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OR.IV.0022.1.9.2017 

PROTOKÓŁ  NR 119/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 8 marca 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 118/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 27 lutego 2017 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

Na wstępie Skarbnik Powiatu poinformowała, że otrzymała pismo Kierownika Referatu 

Promocji i Rozwoju Powiatu dot. zwiększenia o kwotę 10 000,00 zł planu wydatków 

będących w dyspozycji Referatu z przeznaczeniem na realizację filmu promującego  

i dokumentującego projekt pn. „Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów  

w Powiecie Raciborskim”.  

Z kolei Wicestarosta przekazał, że w związku ze zdobyciem przez Justynę Święty dwóch 

medali na Halowych Mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce - Belgrad 2017 Starosta 

wystąpił z inicjatywą przyznania nagrody dla ww. zawodniczki w wysokości 3 500,00 zł.  

W związku z powyższym należy zwiększyć plan wydatków Referatu Promocji i Rozwoju 

Powiatu o ww. kwotę.  

Skarbnik Powiatu zaproponowała, aby zwiększenie wydatków Referatu Promocji i Rozwoju 

Powiatu o ww. kwoty nastąpiło z rezerwy ogólnej.  
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Mając na uwadze powyższe Starosta rozszerzył porządek posiedzenia o materiały dodatkowe: 

1) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2017 rok (rezerwa ogólna),  

2) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagrody 

finansowej za osiągnięte wyniki sportowe na Halowych Mistrzostwach Europy w lekkiej 

atletyce osobie fizycznej z terenu powiatu raciborskiego, 

3) interpelacje zgłoszone na XXVII sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 27 lutego  

2017 r., 

4) korespondencję kierowaną do Zarządu. 

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 przekazał, że kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 14 marca  

2017 r. o godz. 09.00, a o godz. 11.00 rozpocznie się spotkanie Starosty oraz Zarządu 

Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z członkami Zarządu Powiatu Raciborskiego na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 118/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 lutego 

2017 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią, po uzupełnieniu treści na str. 12.  

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

uchylenia uchwały dotyczącej 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 

309463. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że w związku z nową interpretacją przepisów dotyczących 

upoważnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów wieloletnich wykraczających poza rok 

budżetowy, zachodzi konieczność uchylenia Uchwały Nr XXVI/245/2017 Rady Powiatu 
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Raciborskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów wieloletnich wykraczających  

poza rok budżetowy 2017. 

Zgodnie z aktualną interpretacją zobowiązania z tytułu umów wieloletnich wykraczających 

poza rok budżetowy są zaciągane na podstawie upoważnień wynikających z uchwały  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, tj. 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. 

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 uchylenia uchwały dotyczącej 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 28 marca 2017 r. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Raciborskiego za 2016 rok. 

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

308390. 

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 przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu 

Raciborskiego za 2016 rok oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 28 marca 2017 r. 

Jednocześnie Zarząd postanowił o przekazaniu na sesję w dniu 28 marca 2017 r.: 

1) informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie działania Komendy Powiatowej Policji   

w Raciborzu w 2016 r., 

2) sprawozdania z realizacji zadań w powiecie raciborskim przez Placówkę Straży Granicznej 

w Rudzie Śląskiej za rok 2016, 

3) sprawozdania z realizacji zadań Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej                

w Raciborzu za rok 2016 - Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu 

raciborskiego za 2016 rok, 

4) sprawozdania z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Powiatu 

Raciborskiego w roku 2016. 
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Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

informacji o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego. 

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

308392. 

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 przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego  

i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 28 marca 2017 r. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił o przekazaniu na sesję w dniu 28 marca 2017 r.: 

1) informacji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu o stanie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego powiatu raciborskiego za 2016 rok, 

2) informacji Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Biuro Terenowe                    

w Raciborzu w zakresie bezpieczeństwa powodziowego na terenie powiatu raciborskiego, 

3) informacji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach w zakresie stanu 

realizacji inwestycji pn. „Budowa zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny 

(polder)”,  

4) informacji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Gliwice Zarząd Zlewni Górnej 

Odry w Raciborzu dot. zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu raciborskiego. 

 

Jednocześnie Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego wystosować pismo do Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 

Biura Terenowego w Raciborzu w sprawie przekazania informacji dotyczącej 

wykonania/montażu zasuwy w Krzanowicach na suchym polderze i udzielić w ww. zakresie 

odpowiedzi Członkowi Zarządu Powiatu Raciborskiego Brygidzie Abrahamczyk. 

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu omówiła 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 

309422. 
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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, po wniesieniu na wniosek Wicestarosty autopoprawek  

do uzasadnienia polegających na poprawieniu drobnych błędów redakcyjnych.  

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

nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

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. 

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

309423. 

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

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Raciborskim. 

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

309184. 

Skarbnik Powiatu przypomniała, że Zarząd Powiatu Raciborskiego w dniu  6 grudnia 2016 r. 

podjął Uchwałę w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie 

Raciborskim. 

Po dwóch miesiącach obowiązywania i funkcjonowania ww. Uchwały, zachodzi konieczność 

zmiany terminów dostarczania do Powiatu Raciborskiego rejestrów sprzedaży i zakupów, 

deklaracji cząstkowych VAT-7 oraz dokonywania przelewów środków na podatek należny 

przysługujący do wpłaty do urzędu skarbowego. Dla poprawnego funkcjonowania rozliczeń 

podatku od towarów i usług dokonano uaktualnienia zasad rozliczania podatku  

i dostosowania ich do bieżącej i realnej sytuacji.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie centralizacji rozliczeń podatku  

od towarów i usług w Powiecie Raciborskim, po wniesieniu na wniosek Skarbnika Powiatu  
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autopoprawki do załącznika nr 2 (zasady szczególne pkt 5) polegającej na poprawieniu 

drobnego błędu cyfrowego. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

uchylenia uchwały dotyczącej upoważnienia kierowników 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 

309457. 

Skarbnik Powiatu przypomniała, że Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę  

Nr XXVI/245/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów wieloletnich wykraczających  

poza rok budżetowy 2017. 

Na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2017 r. Zarząd Powiatu Raciborskiego podjął Uchwałę  

Nr 116/554/2017 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów wieloletnich wykraczających  

poza rok budżetowy 2017. W związku z sygnałami ze strony Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach nt. nowej interpretacji przepisów dot. upoważnień  

do zaciągania zobowiązań z tytułu umów wieloletnich wykraczających poza rok budżetowy, 

wstrzymano się z przekazaniem ww. Uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych. 

Zgodnie z aktualną interpretacją zobowiązania z tytułu umów wieloletnich wykraczających 

poza rok budżetowy są zaciągane na podstawie upoważnień wynikających z uchwały  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Ponadto Zarząd Powiatu Raciborskiego na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2017 r. podjął 

decyzję o przekazaniu na sesję marcową projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały  

Nr XXVI/245/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie 

upoważnienia Zarządu Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów 

wieloletnich wykraczających poza rok budżetowy 2017. 

W związku z powyższym celowym i uzasadnionym jest uchylenie Uchwały Nr 116/554/2017 

Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia 
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kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań  

z tytułu umów wieloletnich wykraczających poza rok budżetowy 2017. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów wieloletnich wykraczających poza rok budżetowy 2017,  

po wniesieniu na wniosek Wicestarosty autopoprawek do tytułu, § 1 oraz uzasadnienia 

polegających na poprawieniu drobnych błędów redakcyjnych.  

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 6 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 zaciągania 

zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2017. 

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

309460.  

Skarbnik Powiatu poinformowała, że zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Radę 

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

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2017-2025, Zarząd jako 

organ wykonawczy może przyznać kierownikom jednostek budżetowych 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. 

Przeniesienie części kompetencji Zarządu Powiatu Raciborskiego na kierowników 

powiatowych jednostek organizacyjnych jest niezbędne do zapewnienia ciągłości działania 

jednostek oraz 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 – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników jednostek 

budżetowych Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań wykraczających  
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poza rok budżetowy 2017, po wniesieniu na wniosek Wicestarosty autopoprawki do § 1 

polegającej na poprawieniu drobnego błędu redakcyjnego.  

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

nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu  

Pani Ewie Konopnickiej do podpisania i złożenia wniosku o przystąpienie do projektu 

współfinansowanego ze środków unijnych pn.: „Umiem sam - Szkolna Akademia 

Samodzielności” w ramach Konkursu Nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-135/16. 

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

308202. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Pani Ewie Konopnickiej do podpisania 

i złożenia wniosku o przystąpienie do projektu współfinansowanego ze środków unijnych  

pn.: „Umiem sam - Szkolna Akademia Samodzielności” w ramach Konkursu  

Nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-135/16. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 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 Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu  

Pani Ewie Konopnickiej do podpisania i złożenia wniosku o przystąpienie do projektu 

współfinansowanego ze środków unijnych pn.: „As - Szkolna Akademia Sukcesu” w ramach 

Konkursu Nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-135/16. 

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

308199. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Pani Ewie Konopnickiej do podpisania 

i złożenia wniosku o przystąpienie do projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn.: 

„As - Szkolna Akademia Sukcesu” w ramach Konkursu Nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-135/16.  

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 
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Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

w Rudach Panu Rafałowi Lazarowi do złożenia projektu w konkursie pn. „Zielona 

Pracownia”, którego organizatorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  

w Katowicach. 

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

308589. 

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 projektu w konkursie pn. „Zielona Pracownia”, którego organizatorem jest 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach. 

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

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na wykorzystanie wizerunku herbu Powiatu Raciborskiego. 

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

309506. 

Starosta poinformował, że Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą  

w Raciborzu pismem z dnia 27 lutego 2017 r. zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody  

na użycie herbu Powiatu Raciborskiego na Sztandarze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej 

z siedzibą w Raciborzu. W oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  

z dnia 3 września 1996 r. w sprawie określenia wzoru i trybu nadawania sztandaru 

jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej oraz trybu nadawania tym jednostkom imion 

zaproponował, aby Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na ten sposób 

wykorzystania herbu.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie 

wizerunku herbu Powiatu Raciborskiego.  

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 
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Nawiązując do informacji, o której mowa na wstępie protokołu, Skarbnik Powiatu omówiła 

dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok (rezerwa ogólna).  

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

310108. 

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 12 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Wicestarosta przestawił dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie przyznania nagrody finansowej za osiągnięte wyniki sportowe na Halowych 

Mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce osobie fizycznej z terenu powiatu raciborskiego.  

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

309964. 

Wicestarosta przypomniał, że zgodnie z § 4 Regulaminu przyznawania, wstrzymywania  

lub cofania, ustalania wysokości stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród przyznawanych 

za osiągnięte wyniki sportowe osobom fizycznym z terenu Powiatu Raciborskiego 

stanowiącym załącznik do Uchwały Nr V/46/2011 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród 

dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w formie uchwały. W związku ze zdobyciem przez Justynę 

Święty brązowego medalu w biegu na 400 m oraz złotego medalu w sztafecie 4 x 400 m  

na Halowych Mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce - Belgrad 2017 r., na podstawie § 27 

ust. 4 ww. regulaminu, Starosta wystąpił z inicjatywą przyznania nagrody dla osoby fizycznej 

z terenu powiatu raciborskiego za osiągnięty wynik sportowy.  

Zarząd podjął decyzję o przyznaniu nagrody II stopnia dla wskazanej zawodniczki  

za osiągnięty wynik sportowy w wysokości 3 500,00 zł.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania nagrody finansowej  

za osiągnięte wyniki sportowe na Halowych Mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce osobie 

fizycznej z terenu powiatu raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 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 2017 r. 

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

309277.  

Skarbnik Powiatu przekazała, że po przygotowaniu ww. karty informacyjnej otrzymała 

dodatkowe pismo informujące o zmianie planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Raciborzu z dnia 3 marca 2017 r. 

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

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu, Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, Zespołu Szkół Specjalnych  

w Raciborzu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu z dnia 28 lutego 2017 r.  

i 3 marca 2017 r., Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, Powiatowego 

Zarządu Dróg w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego dot. zapoznania się  

z protokołem z posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej 

Sp. z o.o. z 19 stycznia 2017 r. oraz analizy kwartalnej informacji o spółce i rocznej według 

stanu na dzień 31.12.2016 r. 

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

309382.  

Starosta zapoznał zebranych z podstawowymi danymi ekonomicznymi Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  

w Raciborzu według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r., informując, że Spółka zamknęła rok 

zyskiem netto wynoszącym 43 241,19 zł.  

Następnie zebrani omówili stan naboru Spółki, zwracając uwagę na konieczność uzupełnienia 

potrzeb taborowych.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

1) zapoznał się z protokołem nr 5/19.01./2017 z przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Raciborzu odbytego w dniu 19 stycznia 2017 r. w siedzibie Spółki,  
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2) przyjął kwartalną informację o Spółce za IV kwartał 2016 r. i roczną według stanu  

na dzień 31 grudnia 2016 r.,  

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

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego dot. zakupu defibrylatora AED (automatyczny defibrylator zewnętrzny). 

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

308403.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego podjął decyzję o zakupie defibrylatora AED (automatyczny 

defibrylator zewnętrzny) oraz zabezpieczeniu środków finansowych w wysokości 7 500,00 zł 

na ten cel w budżecie Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego z nadwyżki 

budżetowej Powiatu Raciborskiego. Stosowne zmiany w budżecie zostaną przedstawione  

na sesji w dniu 28 marca 2017 r.  

W związku z powyższym polecił Kierownikowi ww. Referatu podjęcie czynności związanych 

z zakupem ww. urządzenia, a po jego dokonaniu przekazaniem Przedsiębiorstwu 

Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

w Raciborzu. Jednocześnie Zarząd ustalił, że ponoszenie kosztów eksploatacji i serwisowania 

sprzętu (wymiany podzespołów: baterii i elektrod) oraz konieczność ciągłego szkolenia  

kadry/pracowników pod kątem umiejętności udzielania pierwszej pomocy, w tym  

przy użyciu AED, ponosić będzie PKS w Raciborzu. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. przekazania 

przez Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu samochodu do przewozu osób 

niepełnosprawnych. 

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

308557.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na przekazanie przez Dom Pomocy Społecznej 

„Złota Jesień” w Raciborzu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na rzecz 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, mając na względzie fakt,  

iż Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „DOM”, które na zlecenie 

Powiatu Raciborskiego prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób 

Upośledzonych Umysłowo typu B w Raciborzu, dysponuje samochodem do przewozu osób 

niepełnosprawnych.  
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Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Architektury i Budownictwa  

dot. wniosku Nr GBP/GKH-260/2017 z dnia 24.02.2017 r. (wpływ do tut. Starostwa  

w dniu 28.02.2017 r.) Andrzeja Kondrackiego z Górniczego Biura Projektów PANGAZ  

Sp. z o. o., 31-503 Kraków ul. Lubicz 25 w sprawie zaopiniowania inwestycji pn. „Gazociąg 

Kędzierzyn-Koźle – Granica RP (Polska-Czechy) wraz z tłocznią i stacją pomiarową”  

w zakresie zadania pn. „Gazociąg wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego obsługi” 

– na terenie powiatu raciborskiego. 

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

309100, a projekt postanowienia pod numerem UID 178632. 

Szczegółowych informacji udzielił obecny w tej części posiedzenia Kierownik Referatu 

Architektury i Budownictwa Leszek Szymczak.  

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

0 głosów wstrzymujących – zaopiniował pozytywnie inwestycję pn. „Gazociąg Kędzierzyn-

Koźle – Granica RP (Polska-Czechy) wraz z tłocznią i stacją pomiarową” w zakresie zadania 

pn. „Gazociąg wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego obsługi” – na terenie 

powiatu raciborskiego, w zakresie zgodności z zadaniami samorządowymi powiatu, 

podejmując stosowne postanowienie. 

Postanowienie Zarządu Powiatu Raciborskiego nr SA.673.1.1.3.2017 z dnia 8 marca 2017 r. 

znajduje się w aktach sprawy prowadzonej przez Referat Architektury i Budownictwa.  

 

Starosta zapoznał zebranych z informacją o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 14 marca 

2017 r. o godz. 15:15 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 309309. 

 

Starosta zapoznał zebranych z wnioskami Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 28 lutego  

2017 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 309313. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych udzielić 

odpowiedzi na wnioski Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 28 lutego 2017 r.  

oraz wziąć udział w posiedzeniu Komisji w dniu 14 marca 2017 r. 

 

Starosta przedstawił opinie Komisji Budżetu i Finansów z posiedzenia w dniu 27 lutego  

2017 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 308539.  
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Starosta omówił interpelacje zgłoszone na XXVII sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 27 lutego 2017 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem 

UID 309542. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił:  

1) Kierownikowi Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu udzielić odpowiedzi na interpelacje 

radnego Dawida Wacławczyka,  

2) Kierownikowi Referatu Audytu i Kontroli udzielić odpowiedzi na interpelację radnej 

Katarzyny Dutkiewicz dot. „udostępnienia radnym protokołów i wyników kontroli 

prowadzonych przez Starostwo /…/ w sprawie diagnostyki”,  

3) Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych udzielić odpowiedzi na interpelację radnej 

Katarzyny Dutkiewicz dot. „udostępnienia radnym protokołów i wyników kontroli 

prowadzonych /.../ przez inne podmioty w sprawie diagnostyki oraz z zakresu chronologii 

zdarzeń w sprawie wykreślenia Zakładu Diagnostyki ze struktur Szpitala”. 

 

Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z pismem Pana Marka Labusa z dnia 1 marca 2017 r., 

który m.in. ponownie wniósł (dla dobra Szpitala i jego poprawnych relacji z NFZ)  

o doprowadzenie przez Zarząd Powiatu, aby Starosta oraz Dyrektor Szpitala zamieścili 

stosowne sprostowania w mediach, w których dowodzili, że NFZ w Katowicach podejmuje 

decyzje w oparciu o anonimy.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 308959. 

Sekretarz Powiatu przypomniała, że pismo Pana M. Labusa dotyczące prośby o interwencję 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie artykułu pt. „Pacjenci zostali bez dostępu  

do tomografii” opublikowanego dnia 23 stycznia 2017 r. w Gazecie Wyborczej omawiane 

było w trakcie posiedzenia w dniu 31 stycznia 2017 r.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Pana Marka Labusa z dnia 1 marca 

2017 r., podtrzymując stanowisko wyrażone podczas posiedzenia w dniu 31 stycznia 2017 r. 

O powyższym Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu poinformuje  

Pana M. Labusa.  

Sekretarz Powiatu poinformowała także, że Pan M. Labus złożył skargę do Komisji 

Rewizyjnej na działalność Starosty z powodu wielokrotnego, świadomego wprowadzania 

opinii publicznej w błąd w sprawie przyczyn odmowy przez NFZ cesji kontraktu na TK  

oraz na zaniechania w działaniu przez Zarząd Powiatu w sprawie zdyscyplinowania 

Dyrektora Szpitala i doprowadzenia do zamieszczenia sprostowań przez Dyrektora Szpitala 
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nieprawdziwych informacji dotyczących powodów braku cesji kontraktu na ambulatoryjne 

TK. 

 

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 Organizacyjnego do określenia realizacji: 

1) Uchwały Nr XXVII/258/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 lutego 2017 r.  

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, 

2) Uchwały Nr XXVII/259/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 lutego 2017 r.  

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

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 

309289. 

 

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 XXVI/245/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie 

upoważnienia Zarządu Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów 

wieloletnich wykraczających poza rok budżetowy 2017. 

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 

309453. 

 

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 8 marca 2017 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 8 marca 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 zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2017. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie centralizacji rozliczeń podatku  

od towarów i usług w Powiecie Raciborskim. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego  

do zaciągania zobowiązań z tytułu umów wieloletnich wykraczających poza rok 

budżetowy 2017. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierowników 

jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań 

wykraczających poza rok budżetowy 2017. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Pani Ewie Konopnickiej  

do podpisania i złożenia wniosku o przystąpienie do projektu współfinansowanego  

ze środków unijnych pn.: „Umiem sam - Szkolna Akademia Samodzielności” w ramach 

Konkursu Nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-135/16. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Pani Ewie Konopnickiej  

do podpisania i złożenia wniosku o przystąpienie do projektu współfinansowanego  

ze środków unijnych pn.: „As - Szkolna Akademia Sukcesu” w ramach Konkursu  

Nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-135/16. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach Panu Rafałowi 

Lazarowi do złożenia projektu w konkursie pn. „Zielona Pracownia”, którego 

organizatorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach. 

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

wizerunku herbu Powiatu Raciborskiego. 
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12. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2017 rok. 

13. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagrody finansowej  

za osiągnięte wyniki sportowe na Halowych Mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce 

osobie fizycznej z terenu powiatu raciborskiego. 

 


