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OR.II.0022.1.36.2016 

PROTOKÓŁ  NR 96/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 13 września 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 95/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 6 września 2016 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

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 przypomniał, że Starosta Ryszard Winiarski przebywa na urlopie  

do dnia 15 września br., a w dniach 16 – 17 września br. będzie brał udział w Konwencie 

powiatów województw śląskiego i małopolskiego. 

 

Wicestarosta poinformował, że kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie  

20 września 2016 r. o godz. 08.00. 
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Ad. 1 

 

Protokół Nr 95/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 6 września 2016 r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.  

 

Ad. 2 

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan 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 

283571. 

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 dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 27 września 2016 r. 

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan 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 

283573. 

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 referującej, wniósł do niego autopoprawki 

polegające na dodaniu/zmianie nw. zapisów:  

Rok 2017: 

Zwiększa się dochody i wydatki bieżące o kwotę 5 419,00 zł z tytułu dotacji celowych  

ze środków europejskich na projekcie „Po doświadczenia i kwalifikacje do niemieckich firm”. 

Zmniejsza się dochody majątkowe o 1 040 720,00 zł na zadaniu „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 3503S w miejscowości Jastrzębie” objętym PROW na lata 2014-2020,  

w związku z odmową przyznania pomocy przez Samorząd Województwa z powodu braku 

środków finansowych. 
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Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 185 371,00 zł, w tym:  

/…/ 

4)- 1 300 000,00 zł na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S w miejscowości 

Jastrzębie” objętym PROW na lata 2014-2020, w związku z odmową przyznania pomocy 

przez Samorząd Województwa z powodu braku środków finansowych. 

Zmniejsza się plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217  

ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 144 651,00 zł. 

Rok 2018: 

Zmniejsza się dochody i wydatki majątkowe o 1 040 720,00 zł na zadaniu „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 3503S w miejscowości Jastrzębie” objętym PROW na lata 2014-2020,  

w związku z odmową przyznania pomocy przez Samorząd Województwa z powodu braku 

środków finansowych. 

Ponadto zmniejsza się wydatki inwestycyjne kontynuowane o 1 300 000,00 zł na zadaniu 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S w miejscowości Jastrzębie”, oraz zwiększa się nowe 

wydatki inwestycyjne o kwotę 259 280,00 zł. 

Dot. Załącznika Nr 2 

WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE  

Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH 

MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY 

1. Zwiększa się plan wydatków w 2017 roku na projekcie „Po doświadczenia i kwalifikacje 

do niemieckich firm” o kwotę 5 419,00 zł - niewykorzystane środki z 2015 roku. 

2. Usuwa się zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S w miejscowości Jastrzębie” 

objęte PROW na lata 2014-2020, w związku z odmową przyznania pomocy  

przez Samorząd Województwa z powodu braku środków finansowych. 

 

Ponadto Inspektor Dominika Budzan przekazała, że do WPF-u dopisuje się:  

1) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S ul. Kolejowa i Tadeusza Kościuszki  

w Raciborzu” o wartości 63 998,00 zł, okres realizacji w latach 2016-2017,  

2) zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S Brzeźnica-Grzegorzowice” o wartości 

80 000,00 zł, okres realizacji w latach 2016-2107.  

Po zmianie, 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 dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 
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Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016 – 2025 oraz postanowił o jego przekazaniu 

na sesję w dniu 27 września 2016 r. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zaprezentował projekt uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

pomiędzy Powiatem Raciborskim a Powiatem Wodzisławskim dotyczącego wspólnej 

realizacji publicznego transportu zbiorowego. 

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

282590. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przypomniał, że Powiat 

Wodzisławski na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Raciborskim  

z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie organizacji transportu zbiorowego użyteczności 

publicznej został wyznaczony do obsługi 3 linii komunikacyjnych na obszarze Powiatu 

Raciborskiego: 

1) Wodzisław Śląski - Racibórz, 

2) Wodzisław Śląski - Chałupki, 

3) Rogów - Racibórz. 

 

W dniu 20 maja 2016 r. Rada Powiatu Wodzisławskiego podjęła uchwałę w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Powiatem 

Raciborskim dotyczącego realizacji publicznego transportu zbiorowego, w której 

zrezygnowano z linii komunikacyjnej Wodzisław Śląski - Chałupki pozostawiając 2 linie 

komunikacyjne z Wodzisławia Śląskiego do Raciborza, tj.: 

1) Wodzisław Śląski - Racibórz przez Syrynię, Lubomię, 

2) Wodzisław Śląski - Racibórz przez Gorzyce, Bluszczów, Syrynię, Lubomię. 

Rezygnacja z linii Wodzisław Śląski - Chałupki poprzedzona była korespondencją pomiędzy 

Powiatem Wodzisławskim a Gminą Krzyżanowice. Obecnie na zmodernizowanym odcinku 

linii kolejowej Wodzisław Śląski - Chałupki przewóz osób na tej trasie jest wykonywany 

przez spółkę Koleje Śląskie. 

Na mocy podjętej uchwały Rada Powiatu Wodzisławskiego zobligowała Zarząd Powiatu 

Wodzisławskiego do podjęcia działań w zakresie zmiany zawartego porozumienia  

z dnia 31 sierpnia 2011 r. z Powiatem Raciborskim. 
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W przedmiotowym projekcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego wyraża się zgodę  

na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Raciborskim a Powiatem Wodzisławskim 

dotyczącego wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego. Transport zbiorowy 

będzie realizowany na następujących liniach komunikacyjnych: 

1) Wodzisław Śląski - Racibórz przez Syrynię, Lubomię; 

2) Wodzisław Śląski - Racibórz przez Gorzyce, Bluszczów, Syrynię, Lubomię (w tym  

przez  Rogów).  

Organizatorem transportu w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 

o publicznym transporcie zbiorowym będzie Powiat Wodzisławski. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem 

Raciborskim a Powiatem Wodzisławskim dotyczącego wspólnej realizacji publicznego 

transportu zbiorowego wniósł do niego autopoprawki polegające na zmianie brzmienia  

§ 2 oraz uzasadnienia. 

Po zmianie, 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 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

pomiędzy Powiatem Raciborskim a Powiatem Wodzisławskim dotyczącego wspólnej 

realizacji publicznego transportu zbiorowego oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 27 września 2016 r.  

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia 

uchwały dotyczącej powierzenia na czas określony Gminie Pietrowice Wielkie zarządzania 

publiczną drogą powiatową. 

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

283200. 

Wicestarosta przypomniał, że Gmina Pietrowice Wielkie zamierzała pełnić funkcję inwestora 

przy modernizacji drogi powiatowej nr S3505 Lekartów-Pietrowice Wielkie. Inwestycję  

w tym zakresie Gmina Pietrowice Wielkie planowała zrealizować przy pomocy środków 

finansowych pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  

w ramach  operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania 

„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich 
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rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie 

energii”. 

Uchwałą Rady Powiatu Raciborskiego Nr XVIII/172/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. 

powierzono Gminie Pietrowice Wielkie zarządzanie publiczną drogą powiatową  

i w dniu 2 maja 2016 r. podpisane zostało między stronami stosowne porozumienie. 

W związku z faktem, że zadanie to na chwilę obecną nie zostało przyjęte do dofinansowania, 

na podstawie niniejszej uchwały oraz Uchwały Nr XIX/190/2016 Rady Gminy Pietrowice 

Wielkie z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały przejęcia od Powiatu 

Raciborskiego zarządzania drogą powiatową, zachodzi konieczność rozwiązania 

porozumienia z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie powierzenia na czas określony Gminie 

Pietrowice Wielkie zarządzania publiczną drogą powiatową oraz wycofania z obrotu 

prawnego Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej powierzenia na czas określony 

Gminie Pietrowice Wielkie zarządzania publiczną drogą powiatową wniósł do niego 

autopoprawki polegające na zmianie brzmienia § 2 oraz uzasadnienia.  

Po zmianie, 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 uchylenia uchwały dotyczącej powierzenia na czas 

określony Gminie Pietrowice Wielkie zarządzania publiczną drogą powiatową  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 27 września 2016 r. 

 

Ad. 3 

 

Inspektor Dominika Budzan 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 

283399. 

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

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok, na wniosek referującej, wniósł  

do niego autopoprawki polegające na tym że:  

1) w Rozdziale 80102 zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł plan wydatków Zespołu Szkół 

Specjalnych w Raciborzu z przeznaczeniem na organizację poczęstunku dla uczestników 
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Śląskiego Mityngu Lekkoatletycznego Olimpiad Specjalnych, których organizatorem jest 

szkoła, 

2) w Rozdziale 80195 zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół 

Specjalnych w Raciborzu.  

Po zmianie, 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. 

 

Inspektor Dominika Budzan 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 

283417. 

Inspektor Dominika Budzan poinformowała, że po przygotowaniu przedmiotowego projektu 

uchwały otrzymała dodatkowe pismo Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami 

dotyczące zmian w Rozdziale 70005. 

Obecny w tej części posiedzenia Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami 

Zbigniew Rydzek udzielił szczegółowych wyjaśnień dotyczących zmian w Rozdziale 70005.  

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, dokonał zmian w Rozdziale 70005 w planie wydatków 

będących w dyspozycji Referatu Gospodarki Nieruchomościami z przeznaczeniem  

na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego położonego w Wojnowicach  

i stanowiącego własność Skarbu Państwa (750,00 zł).  

Po zmianie, 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. 
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Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej 

działalności powiatu przez Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu podczas 

nieobecności dyrektora. 

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

283398. 

Wicestarosta przekazał, że na wniosek dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”  

w Raciborzu z dnia 7 września 2016 r. złożony pismem nr SA.0714.22.2016 dla zapewnienia 

prawidłowego funkcjonowania jednostki podczas nieobecności dyrektora oraz płynnej 

okresowej realizacji jego kompetencji uzasadnione jest upoważnienie wskazanego 

pracownika do składania oświadczeń woli w imieniu powiatu raciborskiego. 

W przedmiotowym projekcie uchwały upoważnia się Panią Hannę Łaciok - Kierownika 

Zespołu Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu do składania  

w imieniu powiatu raciborskiego oświadczeń woli w sprawach związanych z: 

1) bieżącym kierowaniem jednostką i jej funkcjonowaniem oraz administrowaniem mieniem, 

w jakie została wyposażona, 

2) wykonywaniem zadań statutowych jednostki i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie 

zamówień publicznych w ramach tych zadań, 

3) dysponowaniem środkami budżetowymi w ramach wydatków określonych w planie 

finansowym jednostki za dany rok. 

Oświadczenia woli, o których mowa powyżej mogą być składane przez Hannę Łaciok  

- kierownika Zespołu Opiekuńczego Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu 

jednoosobowo, z zachowaniem odpowiednio wymogów formalnoprawnych z tym 

związanych, podczas nieobecności dyrektora. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia do składania 

oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Dom 

Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu podczas nieobecności dyrektora. 

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

 

Wicestarosta dodał, że w związku z tym, iż Pani Małgorzata Krawczyńska Dyrektor Domu 

Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu wskazała osobę, która w razie nieobecności 
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dyrektora będzie odpowiedzialna m.in. za wykonanie budżetu jednostki należy dokonać 

zmian w niżej opisanych uchwałach Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

 

Mając na uwadze powyższe, Wicestarosta omówił 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 

283429. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Wicestarosta przedstawił 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 

283430. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Wicestarosta zaprezentował 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 

283432. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

W tym miejscu posiedzenie opuścił Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego  

Andrzej Chroboczek, który udał się na spotkanie Klastra Górnej Wisły. Spotkanie to odbędzie 

się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Oświęcimiu, a poświęcone będzie  

m.in. budowie Kanału Śląskiego.  

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

uchylenia uchwały dotyczącej przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego dotyczącej zmiany uchwały w sprawie nadania statutu 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 

283804. 

Wicestarosta przypomniał, że dnia 6 września 2016 r. Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

1) pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

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

2) podjął Uchwałę Nr 95/452/2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej zmiany uchwały w sprawie nadania statutu 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.  

 

Podjęcie ww. Uchwały jest wynikiem niewłaściwej interpretacji zapisów Uchwały  

Nr XVIII/174/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie 
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nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.  

Jak wyjaśniła obecna w tej części posiedzenia Inspektor w Referacie Spraw Społecznych 

Joanna Koczwara-Kozłowska czynności podejmowane przez Zarząd nie były konieczne.  

Do błędnej interpretacji zapisów Uchwał przyczyniła się poniekąd informacja na stronie 

internetowej Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego, na której Uchwała  

Nr XVI/149/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 lutego 2016 r. widnieje jako akt 

uchylony. Po zgłoszeniu powyższego faktu w ŚUW w Katowicach uszczegółowione zostały 

dane pojawiające się na stronie internetowej, zgodnie z którymi akt ten jest uchylony,  

ale obowiązuje do dnia 31 grudnia 2016 r.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 

zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

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

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Mając na uwadze powyższe, Zarząd negatywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej nadania statutu Samodzielnemu 

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

w Raciborzu, wycofując go z obrotu prawnego. 

 

Ad. 4 

 

Inspektor Dominika Budzan 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 

283397. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: II Liceum 

Ogólnokształcącego w Raciborzu, Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, Międzyszkolnego 

Ośrodka Sportowego w Raciborzu, Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, 

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



 

 

12 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia 

zgody na złożenie do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wniosku   

o dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu” – etap II  

w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej 

infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. 

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

283319. 

Wicestarosta przekazał, że w związku z naborem wniosków prowadzonym  

do dnia 15 września 2016 r. przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach w ramach 

programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 

drogowej na lata 2016-2019”, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania dla zadania  

pn. „Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu”- etap II na pokrycie 50% kosztów 

kwalifikowalnych przedmiotowego zadania.  

Zadanie to obejmuje przebudowę DP 3548S ul. Ocickiej w Raciborzu na odcinku  

od skrzyżowania z ul. Koszalińską do skrzyżowania z ul. Węgierską włącznie. 

Zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF na lata 2016 – 2025 na realizację zadania  

pn. „Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu” w roku 2017 planuje się zabezpieczyć środki  

po stronie wydatków w wysokości 1 800 000,00 zł.  

W przypadku pozyskania dofinansowania oraz realizacji zadania, udział finansowy  

w realizacji przedmiotowego zadania zadeklarowało Miasto Racibórz w wysokości                

558 000,00 zł. 

Powiat Raciborski w bieżącym roku otrzymał dotację z budżetu państwa w ramach Programu 

rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej w kwocie: 

- 979 011 zł na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3521S Szonowice-Modzurów”,  

- 892 544 zł na zadanie pn. „Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu”. 

 

Uwzględniając powyższe Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów proponuje,  

aby wstępnie Powiat Raciborski ubiegał się o uzyskanie dotacji ze środków budżetu państwa  

w kwocie 900 000,00 zł brutto, co stanowi 50% wartości kosztu kwalifikowalnego zadania.  

Z kolei kwota zabezpieczonych środków własnych Powiatu Raciborskiego na realizację tego 

zadania wynosi 342 000,00 zł. 
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Jak dodała Inspektor Dominika Budzan wkład własny Powiatu Raciborskiego na realizację 

przedmiotowego zadania jest zaplanowany w 2017 roku w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej na lata 2016-2025.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na złożenie do Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Katowicach wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa  

ul. Ocickiej w Raciborzu”- etap II w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program 

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

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów  

dot. wyrażenia zgody na złożenie do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 

wniosku o dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3545S  

od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 935 do granicy powiatu w miejscowości 

Pogrzebień” w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej  

i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. 

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

283495. 

Wicestarosta przekazał, że podobnie jak w poprzednio omawianej karcie informacyjnej,  

w związku z trwającym naborem wniosków prowadzonym do dnia 15 września 2016 r.  

przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach w ramach programu wieloletniego pod nazwą 

„Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, istnieje 

możliwość uzyskania dofinansowania dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej  

nr 3545S od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 935 do granicy powiatu w miejscowości 

Pogrzebień” na pokrycie 50% kosztów kwalifikowalnych przedmiotowego zadania.  

Zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF na lata 2016 – 2025 na realizację zadania  

pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3545S od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 935  

do granicy powiatu w miejscowości Pogrzebień” w roku 2017 planuje się zabezpieczyć środki 

po stronie wydatków w wysokości 3 232 000,00 zł.  

W przypadku pozyskania dofinansowania oraz realizacji zadania, udział finansowy  

w realizacji przedmiotowego zadania zadeklarowała Gmina Kornowac w wysokości                

816 000,00 zł. 

Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów zaproponował, aby wstępnie Powiat Raciborski 

ubiegał się o uzyskanie dotacji ze środków budżetu państwa w kwocie 1 600 000,00 zł brutto,  
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co stanowi 50% wartości kosztu kwalifikowalnego zadania. Z kolei kwota zabezpieczonych 

środków własnych Powiatu Raciborskiego na realizację tego zadania wynosi 816 000,00 zł. 

Inspektor Dominika Budzan dodała, że wkład własny Powiatu Raciborskiego na realizację 

ww. zadania jest zaplanowany w 2017 roku w WPF-ie na lata 2016-2025.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na złożenie do Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Katowicach wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 3545S od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 935 do granicy powiatu  

w miejscowości Pogrzebień” w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program 

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

 

Wicestarosta omówił materiał przygotowany przez Wydział Finansowy pt. Realizacja planu 

inwestycyjnego Powiatu Raciborskiego w 2016 roku oraz materiał opracowany przez Referat 

Inwestycji i Remontów pt. Realizacja planu inwestycyjnego Powiatu Raciborskiego w 2016 r. 

Stan na dzień 31.08.2016 r. 

Ww. materiały znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID 283488 

i 283491. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z materiałem pt. Realizacja planu inwestycyjnego 

Powiatu Raciborskiego w 2016 roku oraz z materiałem pt. Realizacja planu inwestycyjnego 

Powiatu Raciborskiego w 2016 r. Stan na dzień 31.08.2016 r. i polecił przekazać je  

na najbliższe posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

1) po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu  

nr MDK 311/16/2016 z dnia 9 września 2016 r. zwiększył budżet jednostki o kwotę 

127 700,00 zł. O powyższym Wydział Finansowy poinformuje jednostkę,  

2) po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Raciborzu nr PPP 311/16/2016 z dnia 9 września 2016 r. zwiększył budżet jednostki  

o kwotę 213 920,00 zł. O powyższym Wydział Finansowy poinformuje jednostkę, 

3) pozytywnie zaopiniował pismo Dyrektora Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej  

i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu nr ZP.3221.17.2016 

z dnia 12 września 2016 r. W związku z tym część pozostałych środków w § 4270 

jednostka może przeznaczyć na naprawę systemu chłodniczego. O powyższym Wydział 

Finansowy poinformuje jednostkę. 
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Wicestarosta poinformował, że w dniu 12 września 2016 r. o godz. 15:30 odbyło się 

posiedzenie Komisji Rewizyjnej poświęcone omówieniu wykonania budżetu Powiatu 

Raciborskiego za I półrocze 2016 r.  

Wicestarosta dodał, że został zaproszony na ww. posiedzenie. Ponadto w posiedzeniu wzięli 

udział: Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu Monika Mużelak, Kierownik 

Referatu Inwestycji i Remontów Roman Peikert, Inspektor w Wydziale Finansowym 

Dominika Budzan.  

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 283221. 

 

Wicestarosta poinformował, że w związku z otrzymaną informacją ze Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Katowicach  o możliwości uzyskania dofinansowania na utworzenie  

SOR-u w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu ze środków Działania 9.1 Infrastruktura 

ratownictwa medycznego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

(POIiŚ14-20), została złożona fiszka projektowa pt.: „Utworzenie nowego SOR” . 

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych to 10 000 000,00 zł – jest to suma kwoty 

dofinansowania i wkładu własnego beneficjenta, dofinansowanie na poziomie 85 %. 

Możliwość uzyskania powyższego dofinansowania pojawiła się ze względu na rezygnację 

Jastrzębia jako jednego z wytypowanych podmiotów, w których planowane jest utworzenie  

w ramach środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  

nowych szpitalnych oddziałów ratunkowych. 

 

Ad. 5 

 

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

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

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXI/197/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 sierpnia 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 

283307. 
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Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

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

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXI/198/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 sierpnia 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 

283351. 

 

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

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

kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji: 

1) Uchwały Nr XXI/199/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r.  

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół 

specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu raciborskiego, 

2) Uchwały Nr XXI/200/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r.  

w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie Szkoła Policealna nr 2 z Centrum Kształcenia 

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

3) Uchwały Nr XXI/201/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r.  

w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie Szkoła Policealna nr 3 dla Dorosłych z Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu  

przy ul. Zamkowej 1 i jej likwidacji, 

4) Uchwały Nr XXI/202/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r.  

w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej określenia zasad przyznawania stypendiów 

Starosty Raciborskiego dla najzdolniejszych studentów - mieszkańców powiatu 

raciborskiego. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwał, a Referat Edukacji, Kultury 

i Sportu odpowiedzialny za ich realizację.  

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

283459. 

 



 

 

17 

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

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

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXI/204/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie 

określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację.  

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

283723. 

 

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

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

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXI/205/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r. 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. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację.  

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

283364. 

 

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

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

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXI/206/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

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

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację.  

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

283733. 
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Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

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

kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXI/207/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r. 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”. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Inwestycji  

i Remontów odpowiedzialny za jej realizację.  

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

283179. 

 

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 13 września 2016 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 września 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 upoważnienia do składania 

oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Dom 

Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu podczas nieobecności dyrektora. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 

zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi 

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


