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OR.II.0022.1.39.2016 

PROTOKÓŁ  NR 99/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 4 października 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 98/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 27 września 2016 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

Starosta przekazał, że Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek 

przebywa na urlopie wypoczynkowym do dnia 14 października 2016 r.  

Starosta rozszerzył porządek posiedzenia o dodatkową kartę informacyjną Referatu Inwestycji 

i Remontów dot. realizacji umowy nr SZ.273.2.2016 z dnia 22 marca 2016 r., zadanie  

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

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – przyjął szczegółowy porządek posiedzenia, 

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Starosta poinformował, że kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 13 października 

2016 r. o godz. 08.00. 
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Ad. 1 

 

Protokół Nr 98/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 września  

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

 

Ad. 2 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia 

szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia 

terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty  

za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka umieszczonego w zakładzie opiekuńczo  

– leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji 

leczniczej. 

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

286106. 

Wicestarosta przypomniał, że przedmiotowy projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu 

Zarządu w dniu 9 sierpnia 2016 r. Działając w oparciu o Uchwałę Nr XIX/196/2012 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad  

i trybu przeprowadzania konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego  

w Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 

organizacji Zarząd skierował ww. projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

do konsultacji. Konsultacje przeprowadzono w formie pisemnego i elektronicznego 

wyrażenia opinii w terminie od 22 sierpnia 2016 r. do 9 września 2016 r. Osobą upoważnioną 

do kontaktu z organizacjami pozarządowymi był Kierownik Referatu Spraw Społecznych. 

Żadna z organizacji pozarządowych nie wzięła udziału w konsultacjach.  

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 określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości  

lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty  

lub odstępowania od ustalania opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka 

umieszczonego w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno  
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– opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej oraz postanowił o jego przekazaniu  

na sesję w dniu 25 października 2016 r. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

285013. 

Wicestarosta poinformował, że w powołanej Uchwałą Nr VI/51/2015 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 23 marca 2015 r. Radzie Społecznej Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu 

przedstawicielem Wojewody Śląskiego był Pan Dariusz Kandora.  

Dnia 13 września br. II Wicewojewoda Śląski poinformował Starostę Raciborskiego,  

iż nowym przedstawicielem Wojewody w Radzie Społecznej będzie Pan Tomasz Kusy. 

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 zmiany uchwały dotyczącej Rady Społecznej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 25 października 2016 r. 

 

Ad. 3 

 

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 

286508. 

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 70005 dokonuje się zmian w budżecie będącym w dyspozycji Referatu 

Gospodarki Nieruchomościami, z przeznaczeniem na postępowania sądowe  

dot. nieruchomości Skarbu Państwa,  
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2) w Rozdziale 80130 zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł plan wydatków Centrum  

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem  

na Obchody Jubileuszu 2016,  

3) w Rozdziale 80195 zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Edukacji, z przeznaczeniem dla Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu na Obchody Jubileuszu 2016.  

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. 

 

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 

286510. 

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 referującej, wniósł do niego autopoprawkę 

polegającą na tym że w wydatkach w Rozdziale 70005 dokonuje się zmian w budżecie 

będącym w dyspozycji Referatu Gospodarki Nieruchomościami, z przeznaczeniem  

na postępowania sądowe dot. nieruchomości Skarbu Państwa. 

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. 

 

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

286491. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że przedmiotowy projekt uchwały jest konsekwencją 

wprowadzenia zmian organizacyjnych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu,  

które szczegółowo omawiane były na poprzednim posiedzeniu a dotyczących utworzenia 

nowego Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu na bazie zadań i przypisanych im środków 

budżetowych dotychczas realizowanych m.in. w Referacie Edukacji, Kultury i Sportu  

oraz Wydziale Organizacyjnym. 

Ponadto Skarbnik Powiatu przekazała, że Zarządzeniem Nr 102/2016 Starosty Raciborskiego 

z dnia 4 października 2016 r. przesunięto środki finansowe z komórek organizacyjnych   

tut. Starostwa, tj. Referatu Edukacji oraz Wydziału Organizacyjnego do nowo utworzonego 

Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu.  

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

 

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 

286699. 

Starosta przypomniał, że Zarząd Uchwałą z dnia 24 maja 2016 r. uchwalił Regulamin 

Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Raciborzu, a następnie Uchwałą z dnia 27 września 

2016 r. wprowadził do niego zmiany polegające m.in. na zmianie nazwy Referatu Edukacji, 

Kultury i Sportu na Referat Edukacji. Na skutek oczywistej omyłki drukarskiej zmiany tej  

nie odzwierciedlono w § 18 ust. 2 pkt 12 Uchwały z dnia 24 maja 2016 r. 

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

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2016 r. 

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

286451. 

Jednocześnie Skarbnik Powiatu przekazała, że w zał. nr 3 do karty informacyjnej – Plan 

finansowy DPS „Złota Jesień” w Raciborzu dokonano korekty numeru paragrafu – Zakup 

usług remontowych, było „4260”, winno być „4270”. 

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

Ogólnokształcącego w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 

„Mechanik” w Raciborzu, Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, Agencji 

Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu, Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. sfinansowania 

remontu domu zawodowej rodziny zastępczej. 

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

286611. 

Wicestarosta poinformował, że Państwo Sylwia i Aleksander T., pełniący funkcję zawodowej 

rodziny zastępczej, zwrócili się o sfinansowanie remontu części domu, w którym mieszkają 

wraz z dziećmi, dla których są rodziną zastępczą. Rodzina opiekuje się 4 dzieci, w tym                    

3 dzieci pochodzi z terenu powiatu gliwickiego.  

Remont miałby obejmować dwa pokoje, w których przebywają wspomniane dzieci oraz pokój 

do zabaw i polegałby na wymianie paneli podłogowych, grzejników, paneli ściennych, okien, 

parapetów i żaluzji. Koszt zakupu elementów niezbędnych do przeprowadzenia remontu 

oszacowany został na kwotę około 5 120,00 zł. Robociznę Państwo T. zadeklarowali  

we własnym zakresie. Państwo T. do tej pory nie korzystali z dofinansowania do remontu 

domu.  

Powiat Gliwicki zadeklarował pokrycie części kosztów w kwocie 2 000,00 zł.  
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Zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej jest to zadanie fakultatywne. 

Dyrektor PCPR w Raciborzu pozytywnie zaopiniował wniosek zawodowej rodziny zastępczej    

i zwrócił się z prośbą do Zarządu o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Dyrektor proponuje,  

aby Powiat Raciborski partycypował w kosztach remontu w kwocie 666,00 zł, 

proporcjonalnie do liczby dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinie zastępczej 

oraz do kwoty zadeklarowanej przez Powiat Gliwicki. Jednostka posiada w swoim budżecie 

zabezpieczone środki na sfinansowanie powyższego wniosku w kwocie 666,00 zł. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował stanowisko Dyrektora PCPR w Raciborzu,  

aby Powiat Raciborski partycypował w kosztach remontu części domu Państwa Sylwii  

i Aleksander T., pełniących funkcję zawodowej rodziny zastępczej w kwocie 666,00 zł, 

proporcjonalnie do liczby dzieci z naszego powiatu przebywających w rodzinie zastępczej                        

oraz do kwoty zadeklarowanej przez Powiat Gliwicki. 

 

Starosta przedstawił dodatkową kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów  

dot. realizacji umowy nr SZ.273.2.2016 z dnia 22 marca 2016 r., zadanie pn. „Rozbudowa 

drogi powiatowej nr 3521S Szonowice-Modzurów”. 

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

286794. 

Szczegółowych informacji udzielił obecny w tej części posiedzenia Kierownik Referatu 

Inwestycji i Remontów Roman Peikert. 

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

nr SZ.273.2.2016 z dnia 22 marca 2016 r., zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej  

nr 3521S Szonowice-Modzurów”: 

1) zaakceptował „Protokół konieczności wykonania robót dodatkowych” spisany  

na ww. zadaniu oraz wyraził zgodę na wykonanie i zapłatę za roboty dodatkowe do kwoty  

3 485,00 zł brutto (płatność ze środków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji  

i Remontów),  

2) zaakceptował „Protokół konieczności wykonania robót zamiennych” spisany  

na ww. zadaniu i wyraził zgodę na dokonanie zmiany umowy nr SZ.273.2.2016  

z dnia 22 marca 2016 r. w zakresie robót zamiennych.  

W wyniku spisania aneksu do umowy koszt zadania ulegnie obniżeniu o kwotę 1 897,61 zł 

brutto, 
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3) zatwierdził Protokół konieczności dokonania zmiany umowy na ww. zadaniu w zakresie: 

zmiany zakresu robót, wynagrodzenia oraz terminu realizacji i harmonogramu rzeczowo-

finansowego robót. 

 

Starosta przedstawił interpelacje złożone na XXII sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 27 września 2016 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 286590. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych udzielić 

odpowiedzi na interpelację radnego Jana Kusego zgłoszoną na sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 27 września 2016 r. 

 

Ad. 5 

 

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

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

kartę informacyjną Biura Rady do określenia realizacji Uchwały Nr XXII/213/2016 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2016. 

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

286714. 

Nawiązując do ww. karty informacyjnej Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Edukacji 

przygotować na kolejne posiedzenie „Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych  

w roku szkolnym 2015/2016”. 

 

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

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

kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały 

Nr XX/196/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Raciborskiego prawa własności nieruchomości 

stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Szonowicach, w drodze jej nieodpłatnego 

przekazania – uzupełnienie. 

Starosta poinformował, że w dniu 22 września 2016 r., w Kancelarii Notarialnej w Opolu, 

została zawarta umowa nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości, na mocy której 
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działka nr 130/2 (k.m.1), obręb Szonowice, o pow. 0,1215 ha, stała się własnością Powiatu 

Raciborskiego. Działka ta zgodnie z ww. umową zostanie przeznaczona pod poszerzenie 

drogi powiatowej nr 3521S. Sprawa została ostatecznie zakończona. 

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

285952. 

 

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 4 października 

2016 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 4 października 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 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 


