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OR.II.0022.1.45.2016 

PROTOKÓŁ  NR 105/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 22 listopada 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 104/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 15 listopada 2016 r.  

2. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

 

Starosta rozszerzył porządek posiedzenia o: 

1) dodatkowy projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia dotacji 

celowej, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2016 r., Samodzielnemu Publicznemu 

Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu, 

2) dodatkowe karty informacyjne Referatu Inwestycji i Remontów dotyczące: realizacji 

umowy nr OR.VII.273.10.2016 z dnia 18 października 2016 r. na zadaniu pn.: „Remont 

drogi wewnętrznej ulicy Juliusza Kossaka w Raciborzu” oraz realizacji umowy  

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

Ocickiej w Raciborzu”. Karty te zostały przesłane zebranym w materiałach dodatkowych.  

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 29 listopada  

2016 r. o godz. 08.00. 

 

Skarbnik Powiatu przekazała, że w Dzienniku Ustaw z 18 listopada 2016 r. pod poz. 1870 

ogłoszony został jednolity tekst ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.  

W związku z powyższym we wszystkich uchwałach dotyczących spraw finansowych 

omawianych na dzisiejszym posiedzeniu należy wprowadzić autopoprawkę w podstawie 

prawnej polegającą na zmianie publikatora ww. aktu prawnego na: „Dz. U. z 2016 r.,  

poz. 1870”.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 104/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 15 listopada  

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

na str. 10 i 12. 

 

Ad. 2 

 

Wicestarosta zaprezentował dodatkowy projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie udzielenia dotacji celowej, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2016 r., 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

293695. 

Wicestarosta poinformował, że dnia 15 listopada 2016 r. Wojewoda Śląski decyzją  

nr FBI.3111.98.26.2016 dokonał zwiększenia o kwotę 400 000,00 zł planu dotacji  

na rok 2016 dla Powiatu Raciborskiego w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85141  

– Ratownictwo medyczne, § 6410 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 

zlecone ustawami realizowane przez powiat. W decyzji Wojewoda zaznaczył, iż środki 

przeznaczone są na zakup ambulansu sanitarnego dla dysponenta ratownictwa medycznego, 

tj. Szpitala Rejonowego im. dr. J. Rostka w Raciborzu. 
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Ponieważ Powiat nie dysponuje odpowiednim doświadczeniem w realizacji tego rodzaju 

zakupów racjonalnym rozwiązaniem wydaje się powierzenie jego realizacji bezpośredniemu 

beneficjantowi dotacji. 

W związku z powyższym w przedmiotowym projekcie uchwały zaproponowano udzielenie 

dotacji celowej w kwocie 400 000,00 zł, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2016 r., 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z przeznaczeniem na zakup ambulansu sanitarnego. 

Szczegółowe warunki udzielenia i rozliczenia dotacji określone zostaną w umowie zawartej 

pomiędzy Powiatem Raciborskim a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej 

Szpitalem Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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 udzielenia dotacji celowej, z budżetu Powiatu Raciborskiego  

na 2016 r., Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję 

w dniu 29 listopada 2016 r. 

 

Ad. 3 

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt 

uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2016 rok (rezerwa ogólna).  

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

293493. 

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, po wniesieniu autopoprawki do podstawy prawnej. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

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 

293734. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok, na wniosek Skarbnika Powiatu, 

wniósł autopoprawki do podstawy prawnej oraz polegające na tym że: 

1) w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 4. Zmienia się Załącznik Nr 4 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 4 do niniejszej Uchwały.”,  

2) w § 1 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „§ 1. 5. Zmienia się Załącznik Nr 7 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 5 do niniejszej Uchwały.”, 

3) w Rozdziale 01005 zmniejsza się o kwotę 6 000,00 zł plan dotacji celowej zgodnie  

z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.293.1.2016 z dnia 14 listopada 2016 r. 

Zmniejszenie dotyczy środków przeznaczonych na realizację prac geodezyjno-

urządzeniowych wykonywanych na potrzeby rolnictwa,  

4) w Rozdziale 71015 zwiększa się:  

- o kwotę 17 000,00 zł plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego  

Nr FBI.3111.87.42.2016 z dnia 14 listopada 2016 r., z przeznaczeniem dla Powiatowego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Raciborzu na sfinansowanie wydatków z tytułu 

zabezpieczenia po pożarze budynku magazynowego zlokalizowanego w Raciborzu  

przy ul. Zakładowej 2,  

- o kwotę 3 300,00 zł plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego  

Nr FBI.3111.84.76.2016 z dnia 14 listopada 2016 r., z przeznaczeniem dla Powiatowego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Raciborzu na doposażenie w sprzęt komputerowy  

w postaci zestawów komputerowych, drukarek, skanerów, monitorów,  

- o kwotę 8 000,00 zł plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego  

Nr FBI.3111.88.28.2016 z dnia 15 listopada 2016 r., z przeznaczeniem dla Powiatowego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Raciborzu na zakup programu płacowo-

księgowego,  

5) w Rozdziale 75411 zwiększa się o kwotę 14 300,00 zł plan dotacji celowej zgodnie  

z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.84.78.2016 z dnia 14 listopada 2016 r.,  

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy 
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Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, a także na zakup niezbędnych  

na ich potrzeby towarów i usług celem zapewnienia gotowości bojowej jednostki,  

6) w Rozdziale 85156 zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł plan dotacji celowej zgodnie  

z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.98.22.2016 z dnia 14 listopada 2016 r.,  

z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby podlegające 

obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17,18  

i 24 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  

ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.),   

7) w Rozdziale 85201 zmniejsza się o kwotę  43 083,00 zł plan dotacji celowej otrzymywanej 

na podstawie porozumień, w związku z tym, iż z list wychowanków placówek opiekuńczo-

wychowawczych zostały skreślone dzieci z Powiatu Wodzisławskiego i Powiatu 

Tarnogórskiego,  

8) w Rozdziale 85203 zmniejsza się o kwotę 1 792,00 zł plan dotacji celowej zgodnie  

z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.129.19.2016 z dnia 14 listopada 2016 r. 

Zmniejszenie dotyczy środków przeznaczonych na finansowanie ośrodków wsparcia  

dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,  

9) w Rozdziale 85204 zwiększa się o kwotę 17 267,00 zł plan dotacji celowej w związku  

z przeliczeniem kwot z dotychczas podpisanych porozumień należnych Powiatowi 

Raciborskiemu oraz podpisaniem nowych porozumień w sprawie umieszczenia dzieci  

w rodzinach zastępczych,  

10) w Rozdziale 01005 zmniejsza się o kwotę 6 000,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Wydziału Geodezji, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego  

Nr FBI.3111.293.1.2016 z dnia 14 listopada 2016 r.,  

11) w Rozdziale 71015 zwiększa się:  

- o kwotę 17 000,00 zł plan wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 

w Raciborzu, z przeznaczeniem na zabezpieczenie po pożarze budynku magazynowego 

zlokalizowanego w Raciborzu przy ul. Zakładowej 2,  

- o kwotę 3 300,00 zł plan wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego  

w Raciborzu, z przeznaczeniem na doposażenie w sprzęt komputerowy w postaci 

zestawów komputerowych, drukarek, skanerów, monitorów, 

- o kwotę 8000,00 zł plan wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego  

w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup programu płacowo-księgowego,  
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12) w Rozdziale 75411 zwiększa się o kwotę 14 300,00 zł plan wydatków Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, z przeznaczeniem na pokrycie 

kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy, a także zakup niezbędnych na ich 

potrzeby towarów i usług celem zapewnienia gotowości bojowej jednostki,  

13) w Rozdziale 80130 zmniejsza się o kwotę 6 000,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Edukacji, z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

nr 1 w Raciborzu na wsparcie działalności Liceum Plastycznego (3 000,00 zł)  

oraz na bieżącą działalność referatu (3 000,00 zł),  

14) w Rozdziale 80132 zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł plan wydatków Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na wsparcie działalności Liceum 

Plastycznego,  

15) w Rozdziale 80195 zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Edukacji, z przeznaczeniem na bieżącą działalność referatu,  

16) w Rozdziale 85156 zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł plan wydatków Powiatowego 

Urzędu Pracy w Raciborzu, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie 

zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, o których 

mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17,18 i 24 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581  

z późn. zm.),  

17) w Rozdziale 85201 zmniejsza się o kwotę 43 083,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, w związku z tym, iż z list wychowanków 

placówek opiekuńczo-wychowawczych zostały skreślone dzieci z Powiatu 

Wodzisławskiego i Powiatu Tarnogórskiego,  

18) w Rozdziale 85203 zmniejsza się o kwotę 1 792,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego   

Nr FBI.3111.129.19.2016 z dnia 14 listopada 2016 r.,  

19) w Rozdziale 85204 zwiększa się o kwotę 17 267,00 zł plan wydatków Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci  

w rodzinach zastępczych, 

20) poprawione zostały drobne błędy językowe w uzasadnieniu. 
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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 4 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 

293737. 

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 Skarbnika Powiatu, wniósł autopoprawki  

do podstawy prawnej oraz polegające na tym że: 

1) w Rozdziale 01005 zmniejsza się o kwotę 6 000,00 zł plan dotacji celowej zgodnie  

z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.293.1.2016 z dnia 14 listopada 2016 r. 

Zmniejszenie dotyczy środków przeznaczonych na realizację prac geodezyjno-

urządzeniowych wykonywanych na potrzeby rolnictwa,  

2) w Rozdziale 71015 zwiększa się:  

- o kwotę 17 000,00 zł plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego  

Nr FBI.3111.87.42.2016 z dnia 14 listopada 2016 r., z przeznaczeniem dla Powiatowego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Raciborzu na sfinansowanie wydatków z tytułu 

zabezpieczenia po pożarze budynku magazynowego zlokalizowanego w Raciborzu  

przy ul. Zakładowej 2,  

- o kwotę 3 300,00 zł plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego  

Nr FBI.3111.84.76.2016 z dnia 14 listopada 2016 r., z przeznaczeniem dla Powiatowego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Raciborzu na doposażenie w sprzęt komputerowy  

w postaci zestawów komputerowych, drukarek, skanerów, monitorów,  

- o kwotę 8 000,00 zł plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego  

Nr FBI.3111.88.28.2016 z dnia 15 listopada 2016 r., z przeznaczeniem dla Powiatowego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Raciborzu na zakup programu płacowo-

księgowego,  
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3) w Rozdziale 75411 zwiększa się o kwotę 14 300,00 zł plan dotacji celowej zgodnie  

z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.84.78.2016 z dnia 14 listopada 2016 r.,  

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, a także na zakup niezbędnych  

na ich potrzeby towarów i usług celem zapewnienia gotowości bojowej jednostki,  

4) w Rozdziale 85156 zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł plan dotacji celowej zgodnie  

z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.98.22.2016 z dnia 14 listopada 2016 r.,  

z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby podlegające 

obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17,18  

i 24 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  

ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.),   

5) w Rozdziale 85203 zmniejsza się o kwotę 1 792,00 zł plan dotacji celowej zgodnie  

z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.129.19.2016 z dnia 14 listopada 2016 r. 

Zmniejszenie dotyczy środków przeznaczonych na finansowanie ośrodków wsparcia  

dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,  

6) w Rozdziale 01005 zmniejsza się o kwotę 6 000,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Wydziału Geodezji, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego  

Nr FBI.3111.293.1.2016 z dnia 14 listopada 2016 r.,  

7) w Rozdziale 71015 zwiększa się:  

- o kwotę 17 000,00 zł plan wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 

w Raciborzu, z przeznaczeniem na zabezpieczenie po pożarze budynku magazynowego 

zlokalizowanego w Raciborzu przy ul. Zakładowej 2,  

- o kwotę 3 300,00 zł plan wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego  

w Raciborzu, z przeznaczeniem na doposażenie w sprzęt komputerowy w postaci 

zestawów komputerowych, drukarek, skanerów, monitorów, 

- o kwotę 8 000,00 zł plan wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego  

w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup programu płacowo-księgowego,  

8) w Rozdziale 75411 zwiększa się o kwotę 14 300,00 zł plan wydatków Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, z przeznaczeniem na pokrycie 

kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy, a także zakup niezbędnych na ich 

potrzeby towarów i usług celem zapewnienia gotowości bojowej jednostki,  

9) w Rozdziale 85156 zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł plan wydatków Powiatowego 

Urzędu Pracy w Raciborzu, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie 
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zdrowotne za osoby podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, o których 

mowa w art. 66 ust. 1 pkt 17,18 i 24 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581  

z późn. zm.),  

10) w Rozdziale 85203 zmniejsza się o kwotę 1 792,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego   

Nr FBI.3111.129.19.2016 z dnia 14 listopada 2016 r.  

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

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Wicestarosta zaprezentował projekt 

uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej określenia 

zasad zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej dla uczniów Gimnazjum  

z Oddziałami Dwujęzycznymi i Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. 

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

281295. 

Wicestarosta poinformował, że w dniu 16 listopada br. w Zespole Szkół Ogólnokształcących  

nr 1 w Raciborzu na spotkaniu z Radą Rodziców poruszył sprawę uchylenia przedmiotowej 

Uchwały. Zebrani przyjęli do wiadomości ww. temat. Ze wstępnych ustaleń wynika,  

że w przypadku gdy zgłoszą się osoby, które z powodu skomplikowanej sytuacji finansowej, 

potrzebują wsparcia finansowego ze względu na brak możliwości zwrotu kosztów przejazdu 

środkami komunikacji publicznej dla uczniów Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi, 

Rada Rodziców rozważy ww. kwestię. Jednocześnie ustalono, że środki finansowe  

w wysokości ok. 25 000,00 zł, które dotychczas przekazywane były na zwrot kosztów 

przejazdu, zostaną przeznaczone na doposażenie sal lekcyjnych lub wyposażenia szkoły  

z którego korzystają uczniowie Gimnazjum.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej 

określenia zasad zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej dla uczniów 
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Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi i Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego  

w Raciborzu, po wniesieniu drobnej autopoprawki do uzasadnienia (akapit drugi).  

Uchwała stanowi załącznik nr 6 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 

293655.  

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 1 w Raciborzu, Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, Młodzieżowego Domu Kultury  

w Raciborzu, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu, Zespołu Szkół 

Specjalnych w Raciborzu, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej 

i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, Powiatowego Urzędu 

Pracy w Raciborzu. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu  

dot. uzupełnienia kalendarza imprez sportowych odbywających się pod Patronatem Starosty 

Raciborskiego w 2016 r. o Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci. 

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

293656.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego pozytywnie rozpatrzył prośbę Zarządu Klubu Sportowego 

Rafako Racibórz i wpisał do kalendarza imprez sportowych odbywających się  

pod Patronatem Starosty Raciborskiego zaplanowanych na 2016 r. Mikołajkowy Turniej Piłki 

Nożnej dla Dzieci. Ponadto udzielił wsparcia w postaci ufundowania okolicznościowych, 

sportowych medali dla zawodników grających w turnieju w wysokości do 500,00 zł w ramach 

środków będących w dyspozycji Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu. Jednocześnie wyraził 
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zgodę, aby wpisać drugą edycję turnieju do propozycji kalendarza imprez sportowych 

organizowanych pod patronatem Starosty Raciborskiego w 2017 r. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek omówił kartę informacyjną 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. wykupu działki nr 732 (k.m.5), obręb Turze,  

o pow. 0,1310 ha, stanowiącej własność Grażyny S., a położonej w Turzu  

przy ul. Raciborskiej 52. 

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

293202. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek poinformował, że pismem  

z dnia 6 października 2016 r. pani Grażyna S. wniosła o rozważenie zakupu przez Powiat 

Raciborski (lub Gminę Kuźnia Raciborska) działki nr 732, stanowiącej jej własność, w celu 

tzw. „wyprostowania” drogi. W przypadku odpowiedzi negatywnej zamierza ponieść duże 

nakłady pieniężne na ww. nieruchomość w celu jej remontu i ogrodzenia, co w domyśle 

spowoduje utrudnienie w nabyciu przedmiotowej nieruchomości w przyszłości.  

Pismem z dnia 17 października 2016 r. zwrócono się do Powiatowego Zarządu Dróg               

w Raciborzu z wnioskiem o wydanie opinii w przedmiotowej kwestii. W piśmie  

z dnia 9 listopada 2016 r., Dyrektor ww. jednostki poinformował, iż nabycie ww. działki  

(lub jej części) nie jest celowe. Jak wynika z treści ww. pisma w „Planie remontów  

i inwestycji drogowych na drogach powiatu raciborskiego w latach 2016-2020” nie znajduje 

się zadanie drogowe, polegające na zmianie przebiegu odcinka drogi powiatowej nr 3509S  

w miejscowości Turze, które wymagałoby zajęcia przedmiotowej działki. 

Zauważyć należy, iż działka nr 732 jest położona w głębokim łuku drogi powiatowej, 

szczegółowo przedstawionej na załącznikach graficznych dołączonych do karty 

informacyjnej. Jednocześnie położenie działki nr 732 powoduje iż przebieg drogi powiatowej 

nr 3509S nie jest optymalny, utrudnia komunikację i zmniejsza bezpieczeństwo. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego odmówił zakupu działki nr 732 (k.m.5), obręb Turze,  

o pow. 0,1310 ha, stanowiącej własność Grażyny S., a położonej w Turzu  

przy ul. Raciborskiej 52, z uwagi na brak planów zmiany przebiegu drogi powiatowej  

nr 3509S w najbliższej perspektywie (do 2020 r.) oraz brak środków finansowych na wykup 

przedmiotowej nieruchomości. Co do kwestii potencjalnego wykupu działki przez Gminę 

Kuźnia Raciborska przyjął propozycję, aby odesłać wnioskodawczynię bezpośrednio  

do Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska. 
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Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawił kartę informacyjną 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. inicjowania działań mających na celu 

komunalizację nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, a które  

z mocy prawa (ex lege) przeszły na własność gmin Powiatu Raciborskiego. 

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

288963. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zapoznał zebranych  

z aktualnym stanem prawnym obowiązującym przy podejmowaniu działań związanych  

z komunalizacją nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, a które  

z mocy prawa (ex lege) przeszły na własność gmin Powiatu Raciborskiego. Zgodnie z nim 

proces komunalizacji powinien być już zakończony. Dodał, że zważywszy na wagę problemu 

i komplikacje oraz straty jakie rodzą nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, 

pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami starają się inicjować postępowania 

komunalizacyjne przed Wojewodą Śląskim. Od 2012 r. do chwili obecnej zainicjowano 

postępowania komunalizacyjne w stosunku do ponad 800 działek z całego Powiatu 

Raciborskiego, a które przeszły z mocy prawa na rzecz gmin. 

Jak podkreślił referujący proces przygotowania dokumentacji będącej podstawą podjęcia 

przez Wojewodę stosownej decyzji komunalizacyjnej jest pracochłonny, jak również rodzi 

określone koszty. W związku z powyższym zaproponował, aby pracownicy Referatu 

Gospodarki Nieruchomościami w ramach posiadanych możliwości, podejmowali inicjatywę 

regulacji stanów prawnych nieruchomości, które z mocy prawa przeszły na własność gmin  

i są jednocześnie potrzebne ze względu na realizację zadań powiatu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację dotyczącą inicjowania działań mających  

na celu komunalizację nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, a które z mocy 

prawa przeszły na własność gmin Powiatu Raciborskiego.  

Zaakceptował propozycję, aby pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami,  

w ramach posiadanych możliwości, podejmowali inicjatywę regulacji stanów prawnych 

nieruchomości, które z mocy prawa przeszły na własność gmin i np. zagrażają 

bezpieczeństwu, pociągają konieczność wykonania remontów, wymagają zabezpieczenia, itp. 

Jednakże powyższe zadania w pierwszej kolejności powinny wykonywać gminy, jako 

podmioty mające interes prawny i faktyczny oraz zobowiązane do tego stosownymi 

ustawami.  
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Starosta omówił dodatkową kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów  

dot. realizacji umowy nr OR.VII.273.10.2016 z dnia 18 października 2016 r. na zadaniu  

pn.: „Remont drogi wewnętrznej ulicy Juliusza Kossaka w Raciborzu”. 

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

293958. 

Starosta przekazał, że w dniu 18 listopada 2016 r. na zadaniu pn.: „Remont drogi wewnętrznej 

ulicy Juliusza Kossaka w Raciborzu” został sporządzony Protokół konieczności wykonania 

robót dodatkowych na zakres robót, jakie nie zostały ujęte w dokumentacji projektowej a są 

konieczne do wykonania, w którym szacunkową wartość robót dodatkowych określono  

na kwotę 9 013,18 zł (brutto).  

Dotyczą one: 

1) wykonania koryta o głębokości 20 cm pod podbudowę chodnika wraz z dodatkową 

warstwą podsypki cementowo-piaskowej z zagęszczeniem o grubości 10 cm,  

2) osadzenia  krawężników betonowych 15*22 cm na ławie betonowej z oporem na odcinku 

o długości 14 mb, 

3) wymiany 1 szt. studzienki rewizyjnej ściekowej z kręgu betonowego fi 500 mm  

oraz 3 szt. włazów kanałowych studni kanalizacji deszczowej. 

Uzasadnienie wykonania robót dodatkowych ujęto w Protokole konieczności wykonania 

robót dodatkowych. 

Protokół konieczności wykonania robót dodatkowych wymaga zaakceptowania  

przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności. 

Zgodnie z zapisami umownymi oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych konieczna jest zmiana umowy dotycząca zakresu oraz wysokości 

wynagrodzenia. 

Starosta poinformował, że w dniu 21 listopada 2016 r. wraz z Członkiem Zarządu Andrzejem 

Chroboczkiem uczestniczył w wizji lokalnej w trakcie której stwierdzono konieczność 

wymiany słupów oświetleniowych znajdujących się na remontowanej drodze wewnętrznej.  

W powyższej sprawie trwają uzgodnienia z pracownikami Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Katowicach, gdyż remont drogi finansowany jest ze środków rządowych.  

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

nr OR.VII.273.10.2016 z dnia 18 października 2016 r. na zadaniu pn.: „Remont drogi 

wewnętrznej ulicy Juliusza Kossaka w Raciborzu”: 

1) zaakceptował Protokół konieczności wykonania robót dodatkowych spisany  
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na ww. zadaniu oraz wyraził zgodę na wykonanie i zapłatę za roboty dodatkowe do kwoty 

9 013,18 zł (brutto),  

2) zatwierdził Protokół konieczności dokonania zmiany umowy na ww. zadaniu w zakresie 

zmiany zakresu i wynagrodzenia. 

Płatność za ww. roboty nastąpi ze środków będących w dyspozycji Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami (dział 700, rozdział 70005, § 4270, środki rządowe, zadanie 5.1.1.2).  

   

Starosta zaprezentował dodatkową 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”. 

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

293959.  

Starosta poinformował, że w dniu 21 listopada 2016 r. na zadaniu pn.: „Przebudowa ulicy 

Ocickiej w Raciborzu”, został sporządzony  Protokół konieczności dokonania zmiany umowy 

dotyczący wykonania zatoki do wysiadania na odcinku ulicy Ocickiej w Raciborzu  

od KM 0+334,50 do KM 0+361,50, po tej samej stronie, po której znajduje się Cmentarz 

Jeruzalem, w celu poprawy płynności ruchu drogowego w rejonie Cmentarza Jeruzalem 

(autobusy które zatrzymywały się na przystanku na jezdni, znacznie utrudniały ruch kołowy 

w tym rejonie).   

Zakres do realizacji został ujęty w posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji 

projektowej, w tym w miejscu pobocza (humusu obsianego trawą) i chodnika z kształtki 

betonowej zostanie wykonane miejsce postojowe zatoki do wysiadania, chodnik o szerokości 

2,0 m będzie prowadzony poza miejscem postojowym tej zatoki, a w środku zatoki,  

w miejscu poszerzenia chodnika - zostanie umieszczona wiata przystankowa. 

Zgodnie z kosztorysami inwestorskim oraz ofertowym wykonawcy, wartość robót 

związanych z wykonaniem zatoki do wysiadania określono na kwotę 32 865,29 zł (brutto), 

natomiast wartość robót które nie będą podlegały dalszej realizacji wynosi: 7 190,06 zł 

(brutto).  

Pierwotna wartość zamówienia wynikająca z umowy nr OR.VII.273.6.2016  

z dnia 29 września 2016 r. wynosi 1 703 796,00 zł (brutto), natomiast łączna wartość zmian 

wynosi 25 675,23 zł (brutto).    

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych możliwa 

jest zmiana postanowień zawartej umowy, ponieważ łączna wartość zmiany wartości 

zamówienia określonego pierwotnie w umowie wynosi 1,51%. Ponadto zmiana ta nie jest 
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zmianą istotną w rozumieniu art.144 ust. 1e ww. ustawy.  Protokół konieczności dokonania 

zmiany umowy, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem 

bezskuteczności. 

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” zatwierdził Protokół konieczności dokonania zmiany umowy na ww. zadaniu  

w zakresie: zmiany zakresu robót, wynagrodzenia oraz harmonogramu rzeczowo-

finansowego robót. 

W wyniku spisania aneksu do umowy koszt zadania ulegnie podwyższeniu  

o kwotę 25 673,23 zł (brutto). 

Płatność za ww. roboty nastąpi ze środków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji  

i Remontów (dział 600, rozdział 60014, § 6050).  

 

Starosta zapoznał zebranych z informacją Biura Rady o posiedzeniach komisji stałych Rady 

Powiatu Raciborskiego, które odbędą się w listopadzie 2016 r. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 293645. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planu finansowego Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu na rok 2016, przedstawionymi przez Skarbnika Powiatu,  

które wprowadzone zostały Zarządzeniem Nr 123/2016 Starosty Raciborskiego  

z dnia 22 listopada 2016 r.  

 

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. 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 22 listopada 2016 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 listopada 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 dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2016 rok. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2016. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej 

określenia zasad zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej dla uczniów 

Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi i Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego  

w Raciborzu. 


