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OR.II.0022.1.46.2016 

PROTOKÓŁ  NR 106/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 29 listopada 2016 r.  

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

W związku z nieobecnością Starosty Ryszarda Winiarskiego, mając na uwadze § 57 

ust. 1 Statutu Powiatu Raciborskiego, posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta Marek Kurpis.  

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane 

quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał.  

  

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 105/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 22 listopada 2016 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

 

Wicestarosta poinformował, że w dniu dzisiejszym w Siemianowickim Centrum Kultury  

zorganizowano szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego. Tematem przewodnim 

szkolenia jest omówienie dotychczasowych doświadczeń i propozycji wykorzystania 

Ośrodków Interwencji Kryzysowej w sytuacjach kryzysowych na kanwie wypadku w Kopalni 

Węgla Kamiennego „Mysłowice-Wesoła” w 2014 r. i wojewódzkiego ćwiczenia „Autostrada 

2016”. W szkoleniu uczestniczy Starosta.  

 

Wicestarosta rozszerzył porządek posiedzenia o opinie Komisji Budżetu i Finansów  

z posiedzenia w dniu 28 listopada 2016 r.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do omówienia karty informacyjnej Referatu 

Spraw Społecznych dot. udzielenia, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2017 r., pożyczki 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu  
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im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz pisma Dyrektora dot. cesji zobowiązań w 2016 r.  

powróci na kolejnym posiedzeniu (pkt 12 porządku posiedzenia). 

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

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

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Wicestarosta poinformował, że kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 6 grudnia  

2016 r. o godz. 07.30. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 105/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 listopada  

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

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu omówiła nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok. 

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

292787. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że w stosunku do wersji projektu omawianego  

w dniu 15 listopada 2016 r. zwiększeniu uległy: plan dochodów i wydatków Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu w Rozdziale 80130  

o kwotę 5 316,00 zł. Powyższe uwzględniono również w nowej wersji projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2016 – 2025. Ponadto w projektach uchwał zmieniły się kwoty 

ogółem, co wynika ze zmian dokonanych w budżecie uchwałami Zarządu. 

Ww. zmiany zostały omówione na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów  

w dniu 28 listopada 2016 r.   

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 29 listopada 2016 r. 
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Skarbnik Powiatu zaprezentowała nową wersję projektu 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 

292790. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 29 listopada 2016 r. 

 

W tym miejscu Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego ustalili, że począwszy od 2017 r. 

dodatkowe zmiany do przedstawianych projektów uchwał Rady, Zarządu wprowadzane będą 

jedynie w sytuacjach wyjątkowych. O powyższym Skarbnik Powiatu poinformuje jednostki 

organizacyjne Powiatu Raciborskiego. 

 

Wicestarosta przedstawił Uchwałę nr 7/V/2016 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2016 r. Rada wyraziła 

pozytywną opinię w ww. sprawie. 

Ww. Uchwała znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 294791. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przekazał do wiadomości radnych na sesję w dniu 29 listopada 

2016 r. Uchwałę nr 7/V/2016 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

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

Powiatu Raciborskiego o wprowadzenie na sesję w dniu 29 listopada 2016 r.: 

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

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok,  
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2) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016 – 2025 

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

nr OR.II.0022.3.10.2016 z dnia 16 listopada 2016 r.  

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok.  

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

294823. 

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 autopoprawkę polegającą na tym że w Rozdziale 75020 dokonuje się zmian w planie 

wydatków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego, z przeznaczeniem na bieżącą 

działalność (400,00 zł).  

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok.  

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

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na rok 2016. 

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

294826. 

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. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Centrum Kształcenia Zawodowego  
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i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego. 

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

294680. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”  

w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek omówił projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania „Programu Ochrony Środowiska  

dla Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2017-2020, z perspektywą na lata 2021-2024 r.”. 

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

294801. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przekazał,  

że po szczegółowym przeanalizowaniu przesłanego przez Gminę Kuźnia Raciborska projektu 

„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2017-2020  

z perspektywą na lata 2021-2024” stwierdzono, że jest on zgodny z obowiązującymi 

przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska oraz polityką ochrony środowiska,  

która prowadzona jest na podstawie strategii rozwoju, programów i dokumentów 

programowych oraz za pomocą wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony 

środowiska. 

W związku z powyższym referujący zaproponował, aby Zarząd pozytywnie zaopiniował 

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2017-2020,  

z perspektywą na lata 2021-2024”, który znajduje się do wglądu w Referacie Ochrony 

Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa tut. Starostwa. 

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

0 głosów wstrzymujących – po wniesieniu drobnej autopoprawki w tytule, podjął uchwałę  

w sprawie zaopiniowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kuźnia Raciborska  

na lata 2017 - 2020, z perspektywą na lata 2021-2024”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 
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Wicestarosta – Przewodniczący Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach  

otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadań publicznych z zakresu 

administracji rządowej realizowanych przez Powiat Raciborski w obszarze nieodpłatnej 

pomocy prawnej oraz edukacji prawnej – zapoznał zebranych z wynikami prac Komisji 

konkursowej.  

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 294787. 

Szczegółowych informacji w ww. sprawie udzieliła Sekretarz Powiatu, która przypomniała, 

że zgodnie z regulacją art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy 

prawnej oraz edukacji prawnej powiat realizuje zadanie publiczne z zakresu administracji 

rządowej w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej. Na podstawie art. 11 cytowanej powyżej 

ustawy powiat ma obowiązek powierzyć prowadzenie połowy punktów nieodpłatnej pomocy 

prawnej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego. Organizację 

pozarządową prowadzącą punkty nieodpłatnej pomocy prawnej wyłania się corocznie  

w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Dnia 18 października 2016 r. Zarządu Powiatu Raciborskiego podjął uchwałę w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadań publicznych  

z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat raciborski w obszarze 

nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Powołana uchwałą z dnia 15 listopada 2016 r. Komisja konkursowa, po przeprowadzeniu 

oceny formalnej i merytorycznej, zarekomendowała Zarządowi powierzenie realizacji zadań: 

1) Stowarzyszeniu Przyjaciół Człowieka „Tęcza” w Raciborzu – zadanie nr 1 pod nazwą 

„Prowadzenie w roku 2017 punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  

w Krzyżanowicach, w budynku przy ul. Głównej 5”; 

2) Stowarzyszeniu na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” w Mikołowie  

– zadanie nr 2 pod nazwą „Prowadzenie w roku 2017 punktu udzielania nieodpłatnej 

pomocy prawnej w Kuźni Raciborskiej, w budynku przy ul. Klasztornej 9”. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się wynikami prac Komisji konkursowej do oceny 

ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadań 

publicznych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Raciborski  

w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, przedstawionymi  

przez Przewodniczącego Komisji.  
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Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru 

najkorzystniejszych ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadań 

publicznych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Raciborski  

w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej. 

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

294786. 

Wicestarosta zaproponował, aby Zarząd wybrał: 

1) ofertę Stowarzyszenia Przyjaciół Człowieka „Tęcza” w Raciborzu, jako najkorzystniejszą 

do realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie w roku 2017 punktu udzielania 

nieodpłatnej pomocy prawnej w Krzyżanowicach, w budynku przy ul. Głównej 5”; 

2) ofertę Stowarzyszenia na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” w Mikołowie 

jako najkorzystniejszą do realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie  

w roku 2017 punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Kuźni Raciborskiej,  

w budynku przy ul. Klasztornej 9”. 

Zadania, o których mowa powyżej realizowane będą od dnia 1 stycznia 2017 r.  

do dnia 31 grudnia 2017 r. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert  

w otwartym konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadań publicznych z zakresu 

administracji rządowej realizowanych przez Powiat Raciborski w obszarze nieodpłatnej 

pomocy prawnej, po wniesieniu autopoprawek do podstawy prawnej, § 2 i 3  

oraz uzasadnienia. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 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 

294825. 

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

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu, Centrum 
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Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu (wraz z korektą), 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, Agencji Promocji 

Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu, Powiatowego Urzędu Pracy  

w Raciborzu. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. wyrażenia zgody  

na likwidację środków trwałych w Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu. 

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

294181. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na likwidację nw. środków trwałych 

znajdujących się na stanie Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu: 

 

Lp. 

 

nazwa 

 

rok 

 

ilość 

 

cena w zł 

Wartość 

umorzenia 

 

Wartość 

1. Kserokopiarka Konica 

7020  

2005 1 2 600,00 2 600,00 

 

0 zł 

2. Zestaw komputerowy  2004 1 3 475,60 

 

3 475,60 0 zł 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek omówił kartę informacyjną 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. wykupu działki nr 198/6 (k.m.4), obręb 

Kornowac, o pow. 0,0396 ha, stanowiącej własność Krzysztofa P. 

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

294848. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek poinformował,  

że pismem z dnia 19 września 2016 r. pan Krzysztof P. wniósł o wykupienie przez Powiat 

Raciborski działki nr 198/6, obręb Kornowac, o pow. 0,0396 ha, stanowiącej jego własność.  

W uzasadnieniu swojego pisma wskazał, iż działka ta powstała na skutek wydzielenia  

z działki nr 69/6 fragmentu zajętego pod drogę publiczną powiatową nr 3541S relacji 

Wyględów – Kornowac. W wyniku tego powstała działka nr 198/6, o niewielkiej powierzchni 

i niesymetrycznym kształcie, przylegająca bezpośrednio do pasa ww. drogi. Zdaniem 

wnioskodawcy, kształt działki oraz jej mała powierzchnia spowodowały spadek jej wartości, 
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oraz brak możliwości wykorzystania jej do produkcji rolniczej (mapa stanowi załącznik  

do karty informacyjnej). 

Pismem z dnia 5 października 2016 r. zwrócono się do wnioskodawcy z prośbą o podanie 

sposobu zagospodarowania działki nr 198/6 w chwili obecnej, oraz przed podziałem 

geodezyjnym w wyniku którego powstała. W odpowiedzi wnioskodawca wskazał, iż działka 

ta stanowiła wcześniej nieużytek, a stan taki trwa również obecnie. 

Pismem z dnia 24 października 2016 r. zwrócono się do Powiatowego Zarządu Dróg               

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

z dnia 7 listopada 2016 r., Dyrektor ww. jednostki poinformował, iż nabycie ww. działki  

(lub jej części) nie jest celowe. Jak wynika z treści pisma, działka nr 198/6 została wydzielona 

jako nieruchomość nie zajęta pod pas drogi publicznej. Nadto w „Planie remontów  

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

się zadanie drogowe, polegające na remoncie tej drogi powiatowej. 

W dniu 18 listopada 2016 r. dokonano oględzin przedmiotowej działki, w wyniku czego 

ustalono, iż działka stanowi nieużytek, jest w całości pokryta niską, zeschniętą roślinnością, 

graniczy z działką uprawianą rolniczo oraz drogą publiczną. 

Zauważyć należy również, iż zgodnie z art. 113 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  

o gospodarce nieruchomościami, jeżeli wywłaszczeniem jest objęta część nieruchomości,  

a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystywania na dotychczasowe cele, 

na żądanie właściciela, nabywa się tę część w drodze umowy, na rzecz podmiotu, na rzecz 

którego nastąpiło wywłaszczenie. Podział geodezyjny następujący w trybie art. 73 ustawy  

z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację 

publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.), mający na celu wydzielenie części 

nieruchomości zajętej pod drogę publiczną, powoduje skutek w postaci wywłaszczenia tej 

części na rzecz właściciela drogi, w tym przypadku Powiatu Raciborskiego. 

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Powiatu Raciborskiego odmówił zakupu działki nr 198/6 

(k.m.4), obręb Kornowac, o pow. 0,0396 ha, stanowiącej własność Krzysztofa P.,  

z uwagi na niespełnienie przesłanki z art. 113  ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  

o gospodarce nieruchomościami, czyli nie wykazanie przez wnioskodawcę, iż działka ta  

nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele. Dodatkowo Zarząd 

zauważył, iż działka ta nie stanowiąc pasa drogi publicznej jest zbędna Powiatowi 

Raciborskiemu.  
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Wicestarosta zapoznał zebranych z:  

1) informacją Biura Rady o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 29 listopada 2016 r. 

o godz. 16.30. Tematem posiedzenia Komisji będzie kompleksowa kontrola projektu  

pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy 

drogi powiatowej 3500S łączącej DK 45 z DW 421”,  

2) informacją Biura Rady o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 14 grudnia 2016 r.  

o godz. 15.00. Tematem posiedzenia Komisji będzie „Analiza programów darmowych 

badań dla mieszkańców Powiatu Raciborskiego w latach 2011- 2015”,  

3) pismem skierowanym przez Komisję Rewizyjną do Starosty Raciborskiego, a dotyczącym 

przebiegu kontroli, o której mowa w pkt 1.  

 

Ww. pisma znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID: 294385  

i 294380. 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że na pismo Komisji Rewizyjnej skierowane do Starosty 

Raciborskiego, a dotyczące przebiegu kontroli projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu  

i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK 45  

z DW 421”, udzielono odpowiedzi oraz przedłożono wymagane dokumenty.  

Nawiązując do kontroli, o której mowa w pkt 2 Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Spraw 

Społecznych przesłać wszystkie niezbędne dokumenty w zakresie kontroli dot. „Analizy 

programów darmowych badań dla mieszkańców Powiatu Raciborskiego  

w latach 2011- 2015” do Biura Rady oraz wziąć udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej  

w dniu 14 grudnia 2016 r. 

 

Wicestarosta przedstawił: 

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

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z posiedzenia w dniu 21 listopada 2016 r.,  

która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 294346,  

2) opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z posiedzenia w dniu 23 listopada 

2016 r., która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 295087,  

3) opinię Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z posiedzenia w dniu 24 listopada  

2016 r., która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 294966,  

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

z posiedzenia w dniu 25 listopada 2016 r., która znajduje się w systemie informatycznym 



 

 

11 

Mdok pod numerem UID 295093, 

5) dodatkowe opinie Komisji Budżetu i Finansów z posiedzenia w dniu 28 listopada 2016 r., 

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 295224. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła pismo Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu nr CKZIU2.3124.79.16 z dnia 28 listopada 

2016 r., który zwrócił się z prośbą o przesunięcie kwoty 39 440,00 zł w rozdziale 80130  

z § 4140 do § 4210. Jak poinformował Dyrektor w związku z wprowadzeniem e-dziennika 

przesunięte środki przeznaczone będą na zakup komputerów, sprzęt sieciowy potrzebny  

do wdrożenia e-dziennika (m.in. okablowanie, korytka, switche cisco, AP unifi).  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 295412. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu nr CKZIU2.3124.79.16  

z dnia 28 listopada 2016 r. wyraził zgodę na przesunięcie kwoty 39 440,00 zł w rozdziale 

80130 z § 4140 do § 4210. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy w Raciborzu nr FK 0717.I-64/MŁ/16 z dnia 24 listopada 2016 r., które  znajduje się  

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 294763, przedstawionym  

przez Skarbnika Powiatu, wyraził zgodę na zwiększenie prefinansowania wydatków  

ze środków własnych Powiatu Raciborskiego o kwotę 10 500,00 zł, w związku z realizacją 

projektu unijnego „Klub Integracji Społecznej w Raciborzu”. Ogółem kwota prefinansowania 

w 2016 roku projektu wynosi 22 500,00 zł.  

Jak podkreśliła Skarbnik Powiatu z informacji otrzymanych od Lidera projektu wynika,  

iż wszystkie wydatki projektu zostaną ostatecznie zrefundowane w grudniu 2016 r.  

Po otrzymaniu refundacji wydatków z Europejskiego Funduszu Społecznego na subkonto 

ww. projektu, środki w wysokości 22 500,00 zł PUP w Raciborzu niezwłocznie przekaże  

na konto Powiatu Raciborskiego. 

 

Nawiązując do projektu 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, 

który został przekazany na sesję w dniu 29 listopada 2016 r. Sekretarz Powiatu 
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poinformowała, że do tut. Starostwa wpłynęło pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Katowicach nr NZVa.6310.108.2016 z dnia 28 listopada 2016 r. dot. 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 piśmie tym m.in. 

określono, że jednostka samorządu terytorialnego, z uwagi na krótkie terminy, przekazuje 

dokumentację w ww. sprawie w formie elektronicznej nie później niż do 13 grudnia 2016 r.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 295160.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Katowicach nr NZVa.6310.108.2016 z dnia 28 listopada 2016 r. dot. 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. 

 

Wicestarosta poinformował, że w dniu 25 listopada 2016 r. w Rydułtowskim Centrum 

Kultury FENIKS, wręczono dyplomy stypendystom Prezesa Rady Ministrów z terenu 

Delegatury Kuratorium Oświaty w Rybniku. Nagrodzeni uczniowie ze szkół dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, wyróżniali się wśród obecnych stypendystów, 

prezentując się w sposób godny dla ww. uroczystości. 

 

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. ----------------------------------- 

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 29 listopada 2016 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 29 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 zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2016. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”  

w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania „Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2017-2020, z perspektywą  

na lata 2021-2024”. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert  

w otwartym konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadań publicznych z zakresu 

administracji rządowej realizowanych przez Powiat Raciborski w obszarze nieodpłatnej 

pomocy prawnej. 


