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OR.II.0022.1.38.2016 

PROTOKÓŁ  NR 98/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 27 września 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 97/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 20 września 2016 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu.  

5. Sprawy różne. 

 

Starosta rozszerzył porządek posiedzenia o dodatkowe materiały, tj.: 

1) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie poparcia stanowiska Zarządu 

Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą  

w Rybniku, 

2) opinie zgłoszone na posiedzeniach Komisji Rady Powiatu Raciborskiego, które miały 

miejsce we wrześniu br.  

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 poinformował, że kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 4 października 

2016 r. o godz. 08.00. 
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Ad. 1 

 

Protokół Nr 97/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20 września  

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

 

Ad. 2 

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan omówiła nową wersję projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2016 rok. 

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

283571. 

Inspektor Dominika Budzan poinformowała, że w przedmiotowym projekcie uchwały ujęto 

zmiany, o których wspomniała na poprzednim posiedzeniu Skarbnik Powiatu. Zmiany te 

obejmują zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1 032,00 zł w związku z otrzymanymi 

środkami od Prezesa Rady Ministrów na stypendia dla uczniów oraz zwiększenie wydatków 

bieżących o ww. kwotę z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów. Ponadto w projekcie 

uchwały zmieniły się kwoty ogółem, co wynika ze zmian dokonanych w budżecie uchwałami 

Zarządu. Ww. zmiany zostały omówione na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów  

w dniu 26 września 2016 r.   

Ponadto Inspektor Dominika Budzan przekazała, że w dniu dzisiejszym otrzymano decyzję 

Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.256.1.2016, o której mowa szczegółowo w pkt 3 

protokołu, stąd w omawianym projekcie uchwały zmianie uległy kwoty ogółem.  

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2016 rok oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 27 września 

2016 r. 

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan przedstawiła nową wersję projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016 – 2025. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

283573. 

Inspektor Dominika Budzan poinformowała, że w przedmiotowym projekcie uchwały 

wprowadzone zostały zmiany, o których mowa w nowej wersji projektu 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 nową wersję projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

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

na sesję w dniu 27 września 2016 r. 

 

Starosta omówił dodatkowy projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

poparcia stanowiska Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. 

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

285935. 

Starosta poinformował, że zgodnie z aktualnym harmonogramem naborów wniosków  

o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  

na 2016 rok z dnia 26 lipca 2016 r. planowany termin rozpoczęcia naborów w ramach 

Działania 6.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  

na lata 2014 - 2020 - Drogi wojewódzkie przewidziano na wrzesień/październik 2016 r. 

Poprzedni nabór w ramach tego działania był prowadzony przez ok. 5 miesięcy. Gdyby 

podobny termin zastosowano w trakcie drugiego naboru wykluczałby on przedsięwzięcie pn.: 

Projekt budowy Regionalnej Drogi - Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie 

Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku z możliwości ubiegania się o środki unijne. 

Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego  

z siedzibą w Rybniku uchwałą nr 45/2016 z dnia 26 września 2016 r. przyjął stanowisko 

dotyczące długości trwania najbliższego naboru wniosków w ramach działania 6.1 Drogi 

wojewódzkie w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego 2014 - 2020, 

apelując, aby nabór w ramach działania 6.1 RPO WSL 2014 - 2020 był prowadzony  

w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy, co umożliwi przygotowanie dokumentacji 

aplikacyjnej. 
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Rada Powiatu Raciborskiego poprzez wyrażenie poparcia powyższego stanowiska uznaje 

istotność argumentów szczegółowo przytoczonych w stanowisku Zarządu Związku Gmin  

i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. 

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 poparcia stanowiska Zarządu Związku Gmin i Powiatów 

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku oraz postanowił  

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

 

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

Powiatu Raciborskiego o wprowadzenie na sesję w dniu 27 września 2016 r.: 

1) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok,  

2) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016 – 2025  

i jednocześnie wycofanie z porządku obrad sesji ww. projektów uchwał przekazanych 

pismem nr OR.II.0022.3.8.2016 z dnia 14 września 2016 r., 

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

Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą  

w Rybniku. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zaprezentował projekt uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat  

za przechowywanie pojazdów w 2017 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

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

284611. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przypomniał, że usuwanie 

pojazdów i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym jest zadaniem własnym powiatu. 

Zgodnie z art. 130a ust. 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym rada powiatu ustala corocznie,  

w drodze uchwały wysokość kosztów i opłat za usunięcie i parkowanie usuniętych pojazdów. 

Maksymalne stawki opłat określone w ust. 6a ustawy Prawo o ruchu drogowym obowiązujące 

w danym roku kalendarzowym ulegają corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy  

w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie 
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pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie w stosunku do analogicznego 

okresu roku poprzedniego. Przedstawione w projekcie uchwały stawki opłat za usunięcie 

pojazdu z drogi uległy zmniejszeniu w porównaniu do stawek obowiązujących w 2016 r., 

natomiast stawki opłat za parkowanie nie uległy zmianie w porównaniu do stawek 

obowiązujących w 2016 r. 

Jak przekazał Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedmiotowy 

projekt uchwały zostanie przekazany do konsultacji, zgodnie z § 5 Uchwały  

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 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej organizacji. 

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 ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie 

pojazdów w 2017 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

 

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 

285504. 

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 § 1 dodaje się ust. 1 w brzmieniu: „§ 1. 1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały  

Nr XIV/131/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2016 r. z późn. zm., zgodnie  

z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.”, 

2) w § 1 dotychczasowe ust. 1 – 3 zostają oznaczone jako ust. 2 – 4,  
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3) w Rozdziale 85202 zwiększa się o kwotę 11 643,00 zł plan dotacji celowej zgodnie  

z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.256.1.2016 z dnia 21 września 2016 r.,  

z przeznaczeniem na prowadzenie ponadgminnych domów pomocy społecznej,  

w których przebywają mieszkańcy przyjęci przed dniem 1 stycznia 2004 r.,  

4) w Rozdziale 85202 zwiększa się o kwotę 11 643,00 zł plan wydatków,  

z przeznaczeniem na prowadzenie domów pomocy społecznej, w tym: 

27 324,00 zł Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu,  

19 308,00 zł Dom Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach,  

(-34 989,00 zł) Dom Pomocy Społecznej przy Placu Jagiełły w Raciborzu. 

 

Po zmianie, 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. 

 

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 

285509. 

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. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zaprezentował projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej ustalenia wysokości kosztów usuwania  

i opłat za przechowywanie pojazdów w 2017 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

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

284615. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 
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uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej ustalenia wysokości kosztów usuwania  

i opłat za przechowywanie pojazdów w 2017 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

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

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek omówił projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Raciborskiego 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Racibórz, położonej w Raciborzu. 

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

285281. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek poinformował, że działka  

nr 282/49 (arkusz mapy 6), obręb Ostróg, o pow. 0,0136 ha stanowi własność Gminy Miasta 

Racibórz. Prawo to zostało wpisane w operacie ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu oraz w księdze wieczystej nr GL1R/00032165/4, prowadzonej przez Sąd 

Rejonowy w Raciborzu. Przedmiotowa działka w części stanowi trawnik ogrodzony płotem  

i znajduje się w bezumownym posiadaniu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, natomiast w pozostałej części stanowi drogę dojazdową  

do obiektu ww. jednostki, łącząc ją z powszechnie dostępną ulicą Armii Krajowej. 

Prezydent Miasta Racibórz, działający w imieniu Gminy Miasta Racibórz, wyraził wolę 

nieodpłatnego przekazania własności ww. działki na rzecz Powiatu Raciborskiego, jako 

formy odszkodowania za działkę nr 139/12 (k.m.1), obręb Bosac, o pow. 0,0183 ha, 

stanowiącej dotychczas własność Powiatu Raciborskiego, która jako zajęta pod drogę 

publiczną gminną (ulica Zamkowa) przeszła na własność Gminy Miasta Racibórz, z mocy 

prawa, w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

Stosownie do treści art.98 ust.3 ww. ustawy, za utraconą działkę przysługuje odszkodowanie 

w wysokości uzgodnionej między właścicielem lub użytkownikiem wieczystym a właściwym 

organem. Stosownie do treści art. 131 ww. ustawy, odszkodowanie może przybrać również 

formę nieruchomości zamiennej. 

Na mocy Uchwały Nr XXI/203/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r., Rada Powiatu Raciborskiego 

wyraziła zgodę na nabycie działki nr 282/49 na rzecz Powiatu Raciborskiego, jako formę 

odszkodowania za utraconą własność działki nr 139/12. 

Stosownie do treści art. 131 ust.4 ww. ustawy, różnicę między wysokością odszkodowania  

za nieruchomość wywłaszczoną a wartością nieruchomości nabywanej jako odszkodowanie, 

wyrównuje się poprzez dopłatę pieniężną. Zgodnie z operatem szacunkowym  
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z dnia 23 czerwca 2016 r., wartość rynkowa działki nr 282/49 wynosi 10 500,00 zł, natomiast 

wartość rynkowa działki nr 139/12 wynosi 10 600,00 zł. Różnica w wartości ww. działek 

wynosi 100,00 zł na korzyść Gminy Miasta Racibórz, zatem stosownie do treści art. 131 ust.4 

ww. ustawy, na Gminie Miasta Racibórz ciąży obowiązek wykonania dopłaty pieniężnej  

w wysokości 100,00 zł na rzecz Powiatu Raciborskiego. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie nabycia na rzecz Powiatu 

Raciborskiego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Racibórz, położonej  

w Raciborzu. 

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

 

Ad. 4 

 

Sekretarz Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego dot. zmiany 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu.  

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

285661. 

Sekretarz Powiatu przypomniała, że Zarząd Powiatu Raciborskiego w trakcie posiedzenia  

w dniu 17 maja 2016 r. zatwierdził do realizacji pierwszy etap zmian organizacyjnych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu. Następnie dnia 24 maja 2016 r. uchwalił Regulamin 

Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Raciborzu, który wszedł w życie z dniem 1 lipca 

2016 r. W pkt I karty informacyjnej szczegółowo opisano dotychczas wprowadzone zmiany 

organizacyjne w tut. Starostwie. 

Sekretarz Powiatu przekazała, że realizując drugi i ostatni etap zmian organizacyjnych 

mających na celu uproszczenie struktury, zwiększenie wydajności i skuteczności pracy, 

centralizację siedziby oraz poprawę systemu zastępstw, przedstawia do zatwierdzenia niżej 

opisane propozycje reorganizacji zgłaszane w 2015 r. wraz z wyznaczeniem terminu ich 

realizacji:  

 

1) utworzenie Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu (SP)  – na bazie zadań dotychczas 

realizowanych w trzech komórkach organizacyjnych: Referacie Funduszy Zewnętrznych  

i Strategii Rozwoju (OS), Referacie Edukacji, Kultury i Sportu (ZW) i Wydziale 

Organizacyjnym (OR). Najważniejsze zadania realizowane w nowym Referacie obejmą 
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zadania z zakresu: pozyskiwania i rozliczania funduszy zewnętrznych, strategii rozwoju, 

kontaktów z mediami, kontaktów z partnerami krajowymi i zagranicznymi, kultury, sportu, 

rekreacji, promocji, nadzoru nad stowarzyszeniami, reprezentacji, prowadzenia Biuletynu 

Informacji Publicznej, strony internetowej Powiatu, współpracy z Agencją Promocji  

na Zamku Piastowskim.  

Zorganizowanie wszystkich stanowisk pracy Referatu nastąpi w pomieszczeniach 

zajmowanych dotychczas przez Referat Funduszy Zewnętrznych i Strategii Rozwoju  

(pok. nr 18 budynek A) oraz Referat Inwestycji i Remontów (pok.16 i 17 budynek A); 

5 etatów, podporządkowanie Wicestaroście. 

Termin: od 1 października 2016 r. 

2) likwidacja Referatu Funduszy Zewnętrznych i Strategii Rozwoju 

przejęcie zadań przez nowy Referat Promocji i Rozwoju Powiatu.  

   Termin: od 1 października 2016 r. 

3) likwidacja stanowiska ds. współpracy krajowej i zagranicznej w Wydziale 

Organizacyjnym  

przejęcie zadań przez nowy Referat Promocji i Rozwoju Powiatu. 

Termin: od 1 października 2016 r. 

4) zmiana nazwy Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

na Referat Edukacji – ZW. 

Termin realizacji: od 1 października 2016 r. 

5) przekazanie zadania wydawania pozwoleń na sprowadzanie zwłok z zagranicy 

dotychczas w Referacie Administracyjnym – do Referatu Spraw Społecznych. 

     Termin: od 1 października 2016 r.  

6) zmiana lokalizacji gabinetu Członka Zarządu 

przeniesienie gabinetu Członka Zarządu do budynku A (sala obrad Zarządu) i prowadzenie 

wspólnej obsługi kancelaryjno-sekretarskiej dla wszystkich starostów. 

    Termin: od grudnia 2016 r. 

7) zmiana lokalizacji Referatu Inwestycji i Remontów 

przeniesienie stanowisk pracy Referatu do budynku B – trzecie piętro – dotychczasowy 

gabinet kierownika SE (pok. nr 312) i biuro zajmowane przez Referat Architektury                  

i Budownictwa (pok. nr 307). Zorganizowanie stanowiska pracy kierownika SE                        

w pomieszczeniach zajmowanych przez Referat po przeciwnej stronie korytarza  
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oraz przeniesienie jednego stanowiska pracy SA do sąsiedniego pokoju nr 306 

zajmowanego przez pozostałych pracowników Referatu. 

    Termin: od połowy października 2016 r. 

8) likwidacja Biura Rady 

przeniesienie do Wydziału Organizacyjnego stanowiska ds. obsługi Rady, które realizować 

będzie zadania dotyczące merytorycznej i organizacyjnej obsługi Rady i jej komisji (1 etat) 

oraz realizacja zadania wzajemnego zastępowania się ze stanowiskiem ds. obsługi Zarządu 

Powiatu. Zorganizowanie stanowisk nastąpi w dotychczasowym pomieszczeniu 

zajmowanym przez Biuro Rady.  

Termin: do końca 2016 r. 

9) zmiana lokalizacji biura Sekretarza Powiatu, Wydziału Organizacyjnego (stanowiska pracy 

ds. zarządzania personelem, obsługi Zarządu Powiatu, organizacji) w ramach budynku A  

– sukcesywnie, do końca 2016 r. 

10) realizacja zadania dotyczącego analiz i budżetu jednostek oświatowych  

w Referacie Edukacji 

dotychczas w Wydziale Finansowym, przekazanie 1 etatu. 

Termin realizacji: od 1 stycznia 2017 r. ze względu na konieczność zamknięcia roku 

budżetowego. 

11) utworzenie w Wydziale Geodezji referatu wewnętrznego 

Referat Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (lub jakaś inna krótsza nazwa) na czele                   

z kierownikiem, likwidacja stanowiska zastępcy naczelnika. 

    Termin: od 1 stycznia 2017 r. 

12) przekazanie zadania likwidacji pojazdów  

przejętych przez powiat na podstawie prawa o ruchu drogowym  do Powiatowego Zarządu 

Dróg w Raciborzu. 

Termin: od 1 stycznia 2017 r. 

 

Jak podkreśliła Sekretarz Powiatu ww. zmiany organizacyjne nie spowodują zmniejszenia 

zatrudnienia w tut. Starostwie.  

Starosta dodał, że omówione przez p. Sekretarz Powiatu zmiany organizacyjne to ostatni ich 

etap, a zakończenie reorganizacji Starostwa nastąpi z dniem 31 grudnia 2016 r.  

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

0 głosów wstrzymujących – zatwierdził do realizacji opisane wyżej propozycje zmian 
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organizacyjnych w tut. Starostwie, wyraził zgodę na niezwłoczne przystąpienie do ich 

wdrażania tak, aby z dniem 1 stycznia 2017 r. osiągnąć stan docelowy oraz zobowiązał: 

1) Sekretarza Powiatu do przedstawiania na kolejne posiedzenia projektów uchwał Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu, w których odzwierciedlane będą sukcesywnie (w zależności  

od realnej możliwości i gotowości wdrożenia), zatwierdzone do realizacji zmiany; 

2) kierowników komórek organizacyjnych, których dotyczą zmiany do podjęcia wszelkich 

działań w celu realizacji i wdrożenia zmian, w szczególności do zorganizowania procesu 

przeniesienia stanowisk do nowych lokalizacji, do aktualizacji regulaminów 

wewnętrznych, zakresów czynności, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych 

pracowników oraz regulacji wewnętrznych;  

3) Kierownika Referatu Administracyjnego do współuczestniczenia we wszystkich pracach 

dotyczących zmian lokalizacji i przeniesień.  

 

Mając na uwadze powyższe, Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

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

285719. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

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

 

Ad. 5 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawił projekt decyzji 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia prawa trwałego zarządu na rzecz 

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

przy ul. Zamkowej nr 1, w stosunku do nieruchomości zabudowanych, stanowiących 

własność Powiatu Raciborskiego. 

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

284570. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął decyzję w sprawie ustanowienia prawa trwałego zarządu 

na rzecz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” z siedzibą  

w Raciborzu przy ul. Zamkowej nr 1, w stosunku do nieruchomości zabudowanych, 

stanowiących własność Powiatu Raciborskiego, po wniesieniu na wniosek referującego 

drobnych autopoprawek do pkt 1 i 2 oraz uzasadnienia.   

Decyzja nr SN.I. 6844.42.2015 znajduje się w aktach sprawy prowadzonej przez Referat 

Gospodarki Nieruchomościami.  

 

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 

285496. 

Inspektor Dominika Budzan dodała, że po przygotowaniu przedmiotowej karty informacyjnej  

do tut. Starostwa wpłynęło pismo informujące o zmianie planu finansowego Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu z dnia 26 września 

2016 r.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu,  Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu  

z dnia 20 i 26 września 2016 r., Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu, 

Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 

Wicestarosta omówił 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 

285488.  

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 przyjął do realizacji zmieniony kalendarz 
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imprez kulturalnych na 2016 r. wyrażając zgodę na ujęcie w kalendarzu przedsięwzięcia 

kulturalnego pn.: „HUBERTUS 2016” oraz udzielenie wsparcia finansowego w wysokości  

1 000,00 zł.  

 

Starosta przedstawił: 

1) opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z posiedzenia w dniu 21 września 

2016 r., która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 285282,  

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

z posiedzenia w dniu 26 września 2016 r., która znajduje się w systemie informatycznym 

Mdok pod numerem UID 285779. 

 

Starosta zapoznał zebranych z Uchwałą Nr 4200/V/122/2016 z dnia 21 września 2016 r.  

V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii  

o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Raciborskiego informacji o przebiegu wykonania 

budżetu za I półrocze 2016 roku. RIO w Katowicach wydała pozytywną opinię  

o przedłożonej przez Zarząd informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.  

Ww. Uchwała znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 285707. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przekazał na sesję w dniu 27 września 2016 r. Uchwałę  

Nr 4200/V/122/2016 z dnia 21 września 2016 r. V Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu 

Raciborskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.  

 

Starosta omówił dodatkowe materiały, tj.: 

1) opinię Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z posiedzenia w dniu 19 września  

2016 r., która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 285839,  

2) opinię Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z posiedzenia w dniu 20 września 2016 r.,  

która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 285815,  

3) opinie Komisji Budżetu i Finansów z posiedzenia w dniu 26 września 2016 r.,  

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 285836. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na przesunięcie kwoty 30 zł pomiędzy 

paragrafami płacowymi w budżecie Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, zgodnie  
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z pismem nr NF.3012-27/2016 z dnia 22 września 2016 r. O powyższym Wydział Finansowy 

poinformuje Dyrektora. 

 

Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych ze skierowanym na ręce p. Starosty podziękowaniem, 

które zostało wystosowane przez Prezydenta Miasta Racibórz Mirosława Lenka, za pomoc  

i wsparcie udzielone na rzecz organizacji II Rafako Półmaratonu Racibórz.  

 

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. ……………………………... 

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 27 września 2016 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 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 przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej ustalenia wysokości kosztów usuwania  

i opłat za przechowywanie pojazdów w 2017 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie nabycia na rzecz Powiatu 

Raciborskiego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Racibórz, położonej  

w Raciborzu. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 


