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OR.II.0022.1.42.2016 

PROTOKÓŁ  NR 102/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 25 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 101/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 18 października 2016 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

 

Starosta rozszerzył porządek posiedzenia o: 

1) kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. realizacji umowy  

nr OR.VII.273.6.2016 z dnia 29 września 2016 r. na zadaniu pn.: „Przebudowa ulicy 

Ocickiej w Raciborzu”,  

2) opinie: Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z posiedzenia w dniu 17 października 2016 r., 

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z posiedzenia w dniu 19 października  

2016 r., Komisji Budżetu i Finansów z posiedzenia w dniu 24 października 2016 r. 

 

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. 
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Starosta poinformował, że kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 7 listopada  

2016 r. o godz. 14.00. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 101/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 18 października  

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

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu 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 

288074. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że w przedmiotowym projekcie uchwały ujęto zmiany,  

o których wspomniała na poprzednim posiedzeniu. Ww. zmiany zostały omówione  

na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów w dniu 24 października 2016 r.   

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 25 października 2016 r.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła nową wersję projektu 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. 

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 25 października 2016 r.  
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Nawiązując do ustaleń z posiedzenia w dniu 13 października br., Skarbnik Powiatu 

zaprezentowała nową wersję projektu 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. 

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 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 jej przekazaniu na sesję w dniu 25 października 2016 r.  

 

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

Powiatu Raciborskiego o wprowadzenie na sesję w dniu 25 października 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, 

3) nowej wersji projektu 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 

 

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

pismem nr OR.II.0022.3.9.2016 z dnia 13 października 2016 r. 

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok.  
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

289839. 

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. 

 

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 

289840. 

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. 

 

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 

289695.  

Skarbnik Powiatu przekazała, że po przekazaniu przedmiotowej karty informacyjnej 

na posiedzenie Zarządu otrzymała dodatkowe pismo dyrektora Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu informujące o zmianach w planie 

finansowym jednostki. 

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

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

Szkół Specjalnych w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu. 
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Skarbnik Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

raportów z przedkładanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego 

za III kwartał 2016 r. 

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

289696.  

Skarbnik Powiatu poinformowała, że sprawozdania z zakresu dochodów i wydatków  

za III kwartał  2016 r. korygowały nw. jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego: 

1) Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu –  w sprawozdaniach Rb-27S oraz Rb-N nie ujęto 

kwoty należności oraz kwoty odsetek, 

2) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu – sprawozdanie Rb-50 wpłynęło  

po terminie, tj. 12 października 2016 r., 

3) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach – dokonano dwóch korekt sprawozdania 

Rb-50, brak planu. 

Jak przekazała Skarbnik Powiatu księgowe na bieżąco są pouczane ustnie w kwestii uchybień 

i nieprawidłowości występujących w sprawozdaniach. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o sprawozdaniach jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego z zakresu dochodów i wydatków za III kwartał  

2016 r. Jednocześnie polecił Skarbnikowi Powiatu każdorazowo pouczać ustnie, a raz w roku 

pisemnie dyrektorów jednostek, które korygowały sprawozdania o konieczności dokładania 

przez główne księgowe większej staranności przy ich sporządzaniu.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Wydziału Geodezji dot. wnioskowania o zwiększenie 

środków do wykonania zamówienia publicznego nr OR.VII.272.9.2016 pn. „Dostawa 

serwera, wyposażenia serwerowni, komputerów typu AIO oraz oprogramowania  

do wirtualizacji maszyn serwerowych dla Wydziału Geodezji w ramach realizacji założeń 

projektu – Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu Raciborskiego”. 

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

289982.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie środków w celu wykonania 

zamówienia publicznego nr OR.VII.272.9.2016 pn. „Dostawa serwera, wyposażenia 

serwerowni, komputerów typu AIO oraz oprogramowania do wirtualizacji maszyn 

serwerowych dla Wydziału Geodezji w ramach realizacji założeń projektu – Cyfrowa 
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Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu Raciborskiego” o kwotę brutto 5 505,43 zł  

ze środków będących w dyspozycji Wydziału Geodezji.  

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. wyrażenia zgody  

na zwiększenie zatrudnienia: 

1) w administracji o 1 etat (stanowisko referenta), 

2) w obsłudze o 0,5 etatu (stanowisko konserwatora i pomocy nauczyciela), 

3) w świetlicy o 1 etat (stanowisko wychowawcy świetlicy). 

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

289841.  

Wicestarosta poinformował, że w przedmiotowej karcie informacyjnej wystąpił błąd 

dotyczący zwiększenia wymiaru zatrudnienia wychowawcy świetlicy. Dyrektor ZSS  

w Raciborzu zwróciła się z prośbą o zwiększenie zatrudnienia wychowawcy świetlicy  

w wymiarze 12 godzin zajęć tygodniowo (0,5 etatu), a nie jak podano w karcie informacyjnej  

o 1 etat. Orientacyjny koszt wzrostu zatrudnienia w ZSS w Raciborzu wyniesie  

ok. 86 000,00 zł w 2017 r. 

Skarbnik Powiatu dodała, że ww. kwota mieści się w subwencji przeznaczonej na placówkę. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie od listopada 2016 r. 

zatrudnienia w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu: 

1) w administracji o 1 etat (stanowisko referenta), 

2) w obsłudze o 0,5 etatu (stanowisko konserwatora i pomocy nauczyciela), 

3) w świetlicy o 0,5 etatu (stanowisko wychowawcy świetlicy). 

 

Obecny w tej części posiedzenia Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Roman Peikert 

przedstawił dodatkową kartę informacyjną Referatu dot. realizacji umowy  

nr OR.VII.273.6.2016 z dnia 29 września 2016 r. na zadaniu pn.: „Przebudowa ulicy Ocickiej 

w Raciborzu”. 

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

290256.  

Kierownik Roman Peikert przypomniał, że na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy 

Ocickiej w Raciborzu” w dniu 29 września 2016 r. podpisano umowę  nr OR.VII.273.6.2016 

z Wykonawcą: STRBAG Infrastruktura Południe sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości 

Wysoka, ul. Lipowa 5A. 
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W dniu 24 października 2016 r. na zadaniu pn.: „Przebudowa ulicy Ocickiej w Raciborzu”, 

został sporządzony Protokół konieczności wykonania robót zamiennych dotyczący:  

- na odcinku od KM 0+000 do KM 0+382, zmiana materiału krawężników: z kamiennych 

granitowych wystających, najazdowych i obniżonych, z uprzedniej rozbiórki na betonowe 

nowe wystające o wymiarach 15x30 cm, najazdowych i przejściowych o wymiarach 15x22 

cm oraz 15x22/30 na podsypce cementowo-piaskowej. 

Uzasadnienie wykonania robót zamiennych ujęto w Protokole konieczności wykonania robót 

zamiennych.  

Na okoliczność wystąpienia robót zamiennych Wykonawca opracował kosztorys robót 

zamiennych oraz kosztorys robót, które nie będą podlegały dalszej realizacji, a wchodzących 

w zakres umowy. Powyższe kosztorysy podlegały sprawdzeniu przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego i osobę do spraw merytoryczno-rozliczeniowych. 

Wartość robót zamiennych określono na kwotę 33 000,90 zł (brutto), natomiast wartość robót 

które nie będą podlegały dalszej realizacji wynosi 35 431,01 zł (brutto). 

Po dokonaniu powyższych zmian koszt zadania ulegnie obniżeniu o kwotę 2 430,11 zł 

(brutto). 

Protokół konieczności wykonania robót zamiennych wymaga zaakceptowania przez 

Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności. 

Na okoliczność dokonana zmiany umowy w dniu 24 października 2016 r. spisano Protokół 

konieczności dokonania zmiany umowy, który to protokół wymaga zatwierdzenia przez 

Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności. 

W trakcie dyskusji Członkowie Zarządu ustalili, że krawężniki kamienne, granitowe 

pozyskane z uprzedniej rozbiórki zostaną przekazane do Powiatowego Zarządu Dróg  

w Raciborzu, celem wykorzystania w razie możliwości przy remontach dróg powiatowych.  

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

nr OR.VII.273.6.2016 z dnia 29 września 2016 r. na zadaniu pn.: „Przebudowa ulicy Ocickiej 

w Raciborzu”: 

1) zaakceptował „Protokół konieczności wykonania robót zamiennych” spisany  

na ww. zadaniu i wyraził zgodę na dokonanie zmiany umowy nr  OR.VII.273.6.2016  

z dnia 29 września 2016 r. w zakresie opisanych w karcie informacyjnej robót zamiennych.  

W wyniku spisania aneksu do umowy koszt zadania ulegnie obniżeniu o kwotę 2 430,11 zł 

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

zmiany zakresu robót, wynagrodzenia oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego robót. 

 

Starosta przedstawił: 

1) opinię Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z posiedzenia w dniu 20 października 

2016 r., która znajduje się  w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 289685,  

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

z posiedzenia w dniu 24 października 2016 r., która znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 290029,  

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

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z posiedzenia w dniu 17 października 2016 r., 

która znajduje się  w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 289689,  

4) opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z posiedzenia w dniu 19 października 

2016 r., która znajduje się  w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 289687,  

5) opinie Komisji Budżetu i Finansów z posiedzenia w dniu 24 października 2016 r., które 

znajdują się  w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 290046.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Młodzieżowego Domu 

Kultury w Raciborzu nr MDK 311/24/2016 z dnia 18 października 2016 r., przedstawionym 

przez Skarbnika Powiatu, zwiększył budżet jednostki o kwotę 1 000,00 zł, przekazując ją  

z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem  

na szkolenia nauczycieli. O powyższym Wydział Finansowy poinformuje jednostki.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przypomniał, że posłowie 

przyjęli nowelizację ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, która przesuwa o rok  

– z 1 stycznia 2017 r. na 1 stycznia 2018 r. – termin wejścia w życie niektórych przepisów 

ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Ma to umożliwić 

samorządom wywiązanie się z zadań w zakresie organizowania publicznego transportu 

zbiorowego oraz wyeliminować ryzyko utraty przez pasażerów dostępu do ulgowych biletów. 

Uchwalona ustawa przewiduje, że podmioty prowadzące działalność w zakresie regularnego 

przewozu osób w krajowym transporcie drogowym, kolejowym, innym szynowym, linowym, 

linowo-terenowym, morskim i w żegludze śródlądowej będą mogły ją nadal wykonywać  

na podstawie posiadanych uprawnień, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2017 r. 
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Do tej samej daty zachowają ważność zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów 

osób w krajowym transporcie drogowym, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek poinformował, że w związku  

z powyższym 25 października 2016 r. m.in. na stronie internetowej www.powiatraciborski.pl 

ukazało się ogłoszenie organizatora, tj. Powiatu Raciborskiego o zamiarze bezpośredniego 

zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,  

w którym zmieniono przewidywaną datę bezpośredniego zawarcia umowy z 1 grudnia 2016 r. 

na 1 grudnia 2017 r.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Magdalena Powązka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.powiatraciborski.pl/
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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. 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 25 października 

2016 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 25 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. 


