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OR.IV.0022.1.6.2017 

PROTOKÓŁ  NR 116/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 14 lutego 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 115/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 8 lutego 2017 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Plany inwestycyjne Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2018. 

4. Sprawozdania z realizacji: Uchwały Nr V/78/2003 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 25 lutego 2003 r. i Uchwały Nr III/41/2006 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 28 grudnia 2006 r. 

5. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

6. Sprawy różne. 

7. 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 przekazał, że kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 22 lutego  

2017 r. o godz. 08.00.  

Nawiązując do wstępnych uzgodnień z poprzedniego posiedzenia Starosta poinformował,  

że po ustaleniach z Przewodniczącym Rady Powiatu Raciborskiego zdecydowano,  
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że najbliższa sesja odbędzie się 27 lutego 2017 r. o godz. 17.00. Ponadto przekazał, że tego 

dnia o godz. 15.00 będzie miało miejsce posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 115/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 8 lutego 

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

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Rady 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 

306414. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że po przygotowaniu przedmiotowego projektu uchwały 

otrzymała pismo Geodety Powiatowego nr SG.301.1.1.2017 z dnia 13 lutego 2017 r. 

dotyczące zmiany w planie do WPF na lata 2017-2025. 

Zmiana wynika z przystąpienia Powiatu Raciborskiego do nowego konkursu w ramach osi 

priorytetowej: II Cyfrowe śląskie, Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług 

publicznych z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

Jak przekazano w piśmie w poprzednim konkursie Powiat Raciborski został sklasyfikowany  

na 8 pozycji listy rezerwowej. Do dnia dzisiejszego brak jest jakichkolwiek informacji,  

co do szansy uzyskania dofinansowania złożonego projektu. W związku z tym postanowiono 

przystąpić do nowo ogłoszonego konkursu z nową dokumentacją aplikacyjną. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 306502. 

W związku z powyższym Skarbnik Powiatu poinformowała, że w przedmiotowym projekcie 

uchwały w Rozdziale 71012 zmniejsza się o kwotę 1 936 563,00 zł plan dotacji celowej  

ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: II Cyfrowe śląskie, dla działania 

2.1.Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych na zadaniu „Cyfrowa Platforma 

Informacji Przestrzennej Powiatu Raciborskiego”, w związku z nie otrzymaniem 

dofinansowania – dotyczy konkursu z 2016 r. O ww. kwotę zmniejsza się również plan 

wydatków będących w dyspozycji Wydziału Geodezji. Ponadto kwotę 341 747,00 zł,  
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która była wkładem własnym na tym zadaniu przesuwa się do wydatków bieżących,  

z przeznaczeniem na modernizację ewidencji gruntów.  

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 dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 27 lutego 

2017 r., po wprowadzeniu autopoprawek, o których mowa w piśmie Geodety Powiatowego  

nr SG.301.1.1.2017 z dnia 13 lutego 2017 r.  

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady 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 

306416. 

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 dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2017 – 2025 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 27 lutego 2017 r., po wprowadzeniu autopoprawek, o których mowa  

w piśmie Geodety Powiatowego nr SG.301.1.1.2017 z dnia 13 lutego 2017 r. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Miastu Racibórz. 

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

305482. 

Starosta poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy 

finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Raciborskiego w kwocie  

748 929,00 zł brutto Miastu Racibórz na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 

drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych w Raciborzu  

przy ul. Bartka Lasoty”. 

Kwota, o której mowa powyżej stanowi równowartość 51% wkładu własnego Miasta 

Racibórz w zakresie kosztów kwalifikowalnych zadania realizowanego w ramach „Programu 

rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  
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0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Racibórz oraz postanowił  

o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 27 lutego 2017 r. 

 

Ad. 3 

 

Starosta zaprezentował materiał pt. „Plany inwestycyjne Powiatu Raciborskiego na lata 2017 

– 2018”, który znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 306507. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował materiał pt. „Plany inwestycyjne 

Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2018” oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję 

Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 27 lutego 2017 r., po wprowadzeniu autopoprawek 

polegających na poprawieniu drobnych błędów redakcyjnych. 

 

Ad. 4 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek omówił:  

1) sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr V/78/2003 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego oraz ich wydzierżawiania  

lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, które znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 305648, 

2) sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr III/41/2006 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, 

stanowiących własność Powiatu Raciborskiego, które znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 305644. 

 

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

0 głosów wstrzymujących: 

1) pozytywnie zaopiniował sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr V/78/2003 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania  

i obciążania nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego oraz ich 

wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata,  
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2) pozytywnie zaopiniował sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr III/41/2006 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali 

mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego 

 

oraz postanowił o ich przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 27 lutego 

2017 r. 

 

Ad. 5 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła 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 

306282. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że w projekcie uchwały zwiększa się plan dotacji celowej 

zgodnie z podpisana umową o pomocy finansowej z Gminą Krzyżanowice z przeznaczeniem 

na zadanie dotyczące organizacji publicznego transportu zbiorowego przez Powiat 

Wodzisławski oraz zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji Wydziału 

Komunikacji i Transportu z przeznaczeniem na zadanie dotyczące organizacji publicznego 

transportu zbiorowego przez Powiat Wodzisławski na linii komunikacyjnej Wodzisław Śląski 

– Chałupki przez Gorzyce, Olzę.  

Jak przekazała Skarbnik Powiatu po przeprowadzeniu dodatkowych konsultacji zachodzi 

konieczność wprowadzenia autopoprawki polegającej na dodaniu załącznika nr 3 do projektu 

uchwały w związku z zakwalifikowaniem wydatków w innej grupie wydatków. 

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, po wprowadzeniu autopoprawki polegającej na dodaniu 

załącznika nr 3 w związku z zakwalifikowaniem wydatków w innej grupie wydatków. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych  

z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierowników 
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jednostek organizacyjnych 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 

305289. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów 

wieloletnich wykraczających poza rok budżetowy 2017. 

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

 

Ad. 6 

 

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 

306169. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Domu 

Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, 

Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim 

w Raciborzu. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. sprawozdania 

Dyrektora Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu ze zbycia mienia 

ruchomego małej wartości w roku 2016. 

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

305501. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do omówienia karty informacyjnej Referatu 

Spraw Społecznych dot. sprawozdania Dyrektora Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka 

w Raciborzu ze zbycia mienia ruchomego małej wartości w roku 2016 powróci na kolejnym 

posiedzeniu.  

 

Starosta poinformował, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 14 lutego 
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2017 r. o godz. 15:30 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 306150. 

 

Starosta zapoznał zebranych z przygotowaną przez Referat Inwestycji i Remontów informacją 

o inwestycjach Powiatu Raciborskiego zrealizowanych w 2016 r., która omawiana będzie  

na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 306508. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją o inwestycjach Powiatu 

Raciborskiego zrealizowanych w 2016 r. oraz polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji  

i Remontów przekazać ją na najbliższe posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów,  

po wprowadzeniu autopoprawek polegających na poprawieniu drobnych błędów 

redakcyjnych. 

 

Ad. 7 

 

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 określania realizacji Uchwały  

Nr XXVI/239/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie 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 

305962.  

 

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 określania realizacji Uchwały  

Nr XXVI/240/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2017 – 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 

305966. 

 

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 Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego do określenia 

realizacji Uchwały Nr XXVI/241/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 stycznia  

2017 r. w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości  

oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2017-2019. 

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 

305723. 

 

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 Komunikacji i Transportu do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXVI/246/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Raciborskim a Powiatem 

Wodzisławskim dotyczącego wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego. 

Ustalił Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzeja Chroboczka jako nadzorującego 

wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Komunikacji i Transportu odpowiedzialny za jej 

realizację.  

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

305725. 

 

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 Edukacji do określenia realizacji: 

1) Uchwały Nr XXVI/242/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 stycznia 2017 r.  

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego 

ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych; 
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2) Uchwały Nr XXVI/243/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 stycznia 2017 r.  

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; 

3) Uchwały Nr XXVI/244/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. 

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. 

 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwał, a Referat Edukacji 

odpowiedzialny za ich realizację.  

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

306170. 

 

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 14 lutego 2017 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 14 lutego 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 organizacyjnych Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu 

umów wieloletnich wykraczających poza rok budżetowy 2017. 


