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OR.IV.0022.1.3.2017 

PROTOKÓŁ  NR 113/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 24 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 112/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 17 stycznia 2017 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

5. Realizacja uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

Na wniosek Skarbnika Powiatu, Starosta rozszerzył porządek posiedzenia o dodatkowy 

projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2017 rok, który ujęty został jako pkt 13.  

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. 

 

Starosta poinformował, że kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 31 stycznia  

2017 r. o godz. 08.00. 
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Ad. 1 

 

Protokół Nr 112/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 17 stycznia 

2017 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia Zarządu Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów 

wieloletnich wykraczających poza rok budżetowy 2017. 

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

303392. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że w przedmiotowym projekcie uchwały upoważnia się 

Zarząd Powiatu Raciborskiego do zaciągania w 2017 roku zobowiązań z tytułu umów 

wieloletnich, których skutkiem będzie dokonanie wydatków bieżących do kwoty 

7.000.000,00 zł: 

1) niestanowiących przedsięwzięć w rozumieniu art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn.zm.), 

2) niespełniających przesłanek do uznania ich za umowy, o których mowa w art. 228 ust.1 

pkt 2 ww. ustawy. 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXV/234/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia  

2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2017-2025 Zarząd posiada upoważnienie do zaciągania zobowiązań: 

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, 

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest 

niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu Raciborskiego i których płatności 

wykraczają poza rok budżetowy. 

Dla zapewnienia poprawnej działalności Powiatu zasadnym staje się upoważnić Zarząd 

Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów wieloletnich 

wykraczających poza rok budżetowy 2017, które nie spełniają przesłanek umów o których 

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

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2017-2025. 

Ponadto przeniesienie tej części kompetencji Zarządu na powiatowe jednostki organizacyjne 
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jest niezbędne do prawidłowego działania w zakresie wydatków budżetowych 

wykraczających poza rok budżetowy 2017. 

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 upoważnienia Zarządu Powiatu Raciborskiego do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów wieloletnich wykraczających poza rok budżetowy 2017  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 31 stycznia 2017 r. 

Jednocześnie Członkowie Zarządu ustalili, że Skarbnik Powiatu omówi szczegółowo  

ww. projekt uchwały wraz z informacjami dodatkowymi na najbliższym posiedzeniu Komisji 

Budżetu i Finansów.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawił projekt uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

pomiędzy Powiatem Raciborskim a Powiatem Wodzisławskim dotyczącego wspólnej 

realizacji publicznego transportu zbiorowego. 

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

302964. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przypomniał, że na wniosek 

Powiatu Wodzisławskiego zawarto porozumienie z dnia 30 listopada 2016 r. pomiędzy 

Powiatem Raciborskim a Powiatem Wodzisławskim w sprawie organizacji transportu 

zbiorowego użyteczności publicznej dla 2 linii komunikacyjnych: 

1) Wodzisław Śląski - Racibórz przez Syrynię, Lubomię, 

2) Wodzisław Śląski - Racibórz przez Gorzyce, Bluszczów, Syrynię, Lubomię. 

W dniu 14 grudnia 2016 r. Wójt Gminy Krzyżanowice zwrócił się na piśmie do Starosty 

Raciborskiego z prośbą o wydłużenie linii komunikacyjnej z Wodzisławia Śląskiego  

do Chałupek z uwagi na wystąpienie zakłócenia w świadczeniu usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego, deklarując pomoc finansową na realizację tego zadania do wysokości 

20 000,- zł.  

W piśmie z dnia 17 stycznia 2017 r. Wójt Gminy Krzyżanowice poinformował tut. organ  

o przekazaniu na sesję Rady Gminy w dniu 1 lutego 2017 r. projektu uchwały  

dot. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu na realizację powiatowych 

przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej. 
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Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 

zbiorowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1867 z późn. zm.) na mocy zawartego 

porozumienia pomiędzy powiatami Raciborskim i Wodzisławskim ustala się Powiat 

Wodzisławski jako organizatora publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej: 

Wodzisław Śląski - Chałupki przez Turzę Śląską, Gorzyce, Olzę, Odrę. 

Zawarcie porozumienia nastąpi po podjęciu uchwały Rady Gminy Krzyżanowice  

oraz podpisaniu umowy o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu  

z przeznaczeniem na wykonanie zadań związanych z realizacją powiatowych przewozów 

pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej. 

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 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem 

Raciborskim a Powiatem Wodzisławskim dotyczącego wspólnej realizacji publicznego 

transportu zbiorowego oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 31 stycznia  

2017 r., po wprowadzeniu na wniosek referującego, autopoprawek do uzasadnienia, 

polegających na poprawieniu błędów redakcyjnych.  

 

Wicestarosta zaprezentował nową wersję projektu 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. 

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

302828. 

Wicestarosta przypomniał, że przedmiotowy projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu  

w dniu 29 grudnia 2016 r. 

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 organami 

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, Zarząd  

skierował projekt omawianej uchwały Rady Powiatu Raciborskiego do konsultacji. 

Konsultacje prowadzono w formie pisemnego i elektronicznego wyrażania opinii w terminie 



 

 

5 

od 6 do 19 stycznia 2017 r. Osobą uprawnioną do kontaktu z organizacjami pozarządowymi 

była Pani Ewa Bohr - Cyfka - inspektor Referatu Edukacji. Żadna z organizacji 

pozarządowych nie wzięła udziału w konsultacjach. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie 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, uzupełnioną o wyniki konsultacji zakończonych w dniu 19 stycznia  

2017 r.  oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 31 stycznia 2017 r. 

 

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

Raciborskiego o ujęcie w porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 31 stycznia 2017 roku: 

1) projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów wieloletnich wykraczających  

poza rok budżetowy 2017, 

2) projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia pomiędzy Powiatem Raciborskim a Powiatem Wodzisławskim dotyczącego 

wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego,  

3) nowej wersji projektu 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, uzupełnionej o wyniki 

konsultacji zakończonych w dniu 19 stycznia 2017 r. (jednocześnie wycofanie z porządku 

obrad ww. projektu uchwały przekazanego pismem nr OR.IV.0022.3.1.2017  

z dnia 18 stycznia 2017 r.).  

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na rok 2017. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

303037. 

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 2017. 

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

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach  

Panu Rafałowi Lazarowi do złożenia wniosku do udziału w projekcie realizowanym  

w ramach akcji KA1 pt. „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk”  

w ramach programu ERASMUS+. 

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

302511. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach Panu Rafałowi Lazarowi 

do złożenia wniosku do udziału w projekcie realizowanym w ramach akcji KA1  

pt. „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk” w ramach programu 

ERASMUS+. 

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 

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

w Rudach Panu Rafałowi Lazarowi dotyczącego projektu partnerskiego pn. „Program 

aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Konkursu 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. 

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

302509. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach Panu Rafałowi Lazarowi 

dotyczącego projektu partnerskiego pn. „Program aktywnej integracji osób i grup 
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zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Konkursu Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. 

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

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 

„Mechanik” w Raciborzu Panu Sławomirowi Janowskiemu do złożenia wniosku do udziału  

w projekcie pt. „Technik w unijnej firmie - szansa na start zawodowy” realizowanego  

w ramach programu ERASMUS+ w latach 2017-2019. 

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

302773. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”  

w Raciborzu Panu Sławomirowi Janowskiemu do złożenia wniosku do udziału w projekcie 

pt. „Technik w unijnej firmie - szansa na start zawodowy” realizowanego w ramach programu 

ERASMUS+ w latach 2017-2019. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli doraźnych nad rodzinami zastępczymi, 

prowadzącymi rodzinne domy dziecka i placówkami opiekuńczo - wychowawczymi. 

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

302597. 

Wicestarosta przypomniał, że zgodnie z regulacją z art. 38b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zarząd powiatu sprawuje kontrolę 

nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi 

rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. Zarząd powiatu może 

upoważnić, w formie pisemnej, do sprawowania kontroli członka zarządu powiatu, 

pracownika urzędu albo kierownika jednostki organizacyjnej powiatu. 

Dnia 10 lutego 2015 r. Uchwałą Nr 10/38/2015 Zarząd Powiatu Raciborskiego upoważnił 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu do sprawowania kontroli 

nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka i placówkami opiekuńczo 
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- wychowawczymi. W celu wzmocnienia funkcji kontrolnych przeprowadzanie kontroli 

doraźnych w pieczy zastępczej powierza się Pani Magdalenie Soroka. 

Kontrolę nad Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu jako organizatorem 

pieczy zastępczej na terenie powiatu raciborskiego sprawować będzie nadal zarząd powiatu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia do przeprowadzania 

kontroli doraźnych nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka  

i placówkami opiekuńczo – wychowawczymi. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przystąpienia Powiatu Raciborskiego do projektu pn. „Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie raciborskim (III)”. 

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

302698. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie raciborskim 

(III)”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek – Przewodniczący Komisji 

konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie 

realizacji zadania publicznego z zakresu promocji i ochrony zdrowia pn. „Psychologiczna 

opieka nad chorym, rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem 

pracowników hospicjum w latach 2017 – 2019” przedstawił wyniki prac Komisji.  

W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 16 stycznia 2017 r. do godz. 15
30

 wpłynęła oferta 

Hospicjum im. Św. Józefa Zespół Opieki Paliatywnej w Raciborzu – 16 stycznia 2017 r. 

W wyniku dokonania oceny formalnej Komisja stwierdziła, iż złożona oferta spełnia wymogi 

formalne konkursu. Następnie Komisja dokonała oceny merytorycznej złożonej oferty,  

w oparciu o kryteria określone w Zasadach konkursu. Oferta otrzymała 128 punktów na 150 

punktów możliwych do otrzymania. Minimalna liczba punktów kwalifikująca organizację  

do otrzymania dotacji wynosiła 90 punktów.  
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W związku z powyższym Komisja zaproponowała powierzyć realizację wspomnianego 

powyżej zadania Hospicjum im. Św. Józefa Zespół Opieki Paliatywnej w Raciborzu.                          

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 303242. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się wynikami prac Komisji konkursowej do oceny 

ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania 

publicznego z zakresu promocji i ochrony zdrowia pn. „Psychologiczna opieka nad chorym, 

rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem pracowników 

hospicjum w latach 2017 – 2019”, przedstawionymi przez Przewodniczącego Komisji. 

 

Następnie Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek omówił projekt 

uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty  

w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu promocji i ochrony zdrowia. 

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

303327. 

W przedmiotowym projekcie uchwały wybiera się ofertę Hospicjum im. Św. Józefa Zespół 

Opieki Paliatywnej w Raciborzu, jako najkorzystniejszą do realizacji zadania publicznego 

pod nazwą „Psychologiczna opieka nad chorym, rodziną pacjenta w czasie choroby  

i w okresie żałoby oraz nad zespołem pracowników hospicjum w latach 2017 – 2019”. 

Zadanie, o którym mowa powyżej realizowane będzie od dnia 27 stycznia 2017 r.  

do dnia 31 grudnia 2019 r. Ponadto w projekcie uchwały określono, że Hospicjum  

im. Św. Józefa Zespół Opieki Paliatywnej w Raciborzu otrzyma dotację w wysokości  

12 000,00 zł na realizację w 2017 r. ww. zadania. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty  

w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu promocji i ochrony zdrowia. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła dodatkowy 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 

303498. 
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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 2017 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2017 r. 

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

303200. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianą planu finansowego Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego dot. utworzenia 

Terenowego Punktu Paszportowego w Raciborzu. 

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

303102. 

Starosta przypomniał, że Referat Administracyjny przy współudziale Referatu Inwestycji  

i Remontów tut. Starostwa prowadzi uzgodnienia ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim  

w Katowicach w sprawie utworzenia na terenie miasta Racibórz Terenowego Punktu 

Paszportowego. 

Przygotowanie lokalu na potrzeby punktu paszportowego potrwa od 3 do 4 miesięcy. 

Konieczne jest opracowanie dokumentacji projektowej remontu adaptacyjnego i aranżacji 

wnętrz, którą następnie należy przedłożyć do akceptacji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

Po uzyskaniu akceptacji Powiat będzie mógł przystąpić do remontu i zakupu wyposażenia. 

Jeśli punkt paszportowy ma zostać uruchomiony z dniem 1 czerwca 2017 r., należy jak 

najszybciej podjąć poszczególne działania, rozpoczynając od opracowania dokumentacji 

projektowej. 

Koszty utworzenia i utrzymania punktu paszportowego oszacowano następująco: 

1) dokumentacja projektowa i remont adaptacyjny: 70 tys. zł, 

2) wyposażenie lokalu (meble biurowe i wyposażenie zaplecza socjalnego): 15 tys. zł, 
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3) koszty utrzymania (prąd, ogrzewanie, woda, telefon, Internet, sprzątanie i ochrona):  

1,5 tys. zł miesięcznie. 

Łączny koszt adaptacji, wyposażenia i utrzymania w 2017 r. to ok. 100 tys. zł (utrzymanie li-

czone za okres od marca do grudnia – 10 miesięcy). 

Skarbnik Powiatu zaproponowała, aby koszty utworzenia Terenowego Punktu Paszportowego 

w Raciborzu zostały sfinansowane z nadwyżki budżetowej (tzw. wolne środki).  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. utworzenia 

Terenowego Punktu Paszportowego w Raciborzu przeznaczył środki z nadwyżki budżetowej 

(tzw. wolne środki) na uruchomienie i utrzymywanie Terenowego Punktu Paszportowego  

w Raciborzu. Zgodnie z podziałem kompetencji środki w kwocie 70 000,00 zł na adaptację 

lokalu zostaną ujęte w planie wydatków Referatu Inwestycji i Remontów a kwota  

30 000,00 zł na wyposażenie i utrzymanie punktu w planie wydatków Wydziału 

Organizacyjnego. Stosowne zmiany w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 r. zostaną 

przedstawione na sesji w dniu 31 stycznia 2017 r.  

 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Spraw Społecznych  

dot. sprawozdania Dyrektora Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu  

z zawartych i kontynuowanych umów najmu i dzierżawy pomieszczeń w roku 2016. 

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

303097. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację Dyrektora Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z zawartych i kontynuowanych umów najmu i dzierżawy 

pomieszczeń w roku 2016.  

 

Starosta przedstawił pismo informujące o terminach posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu 

Raciborskiego, które odbędą się w styczniu 2017 r. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 303013. 

 

Nawiązując do wniosku 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, 

Starosta przekazał, że ww. pomiary będą przeprowadzone 8 lutego 2017 r. o godz. 13.00. 
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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 Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały 

Nr XXI/203/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Raciborskiego prawa własności nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta Racibórz, położonej w Raciborzu, w drodze jej 

nieodpłatnego przekazania – uzupełnienie. 

Starosta poinformował, że w dniu 19 stycznia 2017 r. została zawarta umowa przeniesienia 

własności nieruchomości zamiennej, stanowiącej działkę nr 282/49 (k.m.6), obręb Bosac,  

o pow. 0,0136 ha. Przedmiotowa nieruchomość została przekazana Powiatowi Raciborskiemu 

jako forma odszkodowania za działkę nr 139/12, która została zajęta pod drogę gminną  

i w rezultacie tego wywłaszczona z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Racibórz. Działka   

nr 282/49 stanowi fragment zieleńca oraz drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd z posesji 

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

do ulicy Armii Krajowej. Działka ta znajduje się w posiadaniu ww. podmiotu, docelowo 

zostanie oddana w trwały zarząd ww. placówki. 

Sprawę uznaje się za zakończoną. 

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

303274. 

 

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 24 stycznia 2017 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 stycznia 2017 r. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2017. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach Panu Rafałowi 

Lazarowi do złożenia wniosku do udziału w projekcie realizowanym w ramach akcji KA1 

pt. „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk” w ramach programu 

ERASMUS+. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach Panu Rafałowi 

Lazarowi dotyczącego projektu partnerskiego pn. „Program aktywnej integracji osób  

i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Konkursu Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”  

w Raciborzu Panu Sławomirowi Janowskiemu do złożenia wniosku do udziału  

w projekcie pt. „Technik w unijnej firmie - szansa na start zawodowy” realizowanego  

w ramach programu ERASMUS+ w latach 2017-2019. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia do przeprowadzania 

kontroli doraźnych nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka 

i placówkami opiekuńczo - wychowawczymi. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 

raciborskim (III)”. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty  

w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu promocji i ochrony zdrowia. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2017 rok. 

 


