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OR.II.0022.1.40.2016 

PROTOKÓŁ  NR 100/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 13 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 99/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 4 października 2016 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. „Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016”. 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

5. Sprawy różne. 

6. 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. 

 

Starosta poinformował, że kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 18 października 

2016 r. o godz. 07.45. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 99/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 4 października  

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

288074. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że po przekazaniu przedmiotowego projektu uchwały  

na posiedzenie Zarządu otrzymała pismo Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury  

w Raciborzu nr MDK 311/23/2016 z dnia 12 października 2016 r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie polegających na zwiększeniu planu finansowego dochodów i wydatków 

placówki w rozdziale 85407 o kwotę 900,00 zł, która uzyskana została z tytułu wynajmu sali 

widowiskowej. Powyższa kwota zostanie wydatkowana na remont podłogi w małej sali obok 

sali widowiskowej.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 288394. 

Jak podkreśliła Sekretarz Powiatu w dniu dzisiejszym należy dostarczyć materiały  

do radnych, więc nie ma możliwości wprowadzania dodatkowych zmian w projektach uchwał 

Rady tym bardziej, że w czwartki nie dyżuruje żaden radca prawny w tut. Starostwie.  

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 25 października 2016 r.  

Jednocześnie Zarząd ustalił, że zmiany w budżecie, o które wnioskował Dyrektor 

Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu w piśmie nr MDK 311/23/2016  

z dnia 12 października 2016 r. zostaną wprowadzone do nowej wersji projektu uchwały,  

która zostanie przygotowana na najbliższe posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. 

 

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 

288076. 

Szczegółowych informacji nt. zadań ujętych w WPF-ie udzielił obecny w tej części 

posiedzenia Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Roman Peikert.  
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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 Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2016 – 2025 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 25 października 2016 r. 

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody  

na wyodrębnionym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu 

sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania. 

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

287622. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych pozwala na tworzenie w oświatowych jednostkach budżetowych wydzielonego 

rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych. 

Zgodnie z art. 223 ust. 1 ww. ustawy podstawą utworzenia wydzielonego rachunku dochodów 

oraz wydatków nimi finansowanych w jednostkach budżetowych jest uchwała organu 

stanowiącego. 

Funkcjonowanie wydzielonych rachunków dochodów w samorządowych jednostkach 

budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty jest w pełni uzasadnione, gdyż pozwala na odciążenie wydatków 

pokrywanych ze środków budżetowych tych szkół i placówek oświatowych. Stwarza 

możliwość dyrektorowi poszukiwania dodatkowych, pozabudżetowych źródeł finansowania 

zadań oświatowych w ramach działalności prowadzonej przez jednostkę oświatową  

(m.in. darowizn, prowizji, które zostaną wykorzystane na poprawę warunków 

przebywających w placówkach uczniów, ich bezpieczeństwa oraz działalność bieżącą, 

związaną z funkcjonowaniem placówek). 

Wydzielenia rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dokonuje się na wniosek 

dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu  

(pozostałe jednostki oświatowe nie wyraziły woli skorzystania z tej możliwości). 

Skarbnik Powiatu dodała, że po przekazaniu przedmiotowego projektu uchwały  

na posiedzenie Zarządu otrzymała pismo Dyrektora CKZiU nr 2 w Raciborzu  

nr CKZIU2.3124.54.16 z dnia 7 października 2016 r., który nawiązując do wcześniejszego 
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pisma z dnia 6 października br. uzupełnił informację dotyczącą źródeł pozyskiwania 

dochodów własnych, informując, że wpływy z dochodów własnych będą pozyskiwane z: 

1) pozostałych odsetek np. naliczonych z tytułu nieterminowej wpłaty,  

2) wpływów z różnych dochodów – m.in. wynagrodzenia z tytułu terminowej wpłaty podatku 

dochodowego i świadczeń z ubezpieczeń społecznych.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 287712. 

Odnosząc się do ww. pisma, Skarbnik Powiatu wyraziła pozytywną opinię co do tego,  

że Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu 

gromadzić będzie na wydzielonym rachunku jedynie dochody własne pochodzące  

z pozostałych odsetek.  

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 oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą 

dochody na wyodrębnionym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu  

i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich 

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

Jednocześnie Zarząd polecił Skarbnikowi Powiatu skonsultować z radcą prawnym zapisy,  

o których mowa w § 2 pkt 6 projektu uchwały oraz ewentualne dodatkowe zmiany, o których 

mowa w piśmie Dyrektora CKZiU nr 2 w Raciborzu nr CKZIU2.3124.54.16  

z dnia 7 października 2016 r. a dotyczące wpływów z dochodów własnych pozyskiwanych  

z pozostałych odsetek. Nową wersję projektu uchwały należy przygotować na najbliższe 

posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie programu 

współpracy Powiatu Raciborskiego z 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 na 2017 rok. 

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

287644. 

Wicestarosta przypomniał, że zgodnie z regulacją art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego, po przeprowadzeniu przewidzianych prawem konsultacji, uchwala 
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roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy. 

Dostrzegając w organizacjach pozarządowych ważnego partnera w realizacji ustawowych 

zadań powiatu Rada Powiatu Raciborskiego w kolejnych latach przyjmowała programy 

współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy. Przyjmując kolejne programy współpracy Rada 

Powiatu Raciborskiego deklarowała wolę kształtowania współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy na zasadzie 

partnerstwa i we wszystkich zakresach, w których jest to możliwe. 

W stosunku do roku poprzedniego do Programu współpracy na 2017 r. nie wprowadzono 

zmian. 

Działając w oparciu o art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie oraz 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 

przedmiotowy projekt uchwały zostanie skierowany do konsultacji. 

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 programu współpracy Powiatu Raciborskiego z 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 na 2017 rok. 

 

Ad. 3 

 

Wicestarosta omówił „Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 

2015/2016”, która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

288232. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował „Informację o stanie realizacji zadań 
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oświatowych w roku szkolnym 2015/2016” oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję  

w dniu 25 października 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 

287951. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że po przekazaniu przedmiotowego projektu uchwały  

na posiedzenie Zarządu otrzymała dodatkowe pismo Dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2016 r. 

polegających na zwiększeniu planu wydatków rzeczowych w rozdziale 80120 o kwotę 

2 610,00 zł, a zmniejszeniu m.in. planu wydatków w rozdziale 80132 § 4240 Zakup środków 

dydaktycznych i książek (ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 288392). 

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. 

Jednocześnie Zarząd ustalił, że zmiany w budżecie, o które wnioskował Dyrektor Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, po zaopiniowaniu przez Kierownika Referatu 

Edukacji, powinny zostać przedstawione na kolejnym posiedzeniu. 

 

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 

288045. 

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 przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatwierdzenia wysokości opłat pobieranych za kształcenie prowadzone w formach 

pozaszkolnych przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”  

w Raciborzu. 

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

286464. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat 

pobieranych za kształcenie prowadzone w formach pozaszkolnych przez Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu. 

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

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

w Rudach Panu Rafałowi Lazarowi do złożenia projektu w konkursie pn. „Zielona 

Pracownia”, którego organizatorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

w Katowicach. 

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

287135. 

Skarbnik Powiatu dodała, że pełnomocnictwo udzielane jest dyrektorowi do złożenia projektu 

w konkursie, po przyjęciu i zaakceptowaniu projektu MOW w Rudach musi zabezpieczyć 

środki w budżecie w postaci 20 % wkładu własnego do projektu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach Panu Rafałowi Lazarowi 

do złożenia projektu w konkursie pn. „Zielona Pracownia”, którego organizatorem jest 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach. 

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

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Programu współpracy Powiatu Raciborskiego  

z 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 na 2017 rok”. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

287645. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

„Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z 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 na 2017 rok”. 

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 wyrażenia zgody 

Dyrektorowi Szpitala Rejonowego w Raciborzu na wydzierżawienie lub wynajęcie 

pomieszczenia o pow. 110,00 m², na okres 10 lat. 

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

288229. 

Starosta poinformował, że pismem nr NTE/61/61/08/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r., 

uzupełnionym pismem nr NTE/73/73/10/2016 z dnia 5 października 2016 r. (data wpływu  

do tut. Starostwa 10 października 2016 r.) Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu 

wystąpił z wnioskiem do Zarządu Powiatu Raciborskiego o wyrażenie zgody  

na wydzierżawienie (wynajęcie), na okres 10 lat, pomieszczenia o powierzchni 110,00 m², 

zlokalizowanego w byłej wymiennikowni przy kotłowni na ul. Cegielnianej. Pomieszczenie 

zostanie wynajęte z przeznaczeniem na garaż.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu na wydzierżawienie lub wynajęcie pomieszczenia  

o pow. 110,00 m², na okres 10 lat. 

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 
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287702. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że po przekazaniu przedmiotowej karty informacyjnej 

na posiedzenie Zarządu otrzymała dodatkowe pismo dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu informujące o zmianach w planie finansowym 

jednostki. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, Powiatowego Zarządu Dróg  

w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 

w Raciborzu. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. wyrażenia zgody  

na likwidację środków trwałych w postaci: Drukarki Lexmark C524N, centrali telefonicznej, 

zestawu komputerowego, kotła CO Eko Plus 300kw Nr fabryczny 3188, które znajdują się  

w ewidencji księgowej, ale nie są użytkowane w Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu. 

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

286890.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na likwidację nw. środków trwałych 

znajdujących się na stanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 

„Mechanik” w Raciborzu:  

1) drukarka Lexmark C524N o wartości 5 100,00 zł z 12.01.2006 r., wartość umorzenia  

na dzień 30.09.2016 r. – 5 100,00 zł, 

2) centrala telefoniczna o wartości 2 946,37 zł – z 2000 r., wartość umorzenia na dzień 

30.09.2016 r. – 2 946,37 zł, 

3) zestaw komputerowy o wartości 1 694,58 zł z 2003 r., wartość umorzenia na dzień 

30.09.2016 r. – 1 694,58 zł, 

4) kocioł CO Eko Plus 300 kw Nr fabryczny 3188 z 2003 r. o wartości początkowej 

106 050,00 zł, wartość umorzenia na dzień 30.09.2016 r. – 101 897,48 zł. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. wyrażenia zgody  

na likwidację lub odsprzedaż środków trwałych (maszyn i narzędzi, które znajdują się  

w ewidencji księgowej (tj. ewidencja ilościowa - wartość 0 zł), ale nie są użytkowane  

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu. 
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

286895. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na likwidację lub odprzedaż nw. środków 

trwałych znajdujących się na stanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 

„Mechanik” w Raciborzu: 

L.p. 
Numer 

inwentarzowy 
Nazwa Ilość 

1.  IV/4-2 Butla acetylenowa 1 szt. 

2.  IV/4-3 Butla gaz techniczny 1 szt. 

3.  IV/4-4 Butla propan butan 1 szt. 

4.  IV/4-5 Butla tlenowa 1 szt. 

5.  IV/5-13 Gilotyna mechaniczna 1 szt. 

6.  IV/5-14 Kompresor 1 szt. 

7.  IV/6-21-25 Nożyce dźwigniowe 5 szt. 

8.  IV/6-26 Palenisko kowalskie 1 szt. 

9.  IV/7-36 Piec hartowniczy 1 szt. 

10.  IV/8-38-40 Piła ramowa 3 szt. 

11.  IV/9-46 Przecinarka tarczowa 1 szt. 

12.  IV/9-49-50 Spawarka elektryczna wirowa 2 szt. 

13.  IV/10-61-65 Szlifierka stołowa 5 szt. 

14.  IV/11-66  Szlifierko-ostrzałka 1 szt. 

15.  IV/14-94 Tokarka stołowa 1 szt. 

16.  IV/14-95 Walcarka 1 szt. 

17.  IV/14-96 Walcarka krawędzi 1 szt. 

18.  IV/14-97 Wiertarka kadłubowa 1 szt. 

19.  IV/15-106-109 Wiertarka stołowa 4 szt. 

20.  IV/16-110-111 Wiertarka stołowa 2 szt. 

21.  IV/16-112 Zaginarka 1 szt. 

22.  IV/17-126 Szlifierka stołowa 1 szt. 

23.  IV/18-128 Wiertarka pozioma 1 szt. 

24.  IV/18-131 Strugarka wyrówniarka 1 szt. 

25.  IV/18-132-133 Frezarka do drewna 2 szt. 

26.  IV/18-134 Piła tarczowa poprzeczna 1 szt. 

27.  IV/19-136 Wiertarka kolumnowa 1 szt. 

28.  IV/19-137 Szlifierka taśmowa 1 szt. 

29.  VIII/76-1 Mikroskop warsztatowy 1 szt. 

30.  VIII/76-2 Przyrząd do badania współosiowości 1 szt. 

31.  VIII/76-4-5 Twardościomierz 2 szt. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu dot. propozycji 

zamiany w kalendarzu imprez sportowych, odbywających się pod patronatem Starosty 

Raciborskiego w 2016 r. zawodów Pucharu Polski w Pływaniu Masters, na zawody Polskiej 

Ligi Pływackiej, będące również oficjalnymi ogólnopolskimi zawodami rangi mistrzowskiej. 

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

288246. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego pozytywnie rozpatrzył prośbę Prezesa MKS – SMS „Victoria” 

Racibórz i dokonał zmiany, w kalendarzu imprez sportowych zaplanowanych na 2016 r. 

odbywających się pod Patronatem Starosty Raciborskiego, wyrażając zgodę na organizację  

i wsparcie finansowe zawodów Polskiej Ligi Pływackiej, zamiast pierwotnie zaplanowanych 

zawodów Pucharu Polski w Pływaniu Masters. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego dot. grupowego zakupu 

energii elektrycznej – realizacja umów sprzedaży energii elektrycznej. 

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

287610. 

Szczegółowych informacji udzielił obecny w tej części posiedzenia Kierownik Referatu 

Administracyjnego Andrzej Chwalczyk.  

Kierownik Andrzej Chwalczyk przypomniał, że w dniu 31 marca 2014 r. Powiat Raciborski 

zawarł porozumienie z trzydziestoma innymi podmiotami w sprawie grupowego zamówienia 

energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych. Liderem grupy zostało Miasto 

Kędzierzyn-Koźle. W ramach wspólnych zamówień wyłoniono sprzedawców energii 

elektrycznej: 

- na rok 2015 – ENEA S.A. z ceną 246,60 zł netto za 1 MWh, 

- na rok 2016 – EcoErgia Sp. z o.o. z ceną 202,30 zł netto za 1 MWh. 

Z ramienia Powiatu Raciborskiego w zamówieniu brały udział wszystkie jednostki organiza-

cyjne.  

W lipcu 2016 r. odbiorcy zostali poinformowani, że z dniem 26 czerwca 2016 r. przedsiębior-

stwo EcoErgia zaprzestało działalności na rynku bilansującym co jest jednoznaczne 

z zakończeniem sprzedaży energii. Zgodnie z Prawem energetycznym sprzedaż prądu przejął 

sprzedawca rezerwowy, którym dla jednostek z terenu naszego powiatu jest Tauron Sprzedaż 

GZE Sp. z o.o. Sprzedażą rezerwową zostały objęte wszystkie jednostki organizacyjne po-

wiatu. Co istotne sprzedawca rezerwowy nie jest zobowiązany do zachowania stawek  

za energię, które były ustalone z poprzednim sprzedawcą. Stosuje własną tabelę taryfikacyjną 

w której cena wynosi 361,15 zł netto za 1 MWh, zatem z chwilą rozpoczęcia sprzedaży rezer-

wowej koszty energii drastycznie wzrosły. 

Wspólnie z Miastem Kędzierzyn-Koźle podjęto działania zmierzające do wyłonienia nowego 

sprzedawcy na okres do końca 2016 r. Lider w trybie zamówienia z wolnej ręki wyne-

gocjował dużo korzystniejsze stawki za energię, które znajdą zastosowanie od września  
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do grudnia 2016 r. Nowym sprzedawcą jest Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. a zaoferowana  

przez niego stawka to 204,- zł netto za 1 MWh. W dniu 6 września 2016 r. nowe umowy 

sprzedaży zostały zawarte przez wszystkie jednostki powiatu raciborskiego. 

Równolegle do negocjacji nowych warunków sprzedaży energii prowadzono czynności 

zmierzające do uregulowania sytuacji prawnej z poprzednim sprzedawcą tj. EcoErgią. Zgod-

nie z postanowieniami umownymi za zaprzestanie sprzedaży prądu wszystkie jednostki orga-

nizacyjne naliczyły kary umowne. Na poczet kar umownych zaliczono nieuregulowanie do tej 

pory należności względem EcoErgii. Łączna wartość naliczonych kar umownych  

to 69 440,57 zł. Na poczet tej kwoty zachowano należności na łączną wartość 42 348,13 zł 

więc do uregulowania pozostało 27 092,44 zł (szczegółowe zestawienie stanowi załącznik  

do ww. karty informacyjnej). W dniu 27 września 2016 r. wysłano do EcoErgii żądanie 

uregulowania należności z tytułu kar umownych pod rygorem skierowania sprawy do sądu. 

Następstwa opisanej wyżej sytuacji będą miały skutek wyłącznie w roku 2016. Zgodnie 

z zasadami funkcjonowania grupy przetargowej, ogłoszony już został przetarg na sprzedaż 

energii w 2017 r. Zostanie on rozstrzygnięty przed końcem bieżącego roku. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację nt. grupowego zakupu energii elektrycznej 

– realizacja umów sprzedaży energii elektrycznej oraz powierzył Referatowi 

Administracyjnemu dalsze koordynowanie działań w zakresie zakupu energii elektrycznej 

oraz egzekucji należności z tytułu kar umownych. 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego dot. zwiększenia planu 

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

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

287285. 

Szczegółowych informacji udzielił obecny w tej części posiedzenia Kierownik Referatu 

Administracyjnego Andrzej Chwalczyk.  

Kierownik Andrzej Chwalczyk przekazał, że po zakończeniu trzeciego kwartału br. 

przeprowadzono analizę wykonania planu finansowego w części, której dysponentem jest 

Wydział Organizacyjny. Uwzględniając bieżące utrzymanie urzędu oraz zadania wynikające  

z reorganizacji Starostwa w planie finansowym pojawił się niedobór środków w wysokości 

19 466,00 zł. Mimo radykalnego ograniczenia wydatków plan finansowy nie pozwoli 

ukończyć zadań związanych z reorganizacją Starostwa. 
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Dodatkowo konieczne jest zwiększenie zabezpieczenia finansowego na bieżące funkcjono-

wanie Starostwa, w tym przede wszystkim na usługi pocztowe. W trzecim kwartale odnoto-

wano znaczący wzrost ilości przesyłek wysyłanych przez Wydział Geodezji. Dodatkowe 

2 400 przesyłek przekłada się na koszty rzędu 7 776,00 zł. Większe od planowanych okazały 

się także zwroty kosztów zakupu okularów dla pracowników. 

Część tych wydatków będzie pokryta z oszczędności jakie udało się wygospodarować  

przy realizacji pozostałych zadań, jednak są one niewystarczające by całkowicie zniwelować 

niedobory. 

Jak podkreślił referujący przedstawione wyżej okoliczności nie należą do wyjątkowych. 

Podobne sytuacje i dodatkowe wydatki pojawiają się właściwie co roku. Jednak co warte 

podkreślenia w lutym 2016 r. Wydział został zmuszony do wygospodarowania środków  

na pokrycie należności za parkowanie pojazdów nieodebranych przez właścicieli w kwocie 

158 000,00 zł, a w czerwcu dalsze 8 000,00 zł na usługi związane z centralizacją VAT’u. 

Znaczącą część tych kosztów poniesiono z bieżących wydatków zaplanowanych na 2016 r. 

Od tego czasu Zarząd zwiększał już plan wydatków Wydziału o 100 tys. zł jednak były to 

środki przeznaczone na obsługę prawną Starostwa i zakup regałów archiwalnych. Zostały one 

już zaangażowane i nie mogą zredukować wspomnianego niedoboru. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego, po wniesieniu drobnych uwag do przedstawionej karty 

informacyjnej, wyraził zgodę na zwiększenie na kolejnym posiedzeniu z tzw. rezerwy 

budżetowej planu wydatków Wydziału Organizacyjnego o kwotę 19 466,00 zł  

z przeznaczeniem  na reorganizację Starostwa oraz usługi pocztowe. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego dot. zapoznania się  

z protokołem z posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej 

Sp. z o.o. z 22 września 2016 r. oraz analizą informacji o sytuacji finansowej spółki na dzień  

31 sierpnia 2016 r.  

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

287786. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

1) zapoznał się z protokołem nr 2/22.09./2016 z przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Raciborzu odbytego w dniu 22 września 2016 r. w siedzibie Spółki, 
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w tym z informacją Zarządu Spółki o bieżącej sytuacji finansowej Spółki  

na dzień 31 sierpnia 2016 r., 

2) postanowił o bieżącym monitorowaniu wyników i analizie danych finansowych Spółki. 

 

Starosta zaprezentował materiał przygotowany przez Wydział Finansowy na posiedzenie 

Komisji Budżetu i Finansów pt. „Wydatki Powiatu Raciborskiego na zadania oświatowe  

w latach 2014-2016”. 

Ww. materiał znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 288048. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z materiałem pt. „Wydatki Powiatu 

Raciborskiego na zadania oświatowe w latach 2014-2016” i polecił Skarbnikowi Powiatu 

przekazać go na najbliższe posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. 

 

Starosta przedstawił informację o rozpoczęciu w dniu 18 października 2016 r. kontroli 

Komisji Rewizyjnej w zakresie: „Kompleksowa kontrola projektu pn. Poprawa 

bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 

3500S łączącej DK 45 z DW 421”. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 288315. 

Nawiązując do pisma nr BR.0012.9.4.2016 z dnia 12 października 2016 r. o rozpoczęciu  

w dniu 18 października 2016 r. kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie: „Kompleksowa 

kontrola projektu pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku 

przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK 45 z DW 421” Zarząd polecił 

Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów przygotować dokumenty z zakresu kontroli 

stanowiące dostępną informację publiczną tak, aby mogły one zostać przedłożone podczas 

kontroli do wglądu. Dodatkowo określił, iż Sekretarz Powiatu ustali szczegółowy zakres 

przekazywanych materiałów na spotkaniu z radcą prawnym tut. Starostwa.  

 

Starosta omówił informację o rozpoczęciu w dniu 2 listopada 2016 r. kontroli Komisji 

Rewizyjnej w zakresie: „Analiza programów darmowych badań dla mieszkańców Powiatu 

Raciborskiego w latach 2011- 2015”. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 288321. 

Nawiązując do pisma nr BR.0012.9.5.2016 z dnia 12 października 2016 r. o rozpoczęciu  

w dniu 2 listopada 2016 r. kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie: „Analiza programów 

darmowych badań dla mieszkańców Powiatu Raciborskiego w latach 2011- 2015” Zarząd 
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polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych przygotować dokumenty z zakresu 

kontroli stanowiące dostępną informację publiczną tak, aby mogły one zostać przedłożone 

podczas kontroli do wglądu. Dodatkowo postanowił, że Sekretarz Powiatu ustali szczegółowy 

zakres przekazywanych materiałów na spotkaniu z radcą prawnym tut. Starostwa.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z przedstawionymi przez Skarbnika Powiatu  

zmianami planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2016, dokonanymi 

Zarządzeniem Nr 105/2016 Starosty Raciborskiego z dnia 13 października br.  

 

Ad. 6 

 

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

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

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXII/209/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 września 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 

286879. 

 

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

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

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXII/210/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 września 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 

286884. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 
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4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXII/211/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Raciborskim a Powiatem 

Wodzisławskim dotyczącego wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego. 

Ustalił Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzeja Chroboczka jako nadzorującego 

wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Komunikacji i Transportu odpowiedzialny za jej 

realizację.  

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

287191. 

 

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 Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXII/212/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie 

uchylenia uchwały dotyczącej powierzenia na czas określony Gminie Pietrowice Wielkie 

zarządzania publiczną drogą powiatową. 

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 

287237. 

 

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 Promocji i Rozwoju Powiatu do określenia realizacji Uchwały 

Nr XXII/214/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 września 2016 r. w sprawie 

poparcia stanowiska Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. 

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

i Rozwoju Powiatu odpowiedzialny za jej realizację.  

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

287754. 
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Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

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

kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  

do określenia realizacji Uchwały Nr XX/190/2016 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu 

Raciborskiego dla Gminy Kornowac na realizację zadania publicznego o charakterze 

ponadgminnym w zakresie rolnictwa – uzupełnienie, przyjmując informację o prawidłowym 

wykorzystaniu i rozliczeniu dotacji. 

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

288207. 

 

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 13 października 

2016 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 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 zatwierdzenia wysokości opłat 

pobieranych za kształcenie prowadzone w formach pozaszkolnych przez Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach Panu Rafałowi 

Lazarowi do złożenia projektu w konkursie pn. „Zielona Pracownia”, którego 

organizatorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

„Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z 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 na 2017 rok”. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu na wydzierżawienie lub wynajęcie pomieszczenia  

o pow. 110,00 m², na okres 10 lat. 

 


