. Zmienia się Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/131/2015 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2016r. z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.”,  

3) w Rozdziale 75411 zwiększa się o kwotę 114 514,00 zł plan dotacji celowej zgodnie  

z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.84.2.2016 z dnia 21 marca 2016 r.,  

z przeznaczeniem na wypłatę należności dla funkcjonariuszy za II półrocze 2015 roku, 

związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych w Komendzie Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, 

4) w Rozdziale 75411 zwiększa się o kwotę 114 514,00 zł plan wydatków Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu z przeznaczeniem na wypłatę 

należności dla funkcjonariuszy za II półrocze 2015 roku, związanych ze zwiększeniem 

dobowych stanów etatowych w jednostce. 

 

Po zmianie, 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 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła 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 

260332. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie zmiany 

rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na rok 2016, na wniosek Skarbnika Powiatu, wniósł autopoprawki 

polegające na tym, że:  

1) w Rozdziale 75411 zwiększa się o kwotę 114 514,00 zł plan dotacji celowej zgodnie  

z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.84.2.2016 z dnia 21 marca 2016 r.,  

z przeznaczeniem na wypłatę należności dla funkcjonariuszy za II półrocze 2015 roku, 

związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych w Komendzie Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu,  

2) w Rozdziale 75411 zwiększa się o kwotę 114 514,00 zł plan wydatków Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu z przeznaczeniem  

na wypłatę należności dla funkcjonariuszy za II półrocze 2015 roku, związanych  

ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych w jednostce.  

 

Po zmianie, 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 4 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 

260415. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Centrum 

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

Ośrodka Wychowawczego w Rudach, Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, Domu Pomocy Społecznej „Złota 

Jesień” w Raciborzu,  Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Zespołu Szkół Specjalnych  

w Raciborzu, Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, Poradni Psychologiczno-



 

 

6 

Pedagogicznej w Raciborzu.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek omówił kartę informacyjną 

Wydziału Komunikacji i Transportu dot. zmiany informacji zawartej w ogłoszeniu o zamiarze 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich zamieszczonej 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, BIP (www.bip.powiatraciborski.pl)  

oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

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

259708. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przekazał, że w celu 

zapewnienia dojazdu do placówek oświatowych i powrotu do domu młodzieży szkolnej,  

a także osobom dojeżdżającym do pracy spoza powiatu raciborskiego, wskazanym jest 

utworzenie dodatkowych linii komunikacyjnych wykraczających poza obszar powiatu.  

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym daje możliwości zorganizowania linii 

użyteczności publicznej na obszarze dwóch sąsiadujących powiatów pod warunkiem zawarcia 

stosownych porozumień. W takim przypadku licznie uczęszczająca młodzież do szkół 

ponadgimnazjalnych z ościennych  powiatów będzie mogła skorzystać z ulg na zakup biletów 

miesięcznych. Od 1 stycznia 2017 r. możliwości takich nie będą mieli uczniowie korzystający  

z usług przewoźników wykonujących regularny przewóz osób na zasadach komercyjnych.     

Wobec powyższego Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek 

zaproponował, aby zmienić ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 

poprzez dodanie dodatkowych linii komunikacyjnych wykraczających poza obszar powiatu 

raciborskiego. Ewentualne podpisanie porozumień będzie skutkowało aktualizacją 

uchwalonego już planu transportowego obejmującego 14 linii komunikacyjnych na terenie 

powiatu raciborskiego.  

W przypadku braku zawarcia porozumień istnieje możliwość zawarcia umowy z operatorem 

publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych zamieszczonych  

w dotychczasowym ogłoszeniu.    

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zmianę ogłoszenia o zamiarze 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich 
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zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, BIP 

(www.bip.powiatraciborski.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego 

w Raciborzu poprzez dodanie dodatkowych linii komunikacyjnych wykraczających  

poza obszar powiatu raciborskiego, tj.:  

 Racibórz – Lyski przez Raszczyce, Adamowice, Bogunice; 

 Racibórz – Błażejowice przez Brzeźnicę, Ligotę Książęcą, Łubowice, Grzegorzowice, 

Lasaki, Sławików, Miejsce Odrzańskie, Podlesie, Przewóz, Dzielnicę, Łany; 

 Racibórz – Łany przez Brzeźnicę, Ligotę Książęcą, Łubowice, Grzegorzowice, Lasaki, 

Sławików, Miejsce Odrzańskie, Błażejowice; 

 Racibórz – Głubczyce przez Pawłów, Maków, Tłustomosty, Krowiarki, Raków, Dzielów, 

Baborów, Sułków, Babice, Bernacice; 

 Racibórz – Kietrz przez Lekartów, Samborowice, Lekartów, Cyprzanów, Pietrowice 

Wielkie, Gródczanki; 

 Racibórz – Kietrz przez Żerdziny, Kornicę, Pietrowice Wielkie, Gródczanki; 

 Racibórz – Polska Cerekiew przez Rudnik, Czerwięcice, Szonowice, Ponięcice, 

Ciężkowice; 

 Racibórz – Polska Cerekiew przez Rudnik, Czerwięcice, Szonowice, Ponięcice, 

Modzurów, Jastrzębie, Łańce, Wronin, Dzielawy, Grzędzin, Dzielawy, Witosławice; 

 Racibórz – Gródczanki przez Żerdziny, Pawłów, Maków, Tłustomosty, Krowiarki, 

Amandów, Krowiarki, Maków, Pawłów, Żerdziny, Kornice, Pietrowice Wielkie. 

 

Starosta omówił wniosek i interpelacje złożone przez radnych na sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 29 marca 2016 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok 

pod numerem UID 260713.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił:  

1) Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu udzielić odpowiedzi na ww. wniosek,  

2) Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu udzielić odpowiedzi na interpelację 

nr 1 radnej Teresy Frencel. O powyższym Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów 

poinformuje Dyrektora,  

3) Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów udzielić odpowiedzi na interpelację 

radnego Dawida Wacławczyka, 
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4)  Kierownikowi Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego udzielić odpowiedzi  

na interpelację nr 2 radnej Teresy Frencel oraz interpelacje nr 1 i nr 2 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego Władysława Gumieniaka. 

 

Jednocześnie Starosta poinformował, że na Konwencie Wójtów, Burmistrzów i Prezydenta 

Ziemi Raciborskiej uzgodni zasadność i celowość zakupu urządzenia do pomiaru 

zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.  

 

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 5 kwietnia 2016 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 5 kwietnia 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 zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2016. 


