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OR.II.0022.1.17.2016 

PROTOKÓŁ  NR 77/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 19 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 75/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 11 kwietnia 2016 r. oraz Protokołu Nr 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 13 kwietnia 2016 r. 

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego – I część. 

3. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. przedstawienia wyniku 

postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka 

Sportowego w Raciborzu przeprowadzonego w dniu 12 kwietnia 2016 r. przez Komisję 

konkursową powołaną Uchwałą Zarządu Powiatu Raciborskiego Nr 67/296/2016  

w dniu 23 lutego 2016 r. z późn. zm. oraz projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

z nią związany. 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego – II część. 

5. Sprawy różne. 

6. Realizacja uchwały Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Na wstępie Starosta poinformował, że kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie  

26 kwietnia 2016 r. o godz. 08.00.  

Jednocześnie Starosta przekazał, że Wicestarosta Marek Kurpis w dniach 18 – 19 kwietnia br. 

bierze udział w szkoleniu pt. „Organizacja obsługi placówek oświatowych w formie centrum 

usług wspólnych – zadanie dla gmin i powiatów oraz inne bieżące zagadnienia zmian  

w prawie oświatowym”.  
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Starosta poinformował, że w dniu 20 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Miasta Jastrzębiu-Zdroju 

odbędzie się posiedzenie Zarządu i Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin i Powiatów 

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. W związku z tym, 

że w ww. posiedzeniu nie mogą uczestniczyć zarówno Starosta, jaki i Wicestarosta istnieje 

potrzeba, aby wyznaczyć Członka Zarządu Andrzeja Chroboczka do reprezentowania powiatu 

raciborskiego w organach Związku.  

Mając na uwadze powyższe, Starosta rozszerzył porządek posiedzenia o dodatkowy projekt 

uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyznaczenia przedstawiciela powiatu 

raciborskiego w organach Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa 

Śląskiego z siedzibą w Rybniku. Ww. projekt uchwały został dostarczony zebranym  

w dniu dzisiejszym.  

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. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 75/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 11 kwietnia  

2016 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

Protokół Nr 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 kwietnia  

2016 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią, po poprawieniu drobnego błędu 

redakcyjnego na str. 3 i 4.  

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała 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 

262867. 

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 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 
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Starosta przedstawił dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

wyznaczenia przedstawiciela powiatu raciborskiego w organach Związku Gmin i Powiatów 

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. 

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

263086. 

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 organach Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa 

Śląskiego z siedzibą w Rybniku. 

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

 

Ad. 3 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. przedstawienia 

wyniku postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka 

Sportowego w Raciborzu przeprowadzonego w dniu 12 kwietnia 2016 r. przez Komisję 

konkursową powołaną Uchwałą Zarządu Powiatu Raciborskiego Nr 67/296/2016  

w dniu 23 lutego 2016 r. z późn. zm. 

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

262017. 

Starosta przekazał, że w dniu 12 kwietnia 2016 r. Komisja konkursowa jw. przeprowadziła 

konkurs na stanowisko dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu.  

Po zapoznaniu się ze złożoną przez kandydata ofertą Komisja podjęła uchwałę  

o dopuszczeniu do dalszego postępowania konkursowego kandydata, tj. Pana Artura Krawca. 

W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej kandydatem na stanowisko dyrektora 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu został Pan Artur Krawiec. 

Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. 

w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej 

placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.)  

do przedmiotowej karty informacyjnej dołączono dokumentację postępowania 

konkursowego: 

1) protokół z posiedzenia komisji konkursowej, 

2) załącznik do protokołu – uchwała z dnia 12 kwietnia 2016 r.  
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Mając na uwadze powyższe, Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka 

Sportowego w Raciborzu przy ul. Klasztornej 9. 

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

262025. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu przy ul. Klasztornej 9. 

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

 

Ad. 4 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przystąpienia Powiatu Raciborskiego do projektu pn. „Program wyrównywania różnic między 

regionami III” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

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

262610. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do projektu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” finansowanego  

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

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

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprawozdania  

z realizacji Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok. 

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

262676. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie sprawozdania z realizacji Programu 

współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  
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o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2015 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie oceny zasobów 

pomocy społecznej w powiecie raciborskim za 2015 rok. 

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

262888. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej  

w powiecie raciborskim za 2015 rok. 

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

 

Ad. 5 

 

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 

262616. 

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 2 „Mechanik” w Raciborzu. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów w sprawie podania 

propozycji dotyczącej zmiany źródła ciepła w CKZiU nr 2 „Mechanik” w Raciborzu 

uwzględniając aspekt finansowy oraz ekologiczny. 

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

262957. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną w sprawie podania 

propozycji dotyczącej zmiany źródła ciepła w CKZiU nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, 

uwzględniając aspekt finansowy oraz ekologiczny, przyjęte w karcie założenia i wyliczenia, 

wyraził zgodę na przyłączenie CKZiU nr 2 „Mechanik” w Raciborzu do sieci ciepłowniczej 
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Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju pod następującymi 

warunkami:  

- Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju wykona na swój koszt 

przyłącze oraz stację wymienników oraz przyłącze od nowej sieci ciepłowniczej w rejonie 

obecnej kotłowni CKZiU nr 2 „Mechanik” w Raciborzu do pomieszczenia wymiennikowni  

w budynku CKZiU nr 2 „Mechanik”, a Powiat Raciborski poniesie koszt opłaty 

przyłączeniowej i zapewni nieodpłatną służebność przesyłu. 

 

Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z kartą informacyjną Audytora Wewnętrznego  

i Inspektora ds. Kontroli Zarządczej dot. informacji o przeprowadzonej w Domu Pomocy 

Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu ankiecie na temat atmosfery w pracy. 

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

262648. 

Sekretarz Powiatu przypomniała, że Komisja Rewizyjna złożyła wniosek do Zarządu Powiatu 

Raciborskiego o przeprowadzenie anonimowej ankiety wśród pracowników Domu Pomocy 

Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. Ankietę pn. „Atmosfera w miejscu pracy” 

przeprowadzono na terenie ww. jednostki w dniach od 6 do 8 kwietnia 2016 r. Ankietę 

przygotowali i przeprowadzili pracownicy tut. Starostwa.   

W formularzu wykorzystano pytania z ankiety samooceny kontroli zarządczej nt. atmosfery  

w pracy zastosowanego w tut. Starostwie oraz z kwestionariusza stosowanego  

przez Państwową Inspekcję Pracy.  

Sekretarz Powiatu poinformowała, że kwestię wglądu do ankiet przez osoby postronne, w tym 

kierownictwo DPS, oraz udostępnienia wyników badania, konsultowała z Wicestarostą 

Markiem Kurpisem oraz radcą prawnym Lidią Chrzan. Uzyskano informację, że ze względu 

na sytuację, której pokłosiem jest przeprowadzenie ankiety, bezwzględnie należy chronić 

prawo ankietowanych do anonimowości. Wyniki przeprowadzonej ankiety zostaną 

wykorzystane w celach służbowych. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z informacją o przeprowadzonej w Domu 

Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu ankiecie na temat atmosfery w pracy uznał, 

że druki ankiet wypełnione przez pracowników DPS „Złota Jesień” w Raciborzu stanowią 

dokumentację, która nie jest informacją publiczną z uwagi na treść informacji w nich 

zawartych i rodzaj informacji charakteryzujący relacje pracownik – pracodawca. Wyniki 

przeprowadzonej ankiety zostaną wykorzystane w celach służbowych. 
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W związku z powyższym Zarząd polecił Audytorowi Wewnętrznemu i Inspektorowi  

ds. Kontroli Zarządczej poinformować Komisję Rewizyjną o przeprowadzeniu ankiety  

i zastosowanej metodologii. 

 

Starosta zaprezentował informację Biura Rady o terminach posiedzeń Komisji Stałych Rady 

Powiatu Raciborskiego, które odbędą się w kwietniu 2016 r. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 262500. 

 

Starosta przedstawił zawiadomienie Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu o odwołaniu wyznaczonego 

na dzień 19 kwietnia 2016 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. 

Ww. zawiadomienie znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

262448. 

Zarząd zapoznał się z zawiadomieniem Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu o odwołaniu wyznaczonego 

na dzień 19 kwietnia 2016 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. 

 

W tym miejscu posiedzenie opuścił Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego  

Brygida Abrahamczyk.  

 

Zarząd zapoznał się z informacją, przekazaną przez Skarbnika Powiatu, o zmianie planu 

finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2016 polegającą na tym,  

że w Rozdziale 60014 zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów z przeznaczeniem dla Powiatowego Zarządu 

Dróg w Raciborzu na realizację zadania pn.: „Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3543S  

ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu – etap III”.  

 

Starosta poinformował, że w dniu 1 lipca br. na terenie PWSZ w Raciborzu  

przy ul. Słowackiego 55 odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa 

„Zrównoważony rozwój – Debiut naukowy 2015”, w której będą uczestniczyć studenci  

i doktoranci z kilkudziesięciu znakomitych polskich i zagranicznych uczelni. Również 1 lipca 

rozpocznie się trwająca trzy dni Letnia Szkoła Liderów, w której weźmie udział kilkunastu 

uczniów ze śląskich szkół ponadgimnazjalnych. W związku z powyższym Dyrektor biur 
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Jerzego Buzka MEP dr Henryk A. Kretek wystosował zaproszenie na specjalną sesję 

podsumowującą m.in. konkurs pt. „Zostań liderem w społeczeństwie obywatelskim”,  

która rozpocznie się 1 lipca br. o godz. 13.00. Jednocześnie poprosił o przekazanie  

20 kompletów materiałów promocyjnych o Raciborzu, które zostaną wręczone uczestnikom  

i wykładowcom Letniej Szkoły Liderów na zakończenie ich pobytu w Raciborzu.  

Starosta wyraził zgodę na przekazanie ww. materiałów promocyjnych.  

 

Ad. 6 

 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały 

Nr XXVIII/284/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej, położonej w Raciborzu  

przy ul. Cecylii 10 stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego – uzupełnienie. 

Starosta poinformował, że w przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie  

ww. nieruchomości, który odbył się w dniu 13 stycznia 2016 r. wyłoniono nabywcę.  

W dniu 6 kwietnia 2016 r. zawarta została notarialna umowa sprzedaży. Nieruchomość 

została zbyta za kwotę 535 300,00 zł brutto. Sprawa została zakończona.  

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

261365. 

 

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

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 19 kwietnia 2016 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 19 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 wyznaczenia przedstawiciela 

powiatu raciborskiego w organach Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu przy ul. Klasztornej 9. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do projektu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” finansowanego  

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprawozdania z realizacji Programu 

współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2015 rok. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej  

w powiecie raciborskim za 2015 rok. 


