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OR.II.0022.1.24.2016 

PROTOKÓŁ  NR 84/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 9 czerwca 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 82/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 31 maja 2016 r. oraz Protokołu Nr 83/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 1 czerwca 2016 r. 

2. Karty informacyjne Referatu Inwestycji i Remontów dot.: realizacji umowy  

nr SZ.273.1.2016 z dnia 28.01.2016 r. na zadaniu pn. „Termomodernizacja  

oraz przebudowa budynku archiwum przy ul. Opolskiej w Raciborzu – etap II” i realizacji 

umowy nr SZ.273.2.2016 z dnia 22.03.2016 r. na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 3521S Szonowice-Modzurów”. 

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

5. Sprawy różne. 

6. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Starosta rozszerzył porządek posiedzenia o: 

1) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej  

z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2016 r. Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi 

Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu,  

2) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi 

Chroboczkowi – Członkowi Zarządu Powiatu Raciborskiego upoważnienia  
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do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na XXIV Walnym Zgromadzeniu Członków 

Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny” w dniu 10 czerwca 2016 r.,  

3) kartę informacyjną Referatu Administracyjnego dot. zwiększenia planu wydatków  

na 2016 r. w części, której dysponentem jest Wydział Organizacyjny,  

4) nową wersję karty informacyjnej Referatu Inwestycji i Remontów dot. realizacji umowy  

nr SZ.273.1.2016 z dnia 28.01.2016 r. na zadaniu pn. „Termomodernizacja  

oraz przebudowa budynku archiwum przy ul. Opolskiej w Raciborzu – etap II”. 

 

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 15 czerwca  

2016 r. o godz. 13.00.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 82/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 31 maja 2016 r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.  

Protokół Nr 83/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 1 czerwca 2016 r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią, po uzupełnieniu zapisów na str. 2 i 3.  

 

Ad. 2 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. realizacji 

umowy nr SZ.273.1.2016 z dnia 28.01.2016 r. na zadaniu pn. „Termomodernizacja  

oraz przebudowa budynku archiwum przy ul. Opolskiej w Raciborzu – etap II”. 

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

270223. 

Szczegółowych informacji udzielił obecny w tej części posiedzenia Kierownik Referatu 

Inwestycji i Remontów Roman Peikert.  

Kierownik poinformował, że na realizację zadania pn. „Termomodernizacja oraz przebudowa 

budynku archiwum przy ul. Opolskiej w Raciborzu – etap II”, w dniu 28.01.2016 r. podpisano 
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umowę nr SZ. 273.1.2016 z Wykonawcą – Kamilem Dudą prowadzącym działalność 

gospodarczą pod nazwą Zakład Usługowo-Handlowy Kamil Duda z siedzibą w Kietrzu  

przy ul. Zielonej 42.  

Wykonawca robót pismem z dnia 20.05.2016 r. (które wpłynęło do tut. Starostwa  

w dniu 23.05.2016 r.), wystąpił do Zamawiającego o zmianę harmonogramu rzeczowo-

finansowego zadania mając na względzie konieczność wykonania robót zamiennych  

i zapisy umowy dotyczące wysokości faktur przejściowych do 90% zamówienia. 

Następnie Wykonawca robót pismem z dnia 08.06.2016 r., wystąpił do Zamawiającego  

o zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 22.06.2016 r. ze względu  

na konieczność wykonania robót dodatkowych i kolizję z infrastrukturą podziemną. 

W trakcie realizacji stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych dotyczących 

wykonania nowej konstrukcji stalowej schodów oraz spocznika przy wejściu bocznym  

do budynku. Na tą okoliczność sporządzono i podpisano Protokół konieczności wykonania 

robót dodatkowych, w którym ujęto uzasadnienie wykonania robót dodatkowych  

oraz szacunkową wartość na kwotę 2 350,00 zł brutto. Wartość tych robót wynikająca  

ze sporządzonego kosztorysu inwestorskiego wynosi 2 330,21 zł brutto.   

Ponadto na zadaniu w trakcie realizacji wynikła kolizja z infrastrukturą podziemną - złączem 

kablowym, która nie była ujęta w dokumentacji technicznej stanowiącej podstawę wyceny,  

a która spowodowała m.in. zmiany w organizacji prowadzenia prac na budowie. 

Zgodnie z zapisami ww. umowy możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy lub/oraz 

harmonogramu rzeczowo-finansowego robót ze względu na: kolizję z infrastrukturą 

podziemną, której nie ujęto w dokumentacji technicznej stanowiącej podstawę wyceny, 

konieczność wykonania robót dodatkowych, robót zamiennych lub rezygnacji z części robót, 

jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy. 

Na okoliczność wystąpienia robót dodatkowych w dniu 23.05.2016 r. spisano Protokół 

konieczności wykonania robót dodatkowych, który to protokół wymaga zaakceptowania 

przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności. 

Z kolei, na okoliczność dokonana zmiany umowy w dniach 07.06.2016 r. i 09.06.2016 r.  

spisano Protokół konieczności dokonania zmiany umowy, które to protokoły wymagają 

zatwierdzenia przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności. 

Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów przekazał, że powyższe zmiany dotyczące 

realizacji ww. umowy opiniuje pozytywnie, dodając, że na ich okoliczność przygotowano 

nową wersję karty informacyjnej.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z ww. wyjaśnieniami oraz nową wersją 

karty informacyjnej Referatu Inwestycji i Remontów dot. realizacji umowy nr SZ.273.1.2016 

z dnia 28.01.2016 r. na zadaniu pn. „Termomodernizacja oraz przebudowa budynku 

archiwum przy ul. Opolskiej w Raciborzu – etap II” zaakceptował Protokół konieczności 

wykonania robót  spisany w dniu 23.05.2016 r. na przedmiotowym zadaniu oraz wyraził 

zgodę na wykonanie i zapłatę za roboty dodatkowe do kwoty 2 330,21 zł brutto  

ze środków będących w dyspozycji Referatu w dziale 750, rozdziale 75020, § 6050. 

Na zadaniu pn. „Termomodernizacja oraz przebudowa budynku archiwum przy ul. Opolskiej 

w Raciborzu – etap II”, zatwierdził: 

1) Protokół konieczności dokonania zmiany umowy z dnia 07.06.2016 r. w zakresie zmiany 

harmonogramu rzeczowo-finansowego robót oraz  

2) Protokół konieczności dokonania zmiany umowy z dnia 09.06.2016 r. w zakresie zmiany 

terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 22.06.2016 r. 

 

Następnie Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Roman Peikert omówił kartę 

informacyjną dot. realizacji umowy nr SZ.273.2.2016 z dnia 22.03.2016 r. na zadaniu  

pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3521S Szonowice-Modzurów”. 

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

270312. 

Kierownik Peikert przekazał, że na realizację zadania pn.  „Rozbudowa drogi powiatowej 

nr 3521S Szonowice-Modzurów” w dniu 22.03.2016 r. podpisano umowę  nr SZ. 273.2.2016 

z Wykonawcą:  

1) Przedsiębiorstwem Robót Drogowych sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu,  

ul. Adamczyka 12,  

2) Bruki Trawiński sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu, ul. Solna 25, tworzącymi konsorcjum. 

 

Wykonawca robót pismem z dnia 08.06.2016 r. wystąpił o dokonanie zmiany harmonogramu 

rzeczowo-finansowego robót stanowiącego załącznik nr 2 do ww. umowy ze względu na brak 

możliwości realizacji części zakresu.  

W dniu 04.04.2016 r. dokonano protokólarnego przekazania Wykonawcy placu budowy 

dotyczącego całości zakresu zadania, w trakcie którego Wykonawca sygnalizował,  

iż do realizacji zakresu rowów odwadniających zlokalizowanych  na działkach  nr 106 k.m.1, 

nr 130 k.m.1, nr 4 k.m.4 w obrębie Szonowice, w jednostce ewidencyjnej Rudnik, 



 

 

5 

niezbędnym jest wejście w teren działek nr 3 i 5 oraz w większym zakresie na teren działki  

nr 130 w obrębie Szonowice, w jednostce ewidencyjnej Rudnik. 

W trakcie przekazania placu budowy a następnie pisemnie w dniu 07.06.2016 r. firma 

Agromax potwierdzała, iż wejście na teren działek nr 3 i 5 oraz 130 w obrębie Szonowice,  

w jednostce ewidencyjnej Rudnik w chwili obecnej nie jest możliwe ze względu na to iż teren 

tych działek jest obsiany zbożem – pszenicą, która jest w okresie wegetacji. Wejście na ten 

teren będzie możliwe po dokonaniu zbiorów (co planuje się w m-cu sierpniu br.)  

oraz po wcześniejszym uzgodnieniu przekazania części działki nr 130 na cele inwestycyjne 

przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu. 

Ponadto pismem z dnia 07.06.2016 r. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Szonowicach 

poinformowała, iż  ok. 80 %  przedszkolaków i uczniów jest dowożona do szkoły transportem 

zbiorowym zorganizowanym przez Szkolę lub indywidualnie przez rodziców. Autobusy  

oraz pojazdy osób prywatnych zatrzymują się bezpośrednio  przy wjeździe na teren placówki, 

przed rozpoczęciem jak i po ich zakończeniu zajęć. Dlatego realizacja inwestycji na ul. Marii 

Konopnickiej w tym miejscu w pełnym zakresie – zdaniem Szkoły – obecnie jest niemożliwa.  

Z tego powodu mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz użytkowników 

ruchu drogowego, Szkoła zwróciła się z prośbą o realizację prac drogowych na ul. Marii 

Konopnickiej w czasie wakacji letnich.    

Zgodnie z zapisami umowy możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy lub/oraz 

harmonogramu rzeczowo-finansowego robót z powodu działań osób trzecich 

uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją 

winy którejkolwiek ze stron. 

Na okoliczność dokonana zmiany umowy w dniu 08.06.2016 r. spisano Protokół konieczności 

dokonania zmiany umowy, który to protokół wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego  

w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. realizacji umowy 

nr SZ.273.2.2016 z dnia 22.03.2016 r. na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej  

nr 3521S Szonowice-Modzurów” zatwierdził Protokół konieczności dokonania zmiany 

umowy z dnia 08.06.2016 r. spisany na ww. zadaniu w zakresie zmiany harmonogramu 

rzeczowo-finansowego robót.  

W tym miejscu Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów opuścił spotkanie.  
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Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Powiatu Raciborskiego za 2015 rok. 

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

270024. 

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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2015 rok oraz postanowił o jego przekazaniu 

na sesję w dniu 23 czerwca 2016 r. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego za 2015 rok. 

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

270025. 

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 udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego  

za 2015 rok oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 23 czerwca 2016 r. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt 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 

270026. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok, 

na wniosek Skarbnika Powiatu oraz po wysłuchaniu wyjaśnień Kierownika Referatu 

Inwestycji i Remontów, wniósł autopoprawki polegające na tym, że:  

1) w § 1 ust. 3 otrzymał brzmienie: 
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„3. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/131/2015 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 22 grudnia w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego  

na 2016 rok z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.”;  

2) w § 1 dodano ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Zmienia się Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/131/2015 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 22 grudnia w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego  

na 2016 rok z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.”;  

3) w § 1 dodano ust. 5 w brzmieniu: 

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

Raciborskiego z dnia 22 grudnia w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego  

na 2016 rok z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.”,  

4) dodano § 2 w brzmieniu: „§ 2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt  

w kwocie 3.175.616 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych 

środków.”; 

5) dotychczasowe § 2 i 3 zostały oznaczone jako § 3 i 4; 

6) w Rozdziale 60014 zmniejsza się o kwotę 258 508,00 zł plan dochodów na zadaniu 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 3521S Szonowice-Modzurów”, w tym: 

1) środki w kwocie 9 787,00 zł, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie ww. zadania  

z Agencją Nieruchomości Rolnych w Opolu, 

2) dotacja celowa 248 721,00 zł, zgodnie z zabezpieczonymi środkami w budżecie Gminy 

Rudnik na realizację ww. zadania; 

 

7) w Rozdziale 60014: 

1) zmniejsza się o kwotę 463 508,00 zł plan wydatków będących w dyspozycji Referatu 

Inwestycji i Remontów na zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3521S Szonowice-

Modzurów”, w tym 205 000,00 zł wkład własny powiatu, 258 508,00 zł środki zewnętrzne,  

2) zwiększa się o kwotę 205 000,00 zł plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg  

w Raciborzu, z przeznaczeniem na realizację zadań przy drogach powiatowych, 

 

8) w Rozdziale 75020 zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego, z przeznaczeniem na kompleksową obsługę 

prawną Starostwa w II półroczu br. o ok. 70 000,00 zł oraz na wyposażenie Archiwum 
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Zakładowego Starostwa przy ul. Opolskiej o ok. 30 000,00 zł (szczegółowe informacje  

na ten temat zostaną przedstawione w pkt 5 protokołu),   

 

9) w Rozdziale 75404 zwiększa się o kwotę 17 500,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Raciborzu,  

z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu na zakup samochodu,  

 

10) w Rozdziale 80111 zwiększa się o kwotę 53 100,00 zł plan wydatków Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego w Rudach, z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki, 

 

11) w Rozdziale 80134 zwiększa się o kwotę 53 100,00 zł plan wydatków Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego w Rudach, z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki,  

 

12) w Rozdziale 85420 dokonuje się przesunięcia kwoty 106 200,00 zł w ramach budżetu 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, z przeznaczeniem na bieżącą 

działalność jednostki w rozdziałach 80111 i 80134, 

 

13) zmianie uległy kwoty ogółem.  

 

Po zmianie, 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 dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2016 rok oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 23 czerwca 2016 r. 

Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  

udzielić na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów ewentualnych wyjaśnień dotyczących 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok, o których mowa w ww. projekcie 

uchwały (Rozdziały: 90019, 90002, 90095). 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt 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 

270027. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 
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Raciborskiego na lata 2016 – 2025 wniósł do niego autopoprawki, o których mowa  

w projekcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2016 rok.  

Po zmianie, 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 dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016 – 2025 oraz postanowił o jego przekazaniu 

na sesję w dniu 23 czerwca 2016 r.  

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Kornowac na realizację 

zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie rolnictwa. 

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

269567. 

Starosta przekazał, że w bieżącym roku gospodarzem Dożynek Powiatowych będzie Gmina 

Kornowac, a uroczystości odbędą się w dniu 11 września 2016 r. w sołectwie Kornowac. 

W budżecie powiatu, na powyższy cel przewidziano dotację w wysokości 15 000,00 zł. 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określone zostaną w umowie zawartej 

pomiędzy Powiatem Raciborskim a Gminą Kornowac. 

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 udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego  

dla Gminy Kornowac na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym  

w zakresie rolnictwa oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 23 czerwca 2016 r. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania 

środków finansowych dla Policji. 

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

270397. 

Starosta poinformował, że Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu zwrócił się z prośbą  

o częściowe dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji  

w Raciborzu. W związku z powyższym zaproponował, aby przekazać na ten cel z budżetu 

Powiatu Raciborskiego środki finansowe w wysokości 17 500,00 zł. Dodał, że również 
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Miasto Racibórz i Gminy: Rudnik oraz Pietrowice Wielkie przekażą środki finansowe  

na zakup samochodu dla KPP w Raciborzu.  

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 przekazania środków finansowych dla Policji oraz postanowił  

o jego przekazaniu na sesję w dniu 23 czerwca 2016 r. 

 

Wicestarosta omówił dodatkowy projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2016 r. Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu. 

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

261355.  

Wicestarosta zaproponował, aby udzielić dotacji celowej w kwocie 261 320,00 zł z budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2016 r. Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu na zakup aparatury  

i sprzętu medycznego dla: Centralnego Bloku Operacyjnego, Oddziału Intensywnej Terapii  

i Anestezjologii, Oddziału Ginekologiczno - Położniczego, Traktu Porodowego.  

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 udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Raciborskiego  

na 2016 r. Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję 

w dniu 23 czerwca 2016 r.  

 

Wicestarosta przekazał, że na posiedzeniu w dniu 1 czerwca br. Zarząd Powiatu 

Raciborskiego pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko 

AD ...” w dziedzinie kultury. 

Jednocześnie działając w oparciu o Uchwałę Nr XIX/196/2012 Rady Powiatu Raciborskiego 

z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu  

lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  
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z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów 

aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji 

postanowił skierować ww. projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego do konsultacji.  

Konsultacje zakończą się 22 czerwca br. Wicestarosta zaproponował, aby w materiałach  

do radnych przekazać ww. projekt uchwały, gdyż był on omawiany na posiedzeniach Komisji 

Rady Powiatu Raciborskiego. Jednocześnie po zakończeniu konsultacji zostanie skierowana 

na sesję nowa wersja przedmiotowego projektu uchwały.  

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

0 głosów wstrzymujących – postanowił o przekazaniu na sesję w dniu 23 czerwca 2016 r. 

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia i przyznawania 

dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD ...” w dziedzinie kultury. 

Jednocześnie polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu, aby po zakończeniu 

konsultacji przygotować nową wersję projektu uchwały.  

 

Wicestarosta przypomniał, że w trakcie posiedzenia w dniu 31 maja br. Zarząd 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. 

Do przedmiotowego projektu uchwały dołączono m.in. Raport z badania sprawozdania 

finansowego za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Szpitala Rejonowego  

im. dr Józefa Rostka w Raciborzu 47 – 400 Racibórz ul. Gamowska 3, sporządzony  

przez biegłego rewidenta. Biegły rewident w dniu 3 czerwca br. przekazał aneks nr 1  

do sporządzonego Raportu, gdyż na str. 60 pojawił się błąd.  

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił o przekazaniu  

na sesję w dniu 23 czerwca 2016 r. aneksu nr 1 do sporządzonego w dniu 18.04.2016 r. 

Raportu z badania sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2015 r.  

do dnia 31.12.2015 r. Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu  

47 – 400 Racibórz ul. Gamowska 3.  
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Ad. 4 

 

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 

270016. 

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 

270018. 

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. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok (rezerwa ogólna).  

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

270167. 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ustanowienia, przyznawania oraz przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dorocznej Nagrody 
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Starosty Raciborskiego „Mieszko AD ...” w dziedzinie społecznej, promocji oraz całokształtu 

działalności. 

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

269658. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustanowienia, przyznawania  

oraz przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego 

„Mieszko AD ...” w dziedzinie społecznej, promocji oraz całokształtu działalności,  

po wniesieniu na wniosek Wicestarosty autopoprawki do § 4, który otrzymał brzmienie:  

„§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”. 

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

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zapoznał zebranych  

z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji do oceny 

wymogów formalnych ofert złożonych przez kandydatów na członków Rady Nadzorczej 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Raciborzu. 

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

270264. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji do oceny 

wymogów formalnych ofert złożonych przez kandydatów na członków Rady Nadzorczej 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Raciborzu.  

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

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawił projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości 

wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokalu użytkowego nr 6 mieszczącego 

się w budynku położonym w Raciborzu przy ul. Ludwika 4, stanowiącego własność Powiatu 

Raciborskiego. 

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

270393. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie sporządzenia i podania do publicznej 
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wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokalu użytkowego nr 6 

mieszczącego się w budynku położonym w Raciborzu przy ul. Ludwika 4, stanowiącego 

własność Powiatu Raciborskiego.  

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

 

Starosta przedstawił dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia Panu Andrzejowi Chroboczkowi – Członkowi Zarządu Powiatu Raciborskiego 

upoważnienia do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na XXIV Walnym Zgromadzeniu 

Członków Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny” w dniu 10 czerwca 

2016 r. 

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

270411. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi 

Chroboczkowi – Członkowi Zarządu Powiatu Raciborskiego upoważnienia  

do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na XXIV Walnym Zgromadzeniu Członków 

Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny” w dniu 10 czerwca 2016 r.  

Uchwała stanowi załącznik nr 9 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 

269945. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że po przygotowaniu przedmiotowej karty informacyjnej 

otrzymała pismo informujące o zmianie planu finansowego Domu Pomocy Społecznej „Złota 

Jesień” w Raciborzu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Centrum 

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

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu, Zespołu 
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Szkół Specjalnych w Raciborzu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, 

Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”  

w Raciborzu.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Administracyjnego dot. informacji o wyborze 

ubezpieczyciela oraz kosztach ubezpieczenia jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego. 

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

269492. 

Starosta przypomniał, że zgodnie z poleceniem Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z dnia 15 marca 2016 r. Referat Administracyjny przeprowadził postępowanie w sprawie 

wyłonienia ubezpieczyciela dla 14 jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego. 

Przy współpracy z dyrektorami poszczególnych jednostek ustalono zakres oraz limity 

ochrony ubezpieczeniowej. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronach 

Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa. Dodatkowo o zamówieniu poinformowano 

wszystkie działające na terenie Polski towarzystwa ubezpieczeniowe. Mimo zainteresowania 

kilku towarzystw, ofertę ubezpieczenia złożył tylko jeden oferent: Compensa Towarzystwo 

Ubezpieczeniowe S.A. Vienna Insurance Group. Oferta była zgodna z opisem przedmiotu 

zamówienia i przyjęto ją do realizacji. Starosta dodał, że szacowane koszty związane  

z ubezpieczeniem opiewały na kwotę 85 300,00 zł, koszt wg oferty wyniósł 46 256,00 zł.  

W dniu 27 maja 2016 r. z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Compensa zawarto umowy 

generalne na podstawie których zostaną wystawione polisy dla poszczególnych jednostek. 

Wicestarosta pochwalił działania pracowników Referatu Administracyjnego,  

które przyczyniły się do zmniejszenia kosztów ubezpieczenia jednostek organizacyjnych 

Powiatu Raciborskiego. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o wynikach wyboru ubezpieczyciela 

i kosztach ubezpieczenia jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego. Ponieważ wynik 

zamówienia okazał się zadowalający zdecydował, aby utrzymać taką formę wyboru 

ubezpieczyciela także w latach następnych. 
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Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. przyjęcia  

przez Zarząd Powiatu oferty Aktywny Senior – Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów  

i Inwalidów Ziemi Raciborskiej na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Integracja 

Seniorów” i udzielenia w trybie pozakonkursowym dotacji na wsparcie realizacji ww. zadania 

publicznego. 

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

269303. 

Wicestarosta przypomniał, że dnia 24 maja 2016 r. Zarząd przyjął ofertę złożoną  

przez organizację pozarządową Aktywny Senior – Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów  

i Inwalidów Ziemi Raciborskiej na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Integracja 

Seniorów” i polecił Referatowi Spraw Społecznych przeprowadzić dalej procedurę 

wyłonienia wykonawcy zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Do dnia 31 maja 2016 r., tj. do dnia wskazanego w ogłoszeniu o wpłynięciu oferty organizacji 

pozarządowej na realizację zadania publicznego, nie zgłoszono żadnych uwag do oferty.  

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu 

Spraw Społecznych przygotować projekt umowy o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji 

zadania publicznego zgodnie ze złożoną ofertą przez organizację pozarządową Aktywny 

Senior – Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów Ziemi Raciborskiej na wsparcie 

realizacji zadania publicznego pn. „Integracja Seniorów”. 

 

Nawiązując do informacji, o której mowa w pkt 3, Sekretarz Powiatu omówiła dodatkową 

kartę informacyjną Referatu Administracyjnego dot. zwiększenia planu wydatków na 2016 r. 

w części, której dysponentem jest Wydział Organizacyjny.  

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

270468. 

Sekretarz Powiatu przypomniała, że w marcu br. Starostwo było zmuszone do pokrycia 

kosztów dozoru i przechowywania na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg  

na podstawie Prawa o ruchu drogowym. Kosztów tych nie ujęto w planie wydatków  

na 2016 r. Zgodnie z decyzją Zarządu brakujące środki w łącznej wysokości 158 842,- zł 

zostały wówczas wygospodarowane kosztem innych zadań związanych z bieżącym 

funkcjonowaniem urzędu. Niedobory powstałe w ten sposób miały być uzupełnione  

w późniejszym terminie.  
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Zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania Starostwa wymaga obecnie zaciągania  

kolejnych zobowiązań, które w najbliższym czasie wyczerpią niemalże całkowicie środki 

pozostające w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego. Zachodzi konieczność zwiększenia 

planu wydatków co najmniej o kwotę 90 tys. zł. Środki te zostaną przeznaczone na: 

 

- obsługę prawną Starostwa (dot. drugiego półrocza 2016 r.) - 62 tys. zł, 

- odnowienie usługi dostępu do bazy aktów prawnych (tzw. Lex) – 8 tys. zł, 

- wykonanie remontów związanych z I etapem reorganizacji Starostwa – 10 tys. zł, 

- zakup nowych oraz dostosowanie istniejących mebli biurowych w związku z I etapem 

reorganizacji Starostwa – 3 tys. zł, 

- zakup drukarki sieciowej (wymiana w Wydziale Finansowym) – 2 tys. zł, 

- zakup materiałów eksploatacyjnych (tusze do drukarek) – 5 tys. zł. 

 

Dodatkowo w trzecim kwartale 2016 r. Starostwo będzie wyposażało nową siedzibę  

Archiwum Zakładowego. Szacunkowy koszt zakupu regałów archiwalnych i innego drobnego 

wyposażenia to ok. 30 tys. zł. Środki te planowo miałyby zostać zaangażowane w lipcu br. 

Sekretarz Powiatu zaproponowała, aby Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę  

na zwiększenie planu wydatków bieżących Wydziału Organizacyjnego o kwotę 90 tys. zł  

z przeznaczeniem na zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania urzędu oraz o kwotę  

30 tys. zł z przeznaczeniem na wyposażenie Archiwum Zakładowego. 

Uwzględniając opinię Skarbnika Powiatu, Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę  

na zwiększenie planu wydatków bieżących będących w dyspozycji Wydziału 

Organizacyjnego o kwotę 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na kompleksową obsługę prawną 

Starostwa w II półroczu br. (ok. 70 000,00 zł) oraz na wyposażenie Archiwum Zakładowego 

Starostwa przy ul. Opolskiej (ok. 30 000,00 zł).  

 

Starosta przedstawił materiał pn. „Zadania inwestycyjne w zakresie oświaty planowane  

do wykonania w 2016 r. – zaawansowanie prac i plany w tym zakresie”, który znajduje się  

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 270211. Materiał ten ma zostać 

omówiony na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z materiałem pn. „Zadania inwestycyjne 

w zakresie oświaty planowane do wykonania w 2016 r. – zaawansowanie prac i plany w tym 
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zakresie” polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów przekazać go na najbliższe 

posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. 

 

Starosta zapoznał zebranych z interpelacją zgłoszoną przez radnego Dawida Wacławczyka  

na sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 31 maja 2016 r. dot. przedstawienia wykazu 

dyrektorów jednostek podległych powiatowi wraz z wykazem stażu na zajmowanym 

stanowisku oraz trybu wyboru na zajmowane stanowisko. 

Ww. interpelacja  znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 270151.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Inspektorowi ds. zarządzania personelem Wydziału 

Organizacyjnego udzielić odpowiedzi na interpelację radnego Dawida Wacławczyka 

zgłoszoną na sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 31 maja 2016 r.  

 

Starosta omówił interpelację radnego Artura Wierzbickiego dot. ewidentnego braku terminala 

płatniczego na Zamku Piastowskim w Raciborzu, która znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 269221.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Dyrektorowi Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej  

i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu udzielić odpowiedzi  

na interpelację radnego Artura Wierzbickiego dot. ewidentnego braku terminala płatniczego 

na Zamku Piastowskim w Raciborzu. O powyższym Inspektor ds. współpracy z mediami 

Wydziału Organizacyjnego poinformuje ww. Dyrektora.  

 

W tym momencie posiedzenie opuścił Wicestarosta, który udał się do Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu na uroczystość otwarcia Małego 

Memoriału im. Janusza Kusocińskiego.  

 

Starosta poinformował, że w dniu 9 czerwca 2016 r. o godz. 15:15 w Starostwie Powiatowym  

w Raciborzu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.  

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 270108.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zapoznał zebranych z pismem 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej  

w Raciborzu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu z dnia 3 czerwca 2016 r. 

informującym o wyniku oceny kandydatów do Zarządu spółki.  
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Jednocześnie Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zasygnalizował 

potrzebę zmiany zapisów Uchwały Nr 181/915/2014 Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej prezesom 

spółek prawa handlowego, w których udział Powiatu Raciborskiego przekracza 50 % kapitału 

zakładowego lub 50 % liczby akcji oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.  

W toku dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do omówienia powyższego 

tematu powróci na jednym z kolejnych posiedzeń.  

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z informacją o zmianach planu finansowego 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2016 polegających m.in. na tym w Rozdziale 

85204 dokonuje się zmian w planie dochodów w związku z realizacją projektu pt. „Małemu 

Człowiekowi” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  

na lata 2014-2020, w Rozdziale 92695 dokonuje się zmian w planie wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu, z przeznaczeniem na nagrody konkursowe.  

 

Skarbnik Powiatu przekazała, że zorganizowane zostanie szkolenie dla pracowników 

jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego poświęcone centralizacji podatku VAT. 

Zaproponowała, aby ze środków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu 

przeznaczyć na ten cel kwotę 1 540,00 zł i w ten sposób sfinansować szkolenie  

dla księgowych szkół i placówek oświatowych. Z kolei kwota 1 290,00 zł zostanie 

wyasygnowana z budżetu, którym dysponuje Wydział Organizacyjny i zostanie przekazana  

na szkolenie księgowych pozostałych jednostek organizacyjnych. Po odbytym szkoleniu 

jednostki te zostaną obciążone notami księgowymi.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją o planowanym zorganizowaniu 

szkolenia dla jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego nt. centralizacji podatku 

VAT i sposobach jego sfinansowania.  

 

Starosta zapoznał zebranych z projektem listu poparcia projektu pn. „ODRA OK”. Projekt 

dotyczy wykorzystania potencjału użeglowienia transgranicznego odcinka rzeki Odry 

(Ostrawa-Koźle) na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu na czesko-polskim pograniczu. 

W tym celu Sdruženi pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. i Górnośląska Agencja 

Promocji Przedsiębiorczości S.A. wspólnie przygotował zespół ekspertów, który opracuje 

dokument koncepcyjny na rzecz zwiększenia dostępności regionu z wykorzystaniem zasobów 
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naturalnych – rzeki Odry. Dokument zostanie opracowany na podstawie planowanej trasy 

korytarza wodnego Dunaj-Odra na tym odcinku.  

Starosta dodał, że przed podpisaniem ww. listu poparcia projektu pn. „ODRA OK” 

skontaktuje się z radcą prawnym tut. Starostwa.  

 

Starosta przedstawił informacje dotyczące uwzględnienia inwestycji pn. „Budowa zbiornika 

przeciwpowodziowego Kotlarnia na rzece Bierawce” w planach i strategiach rozwoju 

gospodarki wodnej. Podkreślił, że wykonanie prawego wału rzeki Odry – wał poprzeczny  

gm. Bierawa pozwoli zabezpieczyć ok. 673 ha i 264 zabudowania na terenie woj. śląskiego 

oraz 350 ha i 130 zabudowań na terenie woj. opolskiego. Ujęcie przedmiotowego zadania  

w Planie Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Regionu Wodnego Górnej Odry należy 

uznać za zasadne.  

 

Starosta przekazał, że w dniu 8 czerwca br. ok. godz. 15.00 do Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu dotarł mail informujący o podłożonej bombie. Starostwo zostało wcześniej 

ostrzeżone o tego typu wiadomości przez służbę dyżurną Wojewody Śląskiego,  

która rekomendowała, aby nie ewakuować urzędu. O otrzymaniu wiadomości 

poinformowano Komendę Powiatową Policji w Raciborzu, która przyjęła zgłoszenie  

o możliwości popełnienia przestępstwa. Funkcjonariusze Policji sprawdzili budynki  

tut. Starostwa, ale żadnych ładunków nie ujawniono. Podobne maile dotarły też do innych 

urzędów w Polsce. Policja ustala autora fałszywych alarmów.   

 

Starosta poinformował, że w najbliższym czasie odbędzie się wspólne posiedzenie Zarządu 

Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego oraz Raciborskiego. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Brygida Abrahamczyk zgłosiła swoją nieobecność 

w dniach od 26 czerwca do 14 sierpnia 2016 r.  

 

Ad. 6 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  
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Nr XIX/179/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację. 

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

269929. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XIX/180/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie dokonania 

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

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację. 

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

269932. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XIX/181/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie nadania 

tytułu i medalu „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego”. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Organizacyjny 

odpowiedzialny za jej realizację. 

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

270031. 

Starosta przekazał, że ww. Uchwała wraz z medalem zostanie wręczona panu Thomasowi 

Gemkemu przez Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego wraz z medalem 

„Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego” podczas uroczystości jubileuszu 15-lecia partnerstwa 

powiatu raciborskiego i Märkischer Kreis, która odbędzie się 17 czerwca 2016 r. w Zamku 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XIX/182/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie nadania 

tytułu i medalu „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego”. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Organizacyjny 

odpowiedzialny za jej realizację. 

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

270045. 

Starosta przekazał, że ww. Uchwała wraz z medalem miała być wręczona panu Adamowi 

Hajdukowi przez Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego wraz z medalem 

„Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego” podczas uroczystości jubileuszu 15-lecia partnerstwa 

powiatu raciborskiego i Märkischer Kreis, która odbędzie się 17 czerwca 2016 r. w Zamku 

Piastowskim w Raciborzu. 

6 czerwca 2016 r. do przewodniczącego rady wpłynęło pismo pana Hajduka, w którym 

odmówił on przyjęcia wyróżnienia. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 269681. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały 

Nr XIX/183/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr 6 mieszczącego się  

w budynku położonym w Raciborzu przy ul. Ludwika 4, stanowiącego własność Powiatu 

Raciborskiego. 

Ustalił Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzeja Chroboczka jako nadzorującego 

wykonanie ww. Uchwały, a Referat Gospodarki Nieruchomościami odpowiedzialny za jej 

realizację. 

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

269600. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 
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kartę informacyjną Biura Rady do określenia realizacji Uchwały Nr XIX/185/2016 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi (…) na działania 

dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. 

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

270168. 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

25 

Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 9 czerwca 2016 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 9 czerwca 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 dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2016 rok. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia, przyznawania  

oraz przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego 

„Mieszko AD ...” w dziedzinie społecznej, promocji oraz całokształtu działalności. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji do oceny 

wymogów formalnych ofert złożonych przez kandydatów na członków Rady Nadzorczej 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Raciborzu. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sporządzenia i podania do publicznej 

wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - lokalu użytkowego nr 6 

mieszczącego się w budynku położonym w Raciborzu przy ul. Ludwika 4, stanowiącego 

własność Powiatu Raciborskiego. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi 

Chroboczkowi – Członkowi Zarządu Powiatu Raciborskiego upoważnienia  

do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na XXIV Walnym Zgromadzeniu Członków 

Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny” w dniu 10 czerwca 2016 r. 


