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OR.II.0022.1.32.2016 

PROTOKÓŁ  NR 92/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 17 sierpnia 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 91/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 9 sierpnia 2016 r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Raport otwarcia z monitoringu Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego  

na lata 2014 – 2020. 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

5. Sprawy różne. 

 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął szczegółowy porządek posiedzenia, który stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Starosta poinformował, że kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 23 sierpnia  

2016 r. o godz. 08.00. Ponadto przekazał, że sesja Rady Powiatu Raciborskiego będzie miała 

miejsce w dniu 31 sierpnia 2016 r. o godz. 15.00, a nie jak pierwotnie planowano 30 sierpnia 

2016 r. o godz. 15.00. 

 

 

 



 

 

2 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 91/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 9 sierpnia 2016 r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.  

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu omówiła 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 

279991. 

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, wniósł do niego autopoprawki polegające na tym że:  

1) w Rozdziale 75801 zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł plan dochodów ze środków rezerwy 

części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia 

gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów 

stomatologicznych w jednostkach oświatowych,  

2) w Rozdziale 80102 zwiększa się o kwotę 2 300,00 zł plan wydatków Zespołu Szkół 

Specjalnych w Raciborzu, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów 

profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w jednostkach,  

3) w Rozdziale 80111 zwiększa się o kwotę 1 350,00 zł plan wydatków Zespołu Szkół 

Specjalnych w Raciborzu, z przeznaczeniem  na dofinansowanie wyposażenia gabinetów 

profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w jednostkach,  

4) w Rozdziale 80120 zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł plan wydatków Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu (5 000,00 zł) oraz II Liceum Ogólnokształcącego 

im. Adama Mickiewicza w Raciborzu (5 000,00 zł), z przeznaczeniem  na dofinansowanie 

wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w jednostkach,  

5) w Rozdziale 80130 zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł plan wydatków Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu (5 000,00 zł) oraz Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu (5 000,00 zł),  

z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej  

i pomocy przedlekarskiej w jednostkach, 
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6) w Rozdziale 80134 zwiększa się o kwotę 1 350,00 zł plan wydatków Zespołu Szkół 

Specjalnych w Raciborzu, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów 

profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w jednostkach, 

7) w Rozdziale 85420 zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł plan wydatków Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego w Rudach, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia 

gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w jednostkach. 

 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 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 31 sierpnia 2016 r. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła 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 

279993. 

W trakcie omawiania przedmiotowego projektu uchwały Skarbnik Powiatu zwróciła przede 

wszystkim uwagę na fakt, że do WPF dopisuje się: 

1) zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3545S od skrzyżowania z drogą 

wojewódzką nr 935 do granicy powiatu w miejscowości Pogrzebień” o wartości 

3.268.285zł, w tym 852.285 zł wkład własny i 2.416.000 zł środki zewnętrzne. Okres 

realizacji w latach 2016-2017,  

2) zadanie pn. „Budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych 

położonych w Raciborzu przy ul. Bartka Lasoty" o wartości 748.929 zł. Okres realizacji  

w latach 2016-2017.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2016 – 2025, na wniosek Skarbnika Powiatu, wniósł do niego 

autopoprawki, o których mowa w projekcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok.  
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Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 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 31 sierpnia 2016 r. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę 

na obszarze powiatu raciborskiego. 

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

279111. 

Starosta przypomniał, że zgodnie z art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty rada powiatu ustala plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół 

specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę  

na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące, tak aby umożliwić 

dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu lub przybywającym w zakładach 

i jednostkach, o których mowa w art. 3 pkt 1a lit. b cytowanej ustawy, realizację odpowiednio 

obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwały: 

1) Nr XIV/133/2015 w dniu 22 grudnia 2015 r. w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. Gustawa Morcinka w Raciborzu z Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11 i jej likwidacji, 

2) Nr XVIII/176/2016 w dniu 26 kwietnia 2016 r. w sprawie założenia Liceum 

Ogólnokształcącego nr 1 dla Dorosłych w Raciborzu i włączenia go do Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3. 

 

W związku z powyższym zachodzi konieczność uaktualniania planu sieci szkół na obszarze 

Powiatu Raciborskiego. 

Śląski Kurator Oświaty pismem Nr RE - KS.545.5.48.2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r. 

pozytywnie zaopiniował projekt planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych  

oraz szkół specjalnych, mających siedzibę na terenie powiatu raciborskiego. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 
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Raciborskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych  

oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu raciborskiego i postanowił  

o jego przekazaniu na sesję w dniu 31 sierpnia 2016 r. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia woli 

przystąpienia z Miastem Racibórz do projektu inwestycyjnego pod nazwą „Budowa drogi 

dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych w Raciborzu  

przy ul. Bartka Lasoty”.  

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

279581. 

Starosta poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały dotyczy wyrażenia przez Radę  

woli przystąpienia Powiatu Raciborskiego w charakterze partnera do uczestnictwa  

w realizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą „Budowa drogi dojazdowej wraz z rondem 

do terenów inwestycyjnych położonych w Raciborzu przy ul. Bartka Lasoty”, w ramach 

„Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. 

Projekt, o którym mowa powyżej Powiat Raciborski, jako partner, realizować będzie  

na podstawie porozumienia z Miastem Racibórz.  

Porozumienie o współpracy w ramach projektu przeznaczonego do realizacji ze środków 

„Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” 

stanowić będzie załącznik do wniosku aplikacyjnego, który Miasto Racibórz planuje złożyć  

w ramach ogłoszonego konkursu na rok 2017. Przy wyborze projektów duży nacisk stawiany 

jest na realizację projektu w partnerstwie. 

Powiat Raciborski zobowiązuje się przekazać środki w wysokości 748 929,00 zł na realizację 

projektu inwestycyjnego pod nazwą „Budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów 

inwestycyjnych położonych w Raciborzu przy ul. Bartka Lasoty”, stanowiących 51% wkładu 

własnego Miasta Racibórz w zakresie kosztów kwalifikowalnych projektu, w przypadku 

uzyskania przez Miasto dofinansowania w ramach ww. programu. 

Skarbnik Powiatu dodała, że ww. uchwałę można podjąć po przyjęciu uchwały w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2016 – 2025, gdzie planowane jest zabezpieczenie środków na powyższy cel. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia woli przystąpienia z Miastem Racibórz do projektu 
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inwestycyjnego pod nazwą „Budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów 

inwestycyjnych położonych w Raciborzu przy ul. Bartka Lasoty” oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 31 sierpnia 2016 r. 

 

Ad. 3 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawił „Raport otwarcia  

z monitoringu Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2014 – 2020”, który znajduje 

się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 279755. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek poinformował, że „Raport 

otwarcia z monitoringu Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2014-2020” został 

sporządzony na podstawie zebranych danych z Gmin Powiatu Raciborskiego, komórek 

organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu, jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego oraz na podstawie innych ogólnodostępnych danych, zgodnie z miernikami 

realizacji celów rozwoju Powiatu Raciborskiego. Zamieszczona w Strategii lista mierników 

stanowi listę wyjściową. Mierniki w trakcie analizy zostały poddane weryfikacji pod katem 

dostępności danych. W przypadku zbytniej ogólności miernika lub trudności w uzyskaniu 

danych, zasygnalizowano konieczność jego zmiany oraz rozważenia czy w przyszłości dany 

element powinien podlegać analizie. 

Odnosi się to do następujących mierników: w C.1.4 liczba firm usługowych i rzemieślniczych 

oraz poziom zatrudnienia w usługach i rzemiośle, w C.2.1 struktura wykształcenia  

oraz w C.4.3 liczba i wartość partnerskich projektów podejmowanych przez środowiska 

twórcze oraz instytucje kultury i realizowanych przy wykorzystaniu zewnętrznych środków  

i liczba i wartość partnerskich projektów podejmowanych przez instytucje naukowe  

i edukacyjne i realizowanych przy wykorzystaniu zewnętrznych środków, w C.4.4 liczby 

uczestników wydarzeń łączących wszystkie gminy i powiatu i powiat. Po przeanalizowaniu 

zaplanowanych w Strategii mierników w ramach celu szczegółowego C.3.2 dokonano ich 

zmiany i przedstawiono inne w oparciu o dostępne dane. 

Jak podkreślił referujący Strategia została przygotowana w oparciu o dostępną wiedzę  

w 2014 roku. W dokumencie dołożono starań aby uwzględnić różne procesy rozwoju,  

lecz wraz z upływem czasu, zarówno część diagnostyczna, jak i inne części Strategii (w tym 

mierniki) mogą ulegać stopniowej dezaktualizacji. Analiza wartości przyjętych mierników  

w okresie monitorowanym wskazuje, iż założone w Strategii cele są realizowane. 
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W związku z tym, iż rok 2014 został w raporcie przyjęty jako rok bazowy, a rok 2015 jest 

pierwszym rokiem realizacji założeń zawartych w Strategii, niemożliwa jest ocena trendów 

rozwoju. Analiza postępu realizacji działań i projektów pozwalających osiągnąć cele rozwoju 

Powiatu Raciborskiego (zawartych w tabeli nr 5 Strategii) może zostać przeprowadzona  

po co najmniej dwóch latach realizacji dokumentu strategicznego czyli w roku 2017.  

Dla wszystkich działań i projektów wymienionych w Strategii jako horyzont realizacji celu 

rozwoju Powiatu Raciborskiego ustalono rok 2020. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z „Raportem otwarcia z monitoringu 

Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2014 – 2020” wniósł do niego drobne 

poprawki redakcyjne.  

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował „Raport otwarcia  

z monitoringu Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2014 – 2020”  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 31 sierpnia 2016 r. 

 

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 

279867. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że po przygotowaniu przedmiotowego projektu uchwały  

oraz projektu uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi 

na rok 2016 otrzymała dodatkowo decyzję Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.84.30.2016  

z dnia 8 sierpnia 2016 r., stąd zachodzi konieczność zmiany ww. projektów uchwał. 

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

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

wniósł do niego autopoprawki polegające na tym że:  

1) w Rozdziale 75411 zwiększa się o kwotę 133 767,00 zł plan dotacji celowej zgodnie  

z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.84.30.2016 z dnia 8 sierpnia 2016 r.,  

z przeznaczeniem na wypłatę należności dla funkcjonariuszy za I półrocze 2016 roku, 

związanych ze zwiększeniem dobowych stanów etatowych w jednostce,  
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2) w Rozdziale 75411 zwiększa się o kwotę 133 767,00 zł plan wydatków Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu z przeznaczeniem na wypłatę 

należności dla funkcjonariuszy za I półrocze 2016 r. związanych ze zwiększeniem 

dobowych stanów etatowych w jednostce. 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 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 omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na rok 2016. 

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

279868. 

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

rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na rok 2016, na wniosek Skarbnika Powiatu, wniósł do niego 

autopoprawki wynikające z decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.84.30.2016  

z dnia 8 sierpnia 2016 r. 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 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 poinformowała, że w związku ze zmianą personalną na stanowisku 

Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, zachodzi 

konieczność zmian Uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego dotyczących: określenia 

uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu Powiatu Raciborskiego, 

składania oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych  

z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu, upoważnienia kierowników jednostek 

budżetowych Powiatu Raciborskiego do dokonywania przeniesień w planie wydatków 

bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań jednostki w roku 2016, upoważnienia 
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kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań  

z tytułu umów wieloletnich wykraczających poza rok budżetowy 2016. 

 

Mając na uwadze powyższe, Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia uprawnień  

i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu Powiatu Raciborskiego, składania 

oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych  

z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

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

279863. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia 

uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu Powiatu Raciborskiego, 

składania oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych  

z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

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

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu 

Raciborskiego do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych 

związanych z realizacją zadań jednostki w roku 2016. 

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

279864. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do dokonywania 

przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań 

jednostki w roku 2016. 

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

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu 
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Raciborskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów wieloletnich wykraczających  

poza rok budżetowy 2016. 

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

279865. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów wieloletnich wykraczających poza rok budżetowy 2016. 

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 przyjęcia wzoru 

wniosku o przyznanie nagrody Dyrektora szkoły/placówki dla nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 

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

278692. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie 

nagrody Dyrektora szkoły/placówki dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, za ich 

osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 

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 

279862. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Poradni 

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

Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 
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Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. propozycji 

zmiany w kalendarzu imprez kulturalnych realizowanych jako zadania własne samorządu 

powiatowego w zakresie upowszechniania kultury. 

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

279873. 

Starosta poinformował, że Prezes Stowarzyszenia Śląski Ruch na Rzecz Rozwoju Kolei  

zwrócił się z prośbą o przeniesienie 2 000,00 zł zaplanowanych na organizację II edycji 

Raciborskiego Pikniku Kolejowego 2016 na dofinansowanie organizacji I edycji Gry 

Terenowej POCIĄG DO PODRÓŻOWANIA. Przedsięwzięcie odbywa się na terenie 

województwa śląskiego do dnia 18 września 2016 r. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. propozycji zmiany 

w kalendarzu imprez kulturalnych realizowanych jako zadania własne samorządu 

powiatowego w zakresie upowszechniania kultury wyraził zgodę na przesunięcie kwoty  

w wysokości 2 000,00 zł (brutto) zaplanowanej na organizację II edycji Raciborskiego 

Pikniku Kolejowego 2016 na dofinansowanie organizacji I edycji Gry Terenowej POCIĄG 

DO PODRÓŻOWANIA. 

 

Przewodniczący Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego 

konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego  

z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie w okresie od dnia 1 września 

2016 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. na terenie powiatu raciborskiego 87 miejsc w placówkach 

opiekuńczo – wychowawczych” – Andrzej Chroboczek przedstawił informację z prac 

Komisji.  

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 279911. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją Przewodniczącego Komisji 

konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie  

do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu instytucjonalnej pieczy 

zastępczej pn. „Prowadzenie w okresie od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.  

na terenie powiatu raciborskiego 87 miejsc w placówkach opiekuńczo – wychowawczych”. 

Zarząd zaakceptował propozycję, aby realizację ww. zadania powierzyć: 

1) Zgromadzeniu Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki) Inspektoria 

Warszawska, z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 152 – 33 miejsca:  

- Placówka w Pogrzebieniu przy ul. Klasztornej 8 – 23 miejsca, 
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- mieszkanie w Raciborzu przy ul. Piotrowskiej 8 – 10 miejsc, 

2) Stowarzyszeniu „Otwarte Serca Dzieciom”, z siedzibą w Kuźni Raciborskiej                          

ul. Mickiewicza 7 – 54 miejsca: 

- Placówka w Kuźni Raciborskiej przy ul. Mickiewicza 7 – 30 miejsc, 

- mieszkanie w Raciborzu przy ul. Długiej 34/1 – 10 miejsc, 

- Placówka w Nędzy przy ul. Leśnej 1 – 14 miejsc. 

 

Starosta zapoznał zebranych z Uchwałą nr 6/IV/2016 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw 

Osób Niepełnosprawnych z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat 

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację 

tych zadań w 2016 r. Jednocześnie dodał, że Rada wyraziła pozytywną opinię w powyższej 

sprawie. 

Ww. Uchwała znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 279918. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przekazał do wiadomości radnych na sesję w dniu 31 sierpnia 

2016 r. Uchwałę nr 6/IV/2016 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia 

zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań  

w 2016 r. 

 

Starosta zapoznał zebranych z pismem radnego Miasta Raciborza Leona Fiołki  

z dnia 10 sierpnia 2016 r., który w imieniu mieszkańców Brzezia zwrócił się z prośbą  

o przyśpieszenie następnego etapu budowy chodnika przy ul. Pogrzebieńskiej  

oraz o przeanalizowanie skrzyżowania ul. Brzeskiej z ul. Pogrzebieńską i poprawienie 

bezpieczeństwa przejścia na tym skrzyżowaniu.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 279807. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów 

udzielić odpowiedzi na pismo radnego Miasta Raciborza Leona Fiołki  

z dnia 10 sierpnia 2016 r.  
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Starosta przedstawił informację Biura Rady o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej  

w dniu 22 sierpnia 2016 r. o godz. 15:30. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 279965. 

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z przygotowanym materiałem na posiedzenie Komisji 

Budżetu i Finansów pt. Dochody i wydatki Powiatu Raciborskiego w latach 2014  

– 2016 pod kątem realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2014 – 2020. 

Ww. materiał znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 279946. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z materiałem pt. Dochody i wydatki Powiatu 

Raciborskiego w latach 2014 – 2016 pod kątem realizacji Strategii Rozwoju Powiatu 

Raciborskiego na lata 2014 – 2020 i polecił Skarbnikowi Powiatu przekazać go na najbliższe 

posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. 

 

Skarbnik Powiatu przypomniała, że na kolejnym posiedzeniu omówiona zostanie  

m.in. informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2016 r.  

W związku z powyższym poprosiła zebranych o zgłaszanie ewentualnych uwag  

do przekazanych materiałów.  

 

Starosta nawiązał do karty informacyjnej Referatu Inwestycji i Remontów omawianej  

na posiedzeniu w dniu 27 lipca 2016 r. a dotyczącej wyrażenia zgody na przyłączenie 

budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Jana 14 w Raciborzu do sieci 

ciepłowniczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju. Poinformował, 

że w dniu 16 sierpnia br. wraz z Kierownikiem Referatu uczestniczył w wizji na terenie  

ww. jednostki.  

Mając na uwadze powyższe, Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów 

ponowne przeanalizowanie ww. sprawy i jej przedstawienie na jednym z kolejnych 

posiedzeń.  

 

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

5. Piotr Olender – Członek Zarządu  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 17 sierpnia 2016 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 17 sierpnia 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 zmiany uchwały dotyczącej 

określenia uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu Powiatu 

Raciborskiego, składania oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych 

oraz związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego  

do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych związanych  

z realizacją zadań jednostki w roku 2016. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego  

do zaciągania zobowiązań z tytułu umów wieloletnich wykraczających  

poza rok budżetowy 2016. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia wzoru wniosku  

o przyznanie nagrody Dyrektora szkoły/placówki dla nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej  

i opiekuńczej. 


