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OR.IV.0022.1.10.2017 

PROTOKÓŁ  NR 120/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 14 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 119/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 8 marca 2017 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął szczegółowy porządek posiedzenia, który stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Starosta przekazał, że kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 22 marca  

2017 r. o godz. 07.30.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 119/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 8 marca 

2017 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią, po uzupełnieniu treści na str. 6.  
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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 

310577. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok, 

na wniosek Skarbnika Powiatu, wniósł do niego autopoprawki polegające na tym, że: 

1) w § 1 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „§ 1. 5. Zmienia się Załącznik Nr 9 do Uchwały  

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

uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2017 rok z późn.zm., zgodnie  

z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.”, 

2) poprawione zostały kwoty ogółem.  

Po zmianie, 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 w dniu 28 marca 2017 r. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła 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 

310578. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2017 – 2025, na wniosek Skarbnika Powiatu, wniósł do niego 

autopoprawki polegające na poprawieniu drobnych błędów redakcyjnych. 

Po zmianie, 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 w dniu 28 marca 2017 r. 
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Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Pietrowice Wielkie  

na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji 

ekologicznej. 

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

309973. 

Starosta przekazał, że w przedmiotowym projekcie uchwały zaproponowano udzielenie 

pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego, w formie dotacji celowej w kwocie  

25 000,00 zł dla Gminy Pietrowice Wielkie z przeznaczeniem na realizację zadania 

publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji ekologicznej  

pn. „XVII Eko-Wystawa. Ciepło przyjazne środowisku”. Targi te odbędą się w dniach  

13-14 maja 2017 r. 

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 udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego  

dla Gminy Pietrowice Wielkie na realizację zadania publicznego o charakterze 

ponadgminnym w zakresie edukacji ekologicznej oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję 

w dniu 28 marca 2017 r. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Krzyżanowice na realizację 

zadania publicznego o charakterze ponadlokalnym w zakresie rolnictwa. 

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

310116. 

Starosta poinformował, że w ww. projekcie uchwały zaproponowano udzielenie pomocy 

finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego, w formie dotacji celowej w kwocie  

15 000,00 zł dla Gminy Krzyżanowice z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego  

o charakterze ponadlokalnym w zakresie rolnictwa pn. „XVIII Dożynki Województwa 

Śląskiego”. Uroczystości odbędą się w dniu 27 sierpnia 2017 r. w sołectwie Tworków. 

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 udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego  
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dla Gminy Krzyżanowice na realizację zadania publicznego o charakterze ponadlokalnym  

w zakresie rolnictwa oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 28 marca 2017 r. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dostosowania 

sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego 

ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych  

na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

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

310688. 

Wicestarosta przypomniał, że ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 

ustawę – Prawo oświatowe (art. 213 ust. 1) nakłada na organ prowadzący obowiązek podjęcia 

uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych  

oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych. 

W związku ze zmianą struktury szkolnictwa i wprowadzeniem 8-letniej szkoły podstawowej  

i szkół ponadpodstawowych: 4-letniego liceum, 5-letniego technikum, 3-letniej szkoły 

branżowej I stopnia, szkoły przysposabiającej do pracy oraz szkoły policealnej konieczne 

staje się ustalenie nowej sieci szkół prowadzonych przez Powiat Raciborski. 

Rada Powiatu Raciborskiego w dniu 31 stycznia 2017 r. podjęła Uchwałę Nr XXVI/242/2017 

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego 

ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych. 

Zaproponowane w uchwale rozwiązania gwarantują uczniom właściwe warunki realizacji 

obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki, a szkołom zapewniają właściwe warunki  

do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

Na podstawie art. 215 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę 

 – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) Śląski Kurator Oświaty po zapoznaniu się  

z przedmiotową uchwałą pismem nr DK-RY.545.11.2017 z dnia 27 lutego 2017 r. wyraził 

pozytywną opinię, wskazując zmiany, które należy uwzględnić w uchwale podejmowanej  

na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę  

– Prawo oświatowe. 

Ww. pismo Śląskiego Kuratora Oświaty znajduje się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 309414. 
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Jak podkreślił Wicestarosta niniejsza uchwała uwzględnia zmiany wskazane w opinii 

Śląskiego Kuratora Oświaty. 

W związku z powyższym, rada powiatu, po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, 

podejmuje uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych  

do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci 

szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r.  

do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t. j. Dz. U.  

z 2015 r. poz. 1881) przedmiotowa uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez związki 

zawodowe. 

Jak przekazał Wicestarosta w załączniku nr 2 projektu uchwały – tabeli lit. a pkt 1 w Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ujęto Branżową Szkołę I Stopnia nr 1  

wraz z klasami dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1. Wynika to z faktu,  

iż Śląski Kurator Oświaty po zapoznaniu się z Uchwałą 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, 

pismem nr ST-OW.545.1.9.2017 z dnia 24 lutego 2017 r. negatywnie zaopiniował zamiar 

likwidacji z dniem 31 sierpnia 2017 r. Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Raciborzu 

wchodzącej w skład ww. Centrum.  

Ww. pismo Śląskiego Kuratora Oświaty znajduje się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 308518. 

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 dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych  

do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci 

szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres od dnia 1 września 2017 r.  

do dnia 31 sierpnia 2019 r. i postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 28 marca 2017 r. 

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

310469.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok, na wniosek Skarbnika Powiatu, 

wniósł do niego autopoprawki polegające na tym że:  

1) w § 1 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „§ 1. 4. Zmienia się Załącznik Nr 7 do Uchwały  

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

uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2017 rok z późn.zm., zgodnie  

z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.”, 

2) w Rozdziale 70005 dokonuje się zmian w planie wydatków będących w dyspozycji 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami, z przeznaczeniem na zwrot dotacji celowej 

przeznaczonej na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa (4 806,00 zł).  

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

nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła 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 

310470. 

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. 

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2017 r. 
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

310479. 

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

dodatkowe pismo informujące o zmianie planu finansowego Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu z dnia 10 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 z dnia 8 i 10 marca 2017 r., 

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

Szkół Specjalnych w Raciborzu, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu, 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu, Młodzieżowego Domu Kultury  

w Raciborzu, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, Starostwa Powiatowego 

w Raciborzu. 

 

Starosta omówił materiał przygotowany przez Kierownika Referatu Bezpieczeństwa  

i Zarządzania Kryzysowego na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów pt. „Wydatki 

Powiatu Raciborskiego w latach 2015-2016 oraz plan wydatków na lata 2017-2018 

związanych z bezpieczeństwem mieszkańców Powiatu Raciborskiego”. 

Ww. materiał znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 310429.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z materiałem pt. „Wydatki Powiatu 

Raciborskiego w latach 2015-2016 oraz plan wydatków na lata 2017-2018 związanych  

z bezpieczeństwem mieszkańców Powiatu Raciborskiego” i po jego uzupełnieniu polecił 

Kierownikowi Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przekazać go  

na najbliższe posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. 

 

Ad. 5  

 

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

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

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXVII/253/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok. 
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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 

310266.  

 

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 XXVII/254/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 lutego 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.  

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

310268. 

 

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 Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXVII/255/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Miastu Racibórz. 

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

i Remontów odpowiedzialny za jej realizację.  

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

309969. 

 

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 Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXVII/256/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie nadania 

statutu Domowi Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację.  
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

309604.  

 

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 Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXVII/257/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie 

określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację 

tych zadań w roku 2017. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację.  

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

309610. 

 

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 marca 2017 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 14 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. 


