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OR.II.0022.1.50.2016 

PROTOKÓŁ  NR 110/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 29 grudnia 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 109/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 21 grudnia 2016 r.  

2. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

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. 

 

Starosta poinformował, że kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 10 stycznia  

2017 r. o godz. 08.00. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 109/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 21 grudnia  

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

na str. 2 i 5. 
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Ad. 2 

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia, Wicestarosta omówił projekt uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji  

dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu 

Raciborskiego przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

pobrania i wykorzystania. 

Wicestarosta przekazał, że kwota dotacji dla szkół i placówek, o której mowa  

w § 3 ust. 1 pkt 7 oraz w ust. 2 przedmiotowego projektu uchwały określona została  

w wysokości 50% podstawowej kwoty dotacji dla szkół danego typu i rodzaju. 

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

295789. 

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 ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 

szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Raciborskiego przez osoby 

prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

Zgodnie z § 5 Uchwały 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 

(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r., poz. 2488) przedmiotowy projekt uchwały zostanie skierowany 

do konsultacji. Konsultacje potrwają od dnia 6 stycznia 2017 r. do dnia 19 stycznia 2017 r. 

Jak zaznaczył Wicestarosta przedmiotowy projekt uchwały zostanie skierowany na sesję, 

która odbędzie się 31 stycznia 2017 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 

299414. 

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 

299610. 

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. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2017 – 2025. 

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

299416. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2025. 

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

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na rok 2017. 

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

299095. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,   

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2017. 

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

 

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2017 r., pożyczki 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 

299165. 

Wicestarosta przypomniał, że w Uchwale Nr XXV/233/2016 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2017 rok 

Rada określiła maksymalną wysokość pożyczek krótkoterminowych udzielanych  

przez Zarząd w roku budżetowym 2017, w związku z czym możliwe jest udzielenie  

przez Zarząd pożyczki w kwocie 2 000 000,00 zł Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu. 

W związku z pogarszającą się sytuacją finansową Szpitala Rejonowego w Raciborzu 

Dyrektor lecznicy zwrócił się do Zarządu o udzielenie pożyczki, która pozwoli utrzymać 

płynność finansową jednostki w pierwszych miesiącach 2017 r.  

Zła sytuacja finansowa zakładu wynika między innymi z faktu, iż Narodowy Fundusz 

Zdrowia nie dokonał zapłaty za świadczenia zdrowotne wykonane przez Szpital ponad 

przyznany limit. W ciągu dziewięciu miesięcy br. Szpital wykonał dodatkowych świadczeń 

zdrowotnych na kwotę 3 996 698,73 zł. Dodatkowo na trudną sytuację finansową jednostki 

wpływa konieczność samodzielnej spłaty rat za wyposażenie Bloku Operacyjnego,  

która pochłania około 1 mln zł rocznie. Jak zaznacza we wniosku Dyrektor lecznicy „Ciągły 

brak zapłaty za wykonane usługi medyczne od wielu lat wyczerpały wszelkie możliwości 

finansowe Szpitala”. 

W projekcie uchwały zaproponowano, aby Zarząd udzielił, z budżetu Powiatu Raciborskiego  

na 2017 r., pożyczkę Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu w kwocie 2 000 000,00 zł. 

Spłata pożyczki nastąpić ma w terminie do dnia 28 grudnia 2017 roku w następujący sposób: 

1) 1 000 000,00 zł – do dnia 15.12.2017 r.; 
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2) 1 000 000,00 zł – do dnia 28.12.2017 r. 

Oprocentowanie pożyczki wynosić będzie 2% w stosunku rocznym. Pożyczka może być 

przekazana Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu w transzach, w zależności od potrzeb 

pożyczkobiorcy. 

Skarbnik Powiatu zasugerowała szybszą spłatę przynajmniej części pożyczki, a nie dopiero  

w grudniu 2017 r. Zdaniem Skarbnika Powiatu późna spłata może spowodować problemy  

w płatnościach w końcu przyszłego roku. 

W trakcie dyskusji zebrani ustalili, iż spłata pożyczki powinna nastąpić w październiku  

i grudniu 2017 r., a nie jak zaproponowano tylko w grudniu 2017 r.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia, z budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2017 r., pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, po wniesieniu  

na wniosek Starosty autopoprawki do § 1 ust.2, który otrzymał brzmienie: 

„2. Spłata pożyczki nastąpi w terminie do dnia 15 grudnia 2017 roku w następujący sposób: 

1) 1 000 000,00 zł – do dnia 15.10.2017 r.; 

2) 1 000 000,00 zł – do dnia 15.12.2017 r.”. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia 

Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. 

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

298234. 

Wicestarosta przekazał, że w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Raciborzu: 

1) uaktualniono podstawy prawne, na podstawie których działa Centrum; 

2) wprowadzono zapisy regulujące sprawy przygotowania Programu rozwoju pieczy 

zastępczej na terenie powiatu raciborskiego oraz Sprawozdania z działalności 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu oraz z efektów pracy organizatora 

rodzinnej pieczy zastępczej; 

3) przeredagowano część zapisów dotyczących zadań poszczególnych komórek 

organizacyjnych Centrum; 
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4) uaktualniono stan zatrudnienia w Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, po wniesieniu  

na wniosek Wicestarosty autopoprawki do uzasadnienia.  

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek 

oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Raciborskiego przez osoby prawne i fizyczne 

oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

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

295458. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej ustalenia trybu udzielania i rozliczania 

dotacji  dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu 

Raciborskiego przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

pobrania i wykorzystania. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia, Wicestarosta przedstawił projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierownika jednostki do składania 

oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Agencję 

Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu. 

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

299501. 

Wicestarosta przypomniał, że Zarząd Powiatu Raciborskiego w dniu 12 stycznia 2010 r. 

podjął Uchwałę w sprawie upoważnienia kierownika jednostki do składania oświadczeń woli 



 

 

7 

związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Agencję Promocji Ziemi 

Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

W przygotowanym na dzisiejsze posiedzenie projekcie uchwały upoważnia się dodatkowo 

Dyrektora Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu do składania w imieniu powiatu raciborskiego oświadczeń woli  

w sprawach związanych z zakupem i sprzedażą publikacji i innych materiałów promocyjnych. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierownika jednostki  

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu 

przez Agencję Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu, po wniesieniu na wniosek Wicestarosty autopoprawek 

polegających na wprowadzeniu dodatkowego paragrafu w brzmieniu: „§ 5. Wykonanie 

uchwały powierza się Wicestaroście Markowi Kurpisowi.” i oznaczeniu dotychczasowego  

§ 5 jako § 6. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 10 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 wyrażenia zgody na budowę ziemnego 

energetycznego przyłącza kablowego na działce nr 648/3 k.m. 5 Rudy. 

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

298706. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek poinformował, że w projekcie 

uchwały zaproponowano, aby Zarząd wyraził zgodę na budowę energetycznego przyłącza 

kablowego ziemnego na działce nr 648/3 k.m. 5, obręb Rudy, o pow. 0,7367 ha, stanowiącej 

własność Powiatu Raciborskiego w trwałym zarządzie Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach, zgodnie z planem sytuacyjnym stanowiącym załącznik  

do uchwały. Z wnioskiem w ww. sprawie zwrócił się pełnomocnik TAURON Dystrybucja 

Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na budowę ziemnego 

energetycznego przyłącza kablowego na działce nr 648/3 k.m. 5 Rudy,  
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po wniesieniu na wniosek referującego drobnej autopoprawki polegającej na oznaczeniu 

załącznika. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawił projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew  

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

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

299463. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek poinformował, że Dyrektor 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu zwrócił się 

do Zarządu Powiatu Raciborskiego z prośbą o wyrażenie zgody na usunięcie żywopłotu  

przed wejściem do budynku oraz gałęzi cisów, a to ze względu na ich zły stan zdrowotny  

oraz usytuowanie w obrębie planowanego remontu kanalizacji deszczowej. 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa tut. Starostwa 

pismem nr SE.IV.613.164.2016 z dnia 23 grudnia 2016 r., pozytywnie zaopiniował usunięcie 

2 sztuk krzewów z gatunku cis pośredni o powierzchni wynoszącej odpowiednio 6,09 m²  

i 3,90 m² oraz 2 sztuk krzewów z gatunku ligustr pospolity o powierzchni wynoszącej 

odpowiednio 4,80 m² i 4,80 m² z powodu ich kolizji z planowanym remontem sieci 

kanalizacyjnej na przedmiotowej nieruchomości. Dodatkowo wydał pozytywną opinię  

co do usunięcia 3 drzew z gatunku świerk pospolity o obwodach pni mierzonych  

na wysokości 1,3 m wynoszących odpowiednio 46 cm, 58 cm, 34 cm, a to ze względu na fakt, 

iż są całkowicie obumarłe lub też w stanie zamierania i nie rokują szans na przeżycie  

z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew 

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

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Sekretarz Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany Uchwały dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego  

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

299594. 

Sekretarz Powiatu przypomniała, że Zarząd Powiatu Raciborskiego w trakcie posiedzenia  

w dniu 17 maja 2016 r. zatwierdził do realizacji pierwszy etap zmian organizacyjnych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu. Zmiany te polegały m.in. na utworzeniu Referatu 

Audytu i Kontroli na czele z Audytorem Wewnętrznym, na bazie dotychczasowych  

3 samodzielnych stanowisk: Audytu Wewnętrznego, ds. Kontroli Zarządczej i Pełnomocnika 

ds. Zarządzania Jakością w budynku A oraz przejęciu zadań dotyczących kontroli 

zewnętrznych, postępowań w sprawie skarg i wniosków, analizy oświadczeń majątkowych 

oraz kontroli wewnętrznej od dnia 1 stycznia 2017 r. 

Następnie dnia 24 maja 2016 r. Zarząd uchwalił Regulamin Organizacyjny Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu, który wszedł w życie z dniem 1 lipca 2016 r. 

W trakcie posiedzenia w dniu 27 września 2016 r. Zarząd zatwierdził do realizacji kolejne 

zmiany Regulaminu Organizacyjnego tut. Starostwa polegające m.in. na: 

 

1) zmianie lokalizacji gabinetu Członka Zarządu – przeniesieniu do budynku A  

i prowadzeniu wspólnej obsługi kancelaryjno-sekretarskiej dla wszystkich starostów  

od grudnia 2016 r., 

2) likwidacji Biura Rady do końca 2016 r. i przeniesieniu do Wydziału Organizacyjnego 

stanowiska ds. obsługi Rady, które realizować będzie zadania dotyczące merytorycznej  

i organizacyjnej obsługi Rady i jej komisji (1 etat) oraz wzajemnie zastępować się  

ze stanowiskiem ds. obsługi Zarządu Powiatu,  

3) przeniesieniu zadania dotyczącego analiz i budżetu jednostek oświatowych z Wydziału 

Finansowego do Referatu Edukacji oraz przekazaniu 1 etatu (od 1 stycznia 2017 r.  

ze względu na konieczność zamknięcia roku budżetowego), 

4) utworzeniu w Wydziale Geodezji referatu wewnętrznego, np. Referatu Zasobu 

Geodezyjnego i Kartograficznego na czele z kierownikiem od 1 stycznia 2017 r.  

oraz likwidacji stanowiska zastępcy naczelnika,  

5) przekazaniu zadania likwidacji pojazdów przejętych przez powiat na podstawie prawa  

o ruchu drogowym do Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu od 1 stycznia 2017 r.  
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Mając na uwadze powyższe oraz realizując kolejny etap zmian organizacyjnych Starostwa 

istnieje potrzeba zmian Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

Obejmują one w szczególności: 

1) likwidację Biura Rady i utworzenie stanowiska ds. obsługi Rady w Wydziale 

Organizacyjnym; 

2) przekazanie zadań dotyczących kontroli zewnętrznych, postępowań w sprawie skarg  

i wniosków, petycji, analizy oświadczeń majątkowych w imieniu Starosty oraz kontroli 

wewnętrznej z Wydziału Organizacyjnego do Referatu Audytu i Kontroli; 

3) przekazanie zadania dotyczącego analizy budżetów szkół i placówek oświatowych 

podległych Powiatowi z Wydziału Finansowego do Referatu Edukacji, 

4) uaktualnienie zapisów nt. realizowanych zadań w poszczególnych komórkach 

organizacyjnych. 

Realizacja zadań zgodnie z nowym podziałem kompetencji rozpocznie się z dniem 1 stycznia 

2017 r. 

Jak dodała Sekretarz Powiatu na dzień dzisiejszy nie została jeszcze podjęta ostateczna  

decyzja co do przeniesienia gabinetu Członka Zarządu do budynku A i ewentualnego 

prowadzenia wspólnej obsługi kancelaryjno-sekretarskiej dla wszystkich starostów. Ponadto,  

po ustaleniach z Geodetą Powiatowym, z dniem 1 stycznia 2017 r. nie zostanie utworzony  

w Wydziale Geodezji referat wewnętrzny (planowany termin to I kwartał 2017 r.), natomiast 

zlikwidowano stanowisko zastępcy naczelnika. 

Decyzja co do przekazania zadania likwidacji pojazdów przejętych przez powiat na podstawie 

prawa o ruchu drogowym do Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu zostanie podjęta  

w terminie późniejszym, po konsultacjach z obsługą prawną tut. Starostwa i nadzorem 

prawnym Wojewody Śląskiego. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu, po wniesieniu  

na wniosek Sekretarza Powiatu autopoprawek do § 1 pkt 5 – 16 polegających na poprawieniu 

drobnych błędów redakcyjnych.  

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.II.0025.1.2016. 
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Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyznania/nieprzyznania nagrody rocznej za 2015 r. Dyrektorowi Samodzielnego 

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

w Raciborzu. 

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

299579. 

Starosta przekazał, że w dniu 22 listopada 2016 r. Rada Społeczna Samodzielnego 

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

w Raciborzu złożyła wniosek o przyznanie nagrody wraz z uchwałą nr 12/2016 Rady 

Społecznej Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu z dnia 9 listopada 2016 r. 

w sprawie przyznania nagrody pieniężnej Dyrektorowi Szpitala Rejonowego im. dr Józefa 

Rostka w Raciborzu. 

Starosta zapytał kto z zebranych jest za podjęciem uchwały w sprawie nieprzyznania nagrody 

rocznej za 2015 r. Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu? 

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,  

0 głosów przeciw,  0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie nieprzyznania 

nagrody rocznej za 2015 r. Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

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

Uchwała stanowi załącznik nr 14 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 

299399. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że po przygotowaniu przedmiotowej karty informacyjnej 

otrzymała dodatkowe pismo informujące o zmianie planu finansowego Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu. 

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

Ogólnokształcącego w Raciborzu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, 
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Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Raciborzu, Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, Powiatowego Zarządu Dróg  

w Raciborzu, Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu, Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej  

oraz Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego dot. zapoznania się  

z protokołem z posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej 

Sp. z o.o. z 8 grudnia 2016 r. oraz analizy bieżącej sytuacji ekonomicznej spółki. 

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

299159. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

1) zapoznał się protokołem nr 4/08.12./2016 z przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Raciborzu odbytego w dniu 8 grudnia 2016 r. w siedzibie Spółki,  

w tym z informacją o bieżącej sytuacji ekonomicznej Spółki, 

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

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. wyrażenia zgody  

na przekazanie Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości  

na Zamku Piastowskim kotłowni znajdującej się w budynku B Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu. 

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

299359. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na przekazanie Agencji Promocji Ziemi 

Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu kotłowni 

znajdującej się w budynku B Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 

„Mechanik” w Raciborzu. 

 

Starosta zapoznał zebranych z interpelacjami zgłoszonymi przez radnych na sesji  
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w dniu 21 grudnia 2106 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 299543. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił: 

1) Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa udzielić 

odpowiedzi na interpelację radnego Dawida Wacławczyka oraz interpelację radnego 

Szymona Bolika w części dotyczącej zorganizowania szkolenia dla rolników  

lub opracowania ulotek informacyjnych związanych z ustawą o handlu detalicznym  

dla rolników, 

2) Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów udzielić odpowiedzi na interpelację 

radnego Dominika Koniecznego, 

3) Kierownikowi Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu udzielić odpowiedzi na interpelację 

radnego Szymona Bolika w części dotyczącej stworzenia koszyka produktów powiatu 

raciborskiego. 

Starosta poinformował, że do tematu poruszonego przez radnego Dawida Wacławczyka 

dotyczącego połączenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Promocji i Współpracy z Zagranicą radni powrócą pod koniec kadencji.  

 

Starosta omówił pismo Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego, który przekazał plan 

pracy Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2017 oraz plan kontroli Komisji Rewizyjnej  

na 2017 rok. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 299499. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

1) zapoznał się z planem pracy Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2017, polecił Głównemu 

Specjaliście Wydziału Organizacyjnego przekazać go komórkom organizacyjnym  

tut. Starostwa oraz jednostkom organizacyjnym Powiatu Raciborskiego, objętych planem, 

celem jego realizacji,  

2) zapoznał się z planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok i polecił Głównemu 

Specjaliście Wydziału Organizacyjnego przekazać go komórkom organizacyjnym  

tut. Starostwa oraz jednostkom organizacyjnym Powiatu Raciborskiego, które zostały 

objęte planem kontroli na rok 2017. 

 

Starosta przedstawił informację o zmianie godziny posiedzenia Komisji Rewizyjnej  

w dniu 28 grudnia 2016 r. Posiedzenie odbyło się o godz. 08:00 w Starostwie Powiatowym  
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w Raciborzu, a nie jak wcześniej planowano o godz. 10.00.  

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 299311. 

 

Starosta omówił pismo Wójta Gminy Krzyżanowice z dnia 19 grudnia 2016 r.,  

który poinformował, że Rada Gminy Krzyżanowice na sesji w dniu 29 listopada 2016 r. 

udzieliła poparcia dla idei wyrażonej w Uchwale Nr XVI/196/2016 Rady Miasta Racibórz  

z dnia 23 marca 2016 r., w sprawie poparcia koncepcji budowy kanału Odra-Dunaj  

oraz zmiany przeznaczenia zbiornika Racibórz Dolny.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 298953. 

Starosta przypomniał, że Rada Powiatu Raciborskiego poparła stanowisko Rady Miasta 

Racibórz na sesji w dniu 31 maja 2016 r., podejmując Uchwałę Nr XIX/184/2016, a zatem 

aktualnie nie ma potrzeby ponownego zajmowania się analogiczną tematyką. 

 

Ad. 5 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXV/231/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 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 

299382. 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXV/232/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 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.  
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

299387. 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXV/233/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2017 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 

299434. 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXV/234/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 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 

299390. 

 

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 29 grudnia 2016 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 29 grudnia 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 dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2025. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia rocznego planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

powiatowi na rok 2017. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia, z budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2017 r., pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej ustalenia trybu udzielania i rozliczania 

dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie 

Powiatu Raciborskiego przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierownika jednostki 

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu 

przez Agencję Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na budowę 

ziemnego energetycznego przyłącza kablowego na działce nr 648/3 k.m. 5 Rudy. 

12. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew 

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

13. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 
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14. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie nieprzyznania nagrody rocznej  

za 2015 r. Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

 


