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OR.II.0022.1.22.2016 

PROTOKÓŁ  NR 82/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 31 maja 2016 r.  

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

W związku z nieobecnością Starosty Ryszarda Winiarskiego, mając na uwadze § 57 

ust. 1 Statutu Powiatu Raciborskiego, posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta Marek Kurpis.  

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane 

quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał.  

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 81/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 24 maja 2016 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że Biuro Rady przekazało dodatkowo: opinię Komisji 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska z posiedzenia w dniu 25 maja 2016 r., wniosek i opinię 

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z posiedzenia w dniu 25 maja 2016 r., opinię 

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą z posiedzenia  

w dniu 30 maja 2016 r. oraz wniosek i opinie Komisji Budżetu i Finansów z posiedzenia  

w dniu 30 maja 2016 r., stąd zachodzi konieczność rozszerzenia porządku posiedzenia  

(pkt 16 - 19). Ww. materiały dodatkowe zostały przesłanie 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. 

 

Wicestarosta przekazał, że kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 1 czerwca  

2016 r. o godz. 08.00.  
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Ad. 1 

 

Protokół Nr 81/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 maja 2016 r. 

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

redakcyjnych na str. 1-3,5 i 15. Ponadto Członkowie Zarządu sprostowali na str. 9 wersy  

3 – 7, które otrzymują brzmienie: 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego dotyczącej określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

na terenie powiatu raciborskiego. 

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

 

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 

266555. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, iż w przedmiotowym projekcie uchwały, w stosunku  

do wersji projektu uchwały omawianej w trakcie posiedzenia w dniu 24 maja br., zwiększa się 

w Rozdziale 85204 o kwotę 29 064,00 zł plan dotacji celowej ze środków europejskich  

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

Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi 

społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych, na realizację projektu 

pn. „Małemu Człowiekowi” oraz zwiększa się w Rozdziale 85204 o ww. kwotę plan 

wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, z przeznaczeniem  

na realizację projektu unijnego pn. „Małemu Człowiekowi” w ramach RPOWSL. Ponadto 

dokonuje się przesunięcia kwoty 3 289,00 zł z grupy wydatków Świadczenia na rzecz osób 

fizycznych do grupy Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których 

mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, celem zabezpieczenia wkładu 

własnego do projektu pn. „Małemu Człowiekowi”. Dodatkowo w projekcie uchwały 

zmieniono kwoty ogółem wynikające z uchwały w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 r. i uchwały w sprawie zmiany rocznego planu 
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finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi 

na rok 2016, które będą przedmiotem obrad w dniu dzisiejszym. Ww. zmiany dotyczą także 

nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

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

Jednocześnie Skarbnik Powiatu przekazała, że z ww. projektami uchwał zostali zapoznani 

radni na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, które miało miejsce w dniu 30 maja  

2016 r.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 31 maja 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 

266557. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 31 maja 2016 r. 

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia, Wicestarosta zaprezentował projekt 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie poparcia stanowiska Rady Miasta Racibórz 

dotyczącego koncepcji budowy kanału Odra – Dunaj oraz zmiany przeznaczenia zbiornika 

Racibórz Dolny. 

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

268626. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,   

1 głosem wstrzymującym – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie poparcia stanowiska Rady Miasta Racibórz dotyczącego koncepcji 
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budowy kanału Odra – Dunaj oraz zmiany przeznaczenia zbiornika Racibórz Dolny  

i postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 31 maja 2016 r.  

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

o wprowadzenie na sesję w dniu 31 maja 2016 r.: 

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 sesji ww. projektów uchwał przekazanych 

pismem nr OR.II.0022.3.5.2016 z dnia 18 maja 2016 r., 

 

3) projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie poparcia stanowiska Rady 

Miasta Racibórz dotyczącego koncepcji budowy kanału Odra – Dunaj oraz zmiany 

przeznaczenia zbiornika Racibórz Dolny. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2015 r. 

przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu i pokrycia straty netto. 

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

268052. 

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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 

31.12.2015 r. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu i pokrycia straty netto oraz postanowił o jego przekazaniu 

na sesję w dniu 23 czerwca 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 

268653. 

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. 

 

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 

268655. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na wydzierżawienie lub wynajęcie pomieszczeń Szpitala Rejonowego w Raciborzu,  

na okres 10 lat. 

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

267881. 

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

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

lub wynajęcie pomieszczeń Szpitala Rejonowego w Raciborzu, na okres 10 lat. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 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 
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268658. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu, Zespołu Szkół Specjalnych  

w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Raciborzu.  

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. utworzenia 

dodatkowego stanowiska wicedyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama 

Mickiewicza w Raciborzu z dniem 1 czerwca 2016 r. 

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

267714. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na utworzenie dodatkowego stanowiska 

wicedyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu  

z dniem 1 czerwca 2016 r. 

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. wyrażenia zgody na odsprzedaż środków trwałych w postaci: maszyn do szycia,  

które znajdują się w ewidencji księgowej (tj. ewidencja ilościowa - wartość 0 zł ), 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 

268439. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na odsprzedaż następujących środków 

trwałych: 

1) maszyna do szycia dwuigłowa 1 szt. nr inwentarzowy V/49-2, 

2) maszyna do szycia okrawacz 1 szt. nr inwentarzowy V/49-3, 

3) maszyna do szycia okrawacz 1 szt. nr inwentarzowy V/49-4, 

4) maszyna do szycia owerlok 4-nitk. 1 szt. nr inwentarzowy V/49-5, 

5) maszyna do szycia owerlok 5-nitk. 1 szt. nr inwentarzowy V/49-6, 

6) maszyna do szycia stebnówka 1 szt. nr inwentarzowy V/49-7, 

7) maszyna do szycia stebnówka 1 szt. nr inwentarzowy V/49-8, 

8) maszyna do szycia stebnówka 1 szt. nr inwentarzowy V/49-9, 

9) maszyna do szycia stebnówka 1 szt. nr inwentarzowy V/50-10, 
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10) maszyna do szycia stebnówka 1 szt. nr inwentarzowy V/50-11, 

11) maszyna do szycia stebnówka 1 szt. nr inwentarzowy V/50-12, 

 

które znajdują się w ewidencji księgowej (tj. ewidencja ilościowa – wartość 0 zł), ale nie są 

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

w Raciborzu. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego nr SZ.272.4.2016 pn.: „Wymiana instalacji 

elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu  

– budynek sali gimnastycznej, przyziemie budynku głównego i łącznik oraz wymiana 

instalacji odgromowej”. 

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

268706. 

Wicestarosta przekazał, że w dniu 27 maja 2016 r. odbyło się otwarcie ofert na realizację 

zamówienia pn. „Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej  

oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu – budynek sali gimnastycznej, przyziemie 

budynku głównego i łącznik oraz wymiana instalacji odgromowej”. 

W postępowaniu zostały złożone 4 oferty, przy czym kwota najkorzystniejszej oferty z ceną 

(brutto) za realizację przedmiotu zamówienia w wysokości 244 999,83 zł. Na realizację 

zamówienia planowano przeznaczyć kwotę 240 000,00 zł brutto zabezpieczoną w budżecie 

Powiatu Raciborskiego w dziale 801, rozdziale 80120, § 6050. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie środków finansowych  

na sfinansowanie zamówienia publicznego nr SZ.272.4.2016 pn.: „Wymiana instalacji 

elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu  

– budynek sali gimnastycznej, przyziemie budynku głównego i łącznik oraz wymiana 

instalacji odgromowej” do kwoty 244 999,83 zł w dziale 801, rozdziale 80120, § 6050. 

 

Wicestarosta przedstawił wniosek i opinię Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki 

Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z posiedzenia  

w dniu 23 maja 2016 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem 

UID 268008. 
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Wicestarosta poinformował, że Komisja pozytywnie opiniuje wniosek Dyrektora Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu w sprawie utworzenia  

w strukturach organizacyjnych jednostki Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. 

W związku z powyższym Zarząd Powiatu Raciborskiego przekazał Kierownikowi Referatu 

Spraw Społecznych do realizacji wniosek nr 1 ww. Komisji, celem przygotowania zmian  

w statucie Szpitala Rejonowego w Raciborzu.  

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z wnioskami Komisji Rewizyjnej z posiedzenia  

w dniu 23 maja 2016 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem 

UID 268020. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił: 

1) Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych udzielić odpowiedzi na wnioski nr 1 i nr 2, 

2) Inspektorowi ds. kontroli zarządczej oraz Audytorowi Wewnętrznemu udzielić odpowiedzi 

na wniosek nr 3, 

3) Inspektorowi ds. zarządzania personelem Wydziału Organizacyjnego udzielić odpowiedzi 

na wnioski nr 4 i nr 5 

Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 23 maja 2016 r.  

 

Wicestarosta poinformował, że w dniu 31 maja 2016 r. o godz. 16:30 w Starostwie 

Powiatowym w Raciborzu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.  

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 268030.  

 

Wicestarosta omówił materiały dodatkowe: 

1) opinię Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z posiedzenia w dniu 25 maja 2016 r., 

która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 268830,  

2) wniosek i opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z posiedzenia  

w dniu 25 maja 2016 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 268831.  

Zarząd polecił, aby odpowiedzi na wniosek udzielił Kierownik Referatu Edukacji, Kultury 

i Sportu,  

3) opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą  

z posiedzenia w dniu 30 maja 2016 r., która znajduje się w systemie informatycznym 

Mdok pod numerem UID 268832, 
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4) wniosek i opinie Komisji Budżetu i Finansów z posiedzenia w dniu 30 maja 2016 r.,  

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 268833.  

Wicestarosta przekazał, że Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek Starosty 

Raciborskiego w sprawie wyasygnowania z budżetu Powiatu Raciborskiego kwoty  

30 tys. zł z przeznaczeniem na wykonanie próbnego odwiertu pod budowę gruntowej 

pompy ciepła dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 

W związku z powyższym Zarząd Powiatu Raciborskiego przekazał Kierownikowi 

Referatu Inwestycji i Remontów do realizacji wniosek nr 2 ww. Komisji.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zapoznał zebranych z pismem 

Starosty Wodzisławskiego w sprawie zorganizowania dwóch linii komunikacyjnych 

Wodzisław Śląski – Racibórz przez Syrynię, Lubomię oraz Wodzisław Śląski – Racibórz 

przez Gorzyce, Bluszczów, Syrynię, Lubomię. Przypomniał, że Powiaty Raciborski  

i Wodzisławski w 2011 r. zawarły porozumienie dotyczące wspólnej realizacji publicznego 

transportu zbiorowego. Nawiązując do jego zapisów Powiat Wodzisławski w latach 

następnych zamierza zorganizować ww. linie komunikacyjne. W związku z powyższym 

Starosta Wodzisławski poprosił o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej zmierzającej  

do zmiany Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 sierpnia 2011 r., co umożliwi 

podpisanie porozumienia o zmienionej treści.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 267311. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przychylił się do propozycji Starosty Wodzisławskiego 

wyrażonej w piśmie nr WKT.7140.6.2015 z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie zorganizowania 

dwóch linii komunikacyjnych Wodzisław Śląski – Racibórz przez Syrynię, Lubomię  

oraz Wodzisław Śląski – Racibórz przez Gorzyce, Bluszczów, Syrynię, Lubomię.  

W związku z powyższym polecił Naczelnikowi Wydziału Komunikacji i Transportu podjęcie 

działań tak, aby porozumienie w sprawie organizacji transportu zbiorowego pomiędzy 

Powiatem Wodzisławskim i Powiatem Raciborskim oraz uchwała Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego realizacji 

zadań publicznego transportu zbiorowego dla ww. linii komunikacyjnych przebiegających  

przez Powiat Wodzisławski i Raciborski zostały podjęte na przełomie września - października 

2016 r. O powyższym polecił poinformować Starostę Wodzisławskiego.  

Jednocześnie Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przekazał,  

że dotychczasowa linia komunikacyjna Wodzisław Śląski – Chałupki zostanie skrócona tylko 
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do Uchylska. Powiat Wodzisławski nie otrzymał bowiem wsparcia finansowego z Gminy 

Krzyżanowice, co było warunkiem jej utrzymania. Pasażerowie mogą jednak na tej trasie 

skorzystać ze znacznie szybszego połączenia Kolei Śląskich.  

 

Na prośbę Starosty, Sekretarz Powiatu przedstawiła informacyjnie pismo Prezydenta Miasta 

Racibórz nr DM.7234.4.1.2013 z dnia 23 maja 2016 r. dot. realizacji Regionalnej Drogi 

Racibórz – Pszczyna. Prezydent poinformował, że wspólnie z Województwem Śląskim  

od 2012 r. Miasto Racibórz realizuje dokumentację projektową dla Budowy Regionalnej 

Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej  

w Rybniku, jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 935. Jednocześnie przekazał,  

że z Gminami, które leżą w przebiegu Drogi Regionalnej zawarto umowy o współpracy,  

na mocy której współfinansowane jest to zadanie. Już sam koszt opracowania dokumentacji 

jest sporym wydatkiem dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Koszt 

dokumentacji projektowej wynosi 3.707.470 zł, z czego po stronie gmin jest 1.643.161 zł.  

Z racji tego, że droga ta służyć będzie całemu regionowi Prezydent zwrócił się z prośbą  

o przeanalizowanie możliwości wsparcia finansowego lub rzeczowego w realizacji tej 

inwestycji.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Prezydenta Miasta Racibórz  

nr DM.7234.4.1.2013 z dnia 23 maja 2016 r. dot. realizacji Regionalnej Drogi Racibórz  

– Pszczyna polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów udzielić odpowiedzi  

na ww. pismo. Szczegółowych informacji udzieli Starosta.  

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Sekretarz Powiatu przypomniała,  

że Przewodniczący Rady przekazał Staroście zgodnie z właściwością pismo Stowarzyszenia 

Osób Poszkodowanych przez Spółki Grupy Volkswagen AG reprezentowanego przez Prezesa 

Zarządu radcę prawnego Jacka Świecę. Stowarzyszenie to wnosi o podniesienie na najbliższej 

sesji Rady Powiatu okoliczności związanych z tzw. aferą Volkswagena. 

Sekretarz Powiatu przypomniała, że w listopadzie 2015 r. Kancelaria Prawna „Świeca  

i Wspólnicy” sp. k. reprezentowana przez komplementariusza: radcę prawnego Jacka Świecę 

złożyła do Starosty petycję:  

1) w przedmiocie żądania wszczęcia kontroli w zakresie prawidłowości wykonywania badań 

technicznych pojazdów w związku z emisją do atmosfery wielokrotnie przekraczających 

dopuszczalne limity substancji szkodliwych przez pojazdy Grupy Volkswagen.  
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W tym zakresie petycję przesłano do rozpatrzenia w części zgodnie z właściwością  

do Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie,  

2) w przedmiocie podjęcia przez powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów 

czynności adekwatnych do opisanej sytuacji, w szczególności na gruncie ustawy  

z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. 

Nr 171, poz. 1206, z późn. zm.) uznano petycję za nieuzasadnioną.  

 

Aktualnie Stowarzyszenie skierowało do wszystkich przewodniczących rad powiatów i miast 

na prawach powiatów pismo mające zwrócić uwagę na ustawowe zadania i obowiązki 

organów powiatu w kontekście afery spalinowej, wskazując ciążące na organach powiatu 

niebezpieczeństwo naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez niedochodzenie 

roszczeń należnych powiatowi z tytułu posiadania wadliwych pojazdów grupy VW. 

Sekretarz Powiatu przekazała, że niektóre samorządy powiatowe umieszczają w porządkach 

obrad sesji tematy związane z tzw. aferą Volkswagena, np. w Krośnie, Sierpcu i Starogardzie 

Gdańskim. Z kolei w Augustowie stworzono specjalną sekcję na stronie internetowej 

Starostwa, w której mieszkańcy są informowani o dieselgate. Znajdują się tam również linki, 

które pomogą sprawdzić po numerze VIN czy auto ma oszukane oprogramowanie. Osoby, 

które nie mają możliwości sprawdzenia numeru VIN przez internet, mogą zrobić to też 

osobiście w siedzibie Starostwa w Augustowie.  

Wicestarosta postanowił, że ww. sprawę przedyskutuje z Przewodniczącym Rady. 

 

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 31 maja 2016 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 31 maja 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. 

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

lub wynajęcie pomieszczeń Szpitala Rejonowego w Raciborzu, na okres 10 lat. 


