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OR.IV.0022.1.1.2017 

PROTOKÓŁ  NR 111/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 10 stycznia 2017 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 110/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 29 grudnia 2016 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Starosta poinformował, że Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek jest 

nieobecny na posiedzeniu, gdyż przebywa na urlopie wypoczynkowym. 

 

Starosta rozszerzył porządek obrad o dodatkową kartę informacyjną Wydziału 

Organizacyjnego do określenia realizacji: 

1) Uchwały Nr XXV/236/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2016 r.  

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2017, 

2) Uchwały Nr XXV/237/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2016 r.  

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok. 

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. 
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Starosta poinformował, że kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 17 stycznia  

2017 r. o godz. 08.00. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 110/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 29 grudnia  

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

 

Ad. 2 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zamiaru 

likwidacji szkoły o nazwie Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Raciborzu wchodząca  

w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, dla której organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

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

300229. 

Wicestarosta przekazał, że zgodnie z art. 59 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty szkoła publiczna może zostać zlikwidowana z końcem roku szkolnego 

przez organ prowadzący szkołę, po zawiadomieniu rodziców uczniów (w przypadku szkoły 

dla dorosłych - słuchaczy) o zamiarze likwidacji szkoły, zapewnieniu uczniom możliwości 

kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu oraz po uzyskaniu 

pozytywnej opinii kuratora oświaty. Art. 5c pkt 1 ww. ustawy określa, że jest to kompetencja 

rady powiatu. 

Zasadnym zatem staje się podjęcie zamiaru zlikwidowania z dniem 31 sierpnia 2017 r. szkoły 

o nazwie Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 w Raciborzu wchodzącej w skład Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3.  

Szkoła objęta likwidacją nie realizuje swej działalności statutowej, gdyż nie posiada uczniów, 

a ostatniego naboru do Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 dokonano w roku szkolnym 

2013/2014. Uczniowie zakończyli edukację w roku szkolnym 2015/2016. Ponadto  

w strukturze Centrum funkcjonuje Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 oraz Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa nr 3. Likwidacja szkoły nie spowoduje zwolnień pracowników, gdyż szkoła  

nie zatrudnia nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych. 
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Likwidacja szkoły uporządkuje sieć szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski, jak również ułatwi czynności sprawozdawcze w Systemie Informacji Oświatowej. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zamiaru likwidacji szkoły o nazwie Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

nr 1 w Raciborzu wchodząca w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

nr 1, dla której organem prowadzącym jest Powiat Raciborski oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 31 stycznia 2017 r., po wniesieniu na wniosek Wicestarosty 

autopoprawek do tytułu i § 2 polegających na poprawieniu drobnych błędów redakcyjnych. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania 

statutu Domowi Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. 

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

299452. 

Wicestarosta poinformował, że w związku ze zmianą przepisów prawnych regulujących 

działalność domów pomocy społecznej Dyrektor  Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”  

w Raciborzu przygotował nowy Statut Domu, który przedłożył Radzie do zatwierdzenia.  

W statucie przeredagowano niektóre zapisy określające zasady funkcjonowania Domu. 

Zrezygnowano również z postanowień ustalających zakres i poziom świadczonych  

przez Dom usług, jako regulacji zawartych w rozporządzeniu. Zapisy dotyczące praw  

i obowiązków mieszkańców zostaną ujęte w nowym regulaminie organizacyjnym Domu. 

Działając w oparciu o Uchwałę Nr XIX/196/2012 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu  

lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów 

aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji 

(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r., poz. 2488) ww. projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

należy skierować do konsultacji. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej „Złota Jesień”  

w Raciborzu. 
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Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok. 

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

300896. 

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 2017 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do dokonywania 

przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań 

jednostki w roku 2017. 

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

300841. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników jednostek 

budżetowych Powiatu Raciborskiego do dokonywania przeniesień w planie wydatków 

bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań jednostki w roku 2017. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 

nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. 

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

299460. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej nadania statutu Domowi Pomocy 

Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 
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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 

300831. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych na 2016 r.:  

II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu, Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”  

w Raciborzu, Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

planu finansowego jednostek podległych na 2017 rok. 

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

300869. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął przedstawione plany finansowe jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego na 2017 rok, tj.: 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, Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, 

Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

w Rudach, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu, Międzyszkolnego Ośrodka 

Sportowego w Raciborzu, Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, Powiatowego Zarządu 

Dróg w Raciborzu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, Domu Pomocy 

Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu.  

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu  

dot. określenia kierunku polityki informacyjnej powiatu na 2017 r.   

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

300803. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął zaproponowane działania w ramach polityki 

informacyjnej na rok 2017 wraz z przedstawionymi kosztami i jednocześnie upoważnił 

Kierownika Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu do podjęcia czynności związanych  

z przygotowaniem umów z usługodawcami oraz zabezpieczenia w budżecie na 2017 rok 

środków w wysokości 36 300,00 zł na realizację wyszczególnionych zadań (Rozdz. 75075,  

§ 4300). Jednocześnie zaakceptował propozycję, aby opłata za utrzymanie domen: 

powiatraciborski.pl, bip.powiatraciborski.pl oraz przestrzeń dyskową zapewniającą 

funkcjonowanie stron internetowych oraz poczty elektronicznej urzędu dla wszystkich 

pracowników i radnych była ponoszona począwszy od 2017 r. i w następnych przez Wydział 

Organizacyjny. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu  

dot. określenia działań promocyjnych samorządu powiatowego w 2017 roku.   

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

300867. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął zaproponowane działania promocyjne samorządu 

powiatowego w 2017 roku i jednocześnie upoważnił Kierownika Referatu Promocji  

i Rozwoju Powiatu do podjęcia czynności związanych z przygotowaniem dokumentów,  

w tym umów z usługodawcami oraz zabezpieczenia w budżecie na 2017 rok środków  

w wysokości 65 000,00 zł. 

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu  

dot. przyjęcia do realizacji kalendarzy imprez kulturalnych i sportowych na 2017 r. 

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

299329. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął kalendarz imprez sportowych do realizacji w 2017 r. 

oraz kalendarz imprez kulturalnych do realizacji w 2017 r. 

Jednocześnie zaakceptował propozycję, aby decyzje w sprawach zmiany dotyczących 

wprowadzenia do kalendarzy nowych imprez cyklicznych przedsięwzięć kulturalnych  

i sportowych oraz ewentualne zwiększenia kwot zabezpieczonego wcześniej dofinansowania 

do wprowadzonych przedsięwzięć były podejmowane przez Zarząd Powiatu Raciborskiego.  
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W przypadkach zmian w obu kalendarzach imprez polegających na zmniejszeniu wsparcia  

na wniosek organizatora, modyfikacji nazwy przedsięwzięcia lub terminu realizacji, decyzja 

pozostanie w gestii Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu. 

W przypadku zgłoszenia przedsięwzięć jednorazowych, w tym w szczególności 

okolicznościowych, jubileuszowych o wysokości i rodzaju udzielonego wsparcia w ramach 

środków oraz możliwości technicznych i organizacyjnych będących w dyspozycji Referatu 

Promocji i Rozwoju Powiatu decyzje podejmować będzie Wicestarosta za zgodą Starosty. 

Ponadto Zarząd zobowiązał Kierownika Referatu do opracowywania na bieżąco aktualizacji 

kalendarzy imprez sportowych i kulturalnych w 2017 r. 

 

Starosta omówił wniosek Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 28 grudnia 2016 r.  

dot. zmierzenia nachylenia poprzecznego drogi powiatowej S3500 (Miedonia - Brzeźnica)   

na odcinku km O+770,00 do km 0+890,00 w obecności członków Komisji Rewizyjnej  

i poinformowania Komisji Rewizyjnej o ww. badaniu z 10-dniowym wyprzedzeniem. 

Ww. wniosek znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 300501. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów 

udzielić odpowiedzi na wniosek Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 28 grudnia 2016 r. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła pismo Kierownika Referatu Inwestycji i Remontów  

dot. wyrażenia zgody na przesunięcie środków finansowych w kwocie 30 000,00 zł po stronie 

wydatków z działu 801 rozdziału 80195 § 4270 będącego w dyspozycji Referatu do działu 

801 rozdziału 80111 § 4270 będącego w dyspozycji dyrektora Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach, z przeznaczeniem na adaptację pomieszczenia na salę 

biologiczną oraz remont klatki schodowej i ciągów komunikacyjnych w budynku gimnazjum 

MOW w Rudach. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 301018.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego nie wyraził zgody na dokonanie zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2017 r., polegających na przesunięciu środków finansowych w kwocie  

30 000,00 zł po stronie wydatków z działu 801 rozdziału 80195 § 4270 będącego  

w dyspozycji Referatu do działu 801 rozdziału 80111 § 4270 będącego w dyspozycji 

dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, z przeznaczeniem  

na adaptację pomieszczenia na salę biologiczną oraz remont klatki schodowej i ciągów 

komunikacyjnych w budynku gimnazjum MOW w Rudach. Jednocześnie postanowił,  



 

 

8 

że do ww. sprawy powróci pod koniec I kwartału 2017 r. O powyższym Referat Inwestycji  

i Remontów poinformuje dyrektora.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego  po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy w Raciborzu nr FK.070.03.2017.MŁ z dnia 2 stycznia 2017 r., omówionym  

przez Skarbnika Powiatu, wyraził zgodę na prefinansowanie wydatków ze środków własnych 

Powiatu Raciborskiego w kwocie 50 000,00 zł, w związku z realizacją przez jednostkę 

projektu unijnego „Aktywni 30+” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. O powyższym Wydział Finansowy poinformuje 

dyrektora. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z Zarządzeniem Nr 5/2017 Starosty 

Raciborskiego z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu na rok 2017, przedstawionym przez Skarbnika Powiatu,  

w tym ze zmniejszeniem o kwotę 20 000,00 zł planu wydatków w rozdziale 80130 będących 

w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem dla Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu na wymianę fragmentu 

kanalizacji deszczowej.  

 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że w dniu 9 stycznia br. brała udział w Noworocznym 

Forum Sekretarzy organizowanym przez Forum Sekretarzy Gmin i Powiatów Województwa 

Śląskiego. W spotkaniu poświęconym najważniejszym wyzwaniom dla samorządu w 2017 r. 

głos zabrali: Daniel Kołodziej – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, 

Krzysztof Nowak – Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Katowicach, prof. Grzegorz Łaszczyca – członek Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Katowicach.  

 

Ad. 5 

 

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

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

kartę informacyjną Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego do określenia 

realizacji Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. 
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w spawie przyjęcia sprawozdania Starosty Raciborskiego z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok. 

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

i Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialny za jej realizację.  

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

300046. 

 

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

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

dodatkową kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego do określenia realizacji: 

1) Uchwały Nr XXV/236/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2016 r.  

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2017,  

2) Uchwały Nr XXV/237/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2016 r.  

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwał, a Wydział Organizacyjny 

odpowiedzialny za ich realizację.  

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

300976. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Magdalena Powązka  
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Podpisy Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego obecnych na posiedzeniu, zgodnie z listą 

obecności: 

1. Ryszard Winiarski – Starosta  

2. Marek Kurpis – Wicestarosta  

3. ----------------------------------- 

4. Brygida Abrahamczyk – Członek Zarządu  

5. Piotr Olender – Członek Zarządu 
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 10 stycznia 2017 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 10 stycznia 2017 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2017 rok. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierowników 

jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do dokonywania przeniesień w planie 

wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań jednostki  

w roku 2017. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej nadania statutu Domowi Pomocy 

Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. 


