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OR.IV.0022.1.11.2017 

PROTOKÓŁ  NR 121/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 22 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 120/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 14 marca 2017 r.  

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

3. Sprawy różne. 

 

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 28 marca  

2017 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 120/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 14 marca 

2017 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.   
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Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2016 rok. 

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

311285.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego  

z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2016 rok, po wniesieniu na wniosek 

Wicestarosty autopoprawek 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 omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Raciborskiego za 2016 rok. 

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

311287.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia 

Powiatu Raciborskiego za 2016 rok. 

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

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2016 rok. 

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

311288. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego  

z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

za 2016 rok. 

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

311597. 

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 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 3. Zmienia się Załącznik Nr 3 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 3 do niniejszej Uchwały.”, 

2) w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 4. Zmienia się Załącznik Nr 4 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.”, 

3) w § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 5. 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 5 do niniejszej Uchwały.”, 

4) w Rozdziale 75045 dokonuje się przesunięcia w planie wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, zgodnie  

z pismem Wojewody Śląskiego nr SOVIII.3113.2.15.2017 z dnia 15 marca 2017 r.  

dot. zmiany podziału środków na kwalifikację wojskową (600,00 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 6 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. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

311599.  

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

rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na rok 2017, na wniosek Skarbnika Powiatu, wniósł do niego 

autopoprawkę polegającą na tym że w Rozdziale 75045 dokonuje się przesunięcia w planie 

wydatków będących w dyspozycji Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, 

zgodnie z pismem Wojewody Śląskiego nr SOVIII.3113.2.15.2017 z dnia 15 marca 2017 r.  

dot. zmiany podziału środków na kwalifikację wojskową (600,00 zł). 

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. 

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

nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Ad. 3 

 

Starosta omówił projekt decyzji Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia 

prawa trwałego zarządu na rzecz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 

„Mechanik” z siedzibą w Raciborzu przy ul. Zamkowej nr 1, w stosunku  

do nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego, zapisanej w księdze 

wieczystej nr GL1R/00032165/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Raciborzu, składającej 

się z działki nr 282/49 (k.m.6), obręb Ostróg, zapisanej w operacie ewidencji gruntów  

jako inne tereny zabudowane („Bi”), o pow. 0,0136 ha. 

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

311901. 

Starosta przekazał, że wnioskiem z dnia 10 lutego 2017 r. Dyrektor Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu zwrócił się o ustanowienie prawa 

trwałego zarządu w stosunku do nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego, 

a położonej w Raciborzu przy ul. Armii Krajowej, oznaczonej geodezyjnie jako działka  

nr 282/49, obręb Bosac, o pow.0,0136 ha. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,   

0 głosów wstrzymujących – podjął decyzję w sprawie ustanowienia prawa trwałego zarządu 

na rzecz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” z siedzibą  

w Raciborzu przy ul. Zamkowej nr 1, w stosunku do nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Raciborskiego, zapisanej w księdze wieczystej nr GL1R/00032165/4, prowadzonej 

przez Sąd Rejonowy w Raciborzu, składającej się z działki nr 282/49 (k.m.6), obręb Ostróg, 

zapisanej w operacie ewidencji gruntów jako inne tereny zabudowane („Bi”),  

o pow. 0,0136 ha, po wniesieniu na wniosek Starosty autopoprawki polegającej  

na poprawieniu drobnego błędu redakcyjnego na str. 4. 

Po zmianie, Decyzja Zarządu Powiatu Raciborskiego nr SN.I. 6844.3.2017 z dnia 22 marca 

2017 r. znajduje się w aktach sprawy prowadzonej przez Referat Gospodarki 

Nieruchomościami.  

 

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 

311578. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Centrum 

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

Zarządu Dróg w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. wniosku o rozłożenie na raty 

kwot zasądzonych od Pana Jana S. na rzecz Powiatu Raciborskiego tytułem zwrotu kosztów 

procesu w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Gliwicach i Sądem Apelacyjnym  

w Katowicach. 

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

311538.  

Starosta poinformował, że Pan Jan S. jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Powiatu 

Raciborskiego łącznej kwoty w wysokości 12 810,04 zł. Wierzytelność ta jest wymagalna  

od dnia 1 grudnia 2016 r. Pan S. wniósł o rozłożenie swojego długu na 6 rat. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego dokonał oceny wniosku Pana Jana S. dot. rozłożenia na raty 

kwot zasądzonych na rzecz Powiatu Raciborskiego tytułem zwrotu kosztów procesu  
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w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Gliwicach i Sądem Apelacyjnym  

w Katowicach, zgodnie wymogami określonymi w Uchwale Nr XLVI/439/2010 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu  

i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających 

Powiatowi Raciborskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, udzielenia ulg w spłacie 

tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.  

Po jego analizie Zarząd uznał, że brak jest podstaw prawnych do rozłożenia kosztów  

na raty. O powyższym Kierownik Referatu Księgowości i Płac poinformuje wnioskodawcę.  

 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Wydziału Organizacyjnego  

dot. sprawozdania z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonych  

w roku 2016. 

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

311536. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął sprawozdanie z postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego przeprowadzonych w roku 2016. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawił kartę informacyjną 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. zwrotu dotacji celowej na gospodarowanie 

nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. 

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

311435. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek poinformował, że pismem  

nr NWII.3122.11.1.2017 z dnia 6 marca 2017 r. Śląski Urząd Wojewódzki                                               

w Katowicach Wydział Nadzoru Właścicielskiego wniósł o zwrot części dotacji celowej 

przyznanej w 2016 r. na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa argumentując,  

iż została ona wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, tj. została wydatkowana  

na nieruchomości oznaczone geodezyjnie jako działki nr 4877/3 oraz 5034/8 stanowiące 

własność Gminy Racibórz. Zwrotowi podlegałaby część dotacji celowej w wysokości 

4 805,55 zł wraz z należnymi odsetkami liczonymi od dnia przekazania z budżetu państwa 

dotacji. W przypadku niedokonania zwrotu dotacji w terminie 15 dni od dnia otrzymania  

ww. pisma (data wpływu do Starostwa – 9 marca 2017 r.) zostanie wszczęte postępowanie 

administracyjne w sprawie określenia zwrotu do budżetu kwoty dotacji wykorzystanej 
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niezgodnie z przeznaczeniem. Uchwałą Nr 120/572/2017 Zarząd Powiatu Raciborskiego 

dokonał zmian w budżecie rezerwując kwotę w wysokości 5 133, 00 zł (4 806,00 zł plus 

odsetki w wysokości 327,00 zł) na ewentualność zwrotu dotacji. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przypomniał, iż w związku  

z zagrożeniem bezpieczeństwa oraz licznymi interwencjami Referat Gospodarki 

Nieruchomościami zlecił wykonanie następujących prac: 

1) na działce nr 4877/3 (k. m. 4) obręb Racibórz – usunięcie jednego drzewa  

oraz wykonanie nasadzeń zastępczych w ilości 3 szt. drzew za kwotę łączną 1 690,32 zł, 

2) na działce nr 5034/8 (k.m.4) obręb Racibórz – prace porządkowe, zabezpieczające, 

usunięcie wiatrołomów na łączną kwotę 3 115,23 zł. 

 

Należy zaznaczyć iż ww. działki stanowią park, zlokalizowane są w centrum Raciborza  

i jako takie są uczęszczane przez mieszkańców miasta. Ubiegłoroczne gwałtowne wichury 

spowodowały wiele szkód na ww. działkach w postaci m.in. połamanych drzew  

i gałęzi. Liczne interwencje telefoniczne i pisemne straży miejskiej oraz mieszkańców miasta, 

a także długotrwały proces komunalizacji opisany szczegółowo w ww. karcie informacyjnej 

skutkowały koniecznością podjęcia kroków w celu usunięcia niebezpieczeństwa  

oraz uporządkowania nieruchomości.  

W przedmiotowej sprawie została sporządzona opinii prawna z dnia 13 marca 2017 r., 

stosownie do której należy podjąć próbę obrony stanowiska, że dotacja celowa została 

wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem (w załączeniu do karty informacyjnej). 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Katowicach Wydziału Nadzoru Właścicielskiego nr NWII.3122.11.1.2017 

z dnia 6 marca 2017 r., który wniósł o zwrot części dotacji celowej przyznanej w 2016 r.  

na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa argumentując, iż została ona 

wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, tj. została wydatkowana na nieruchomości 

oznaczone geodezyjnie jako działki nr 4877/3 oraz 5034/8 stanowiące własność Gminy 

Racibórz, kartą informacyjną przygotowaną w ww. sprawie oraz opinią prawną  

z dnia 13 marca 2017 r. zdecydował, aby nie dokonywać zwrotu części dotacji celowej  

a w dalszej kolejności podjąć próbę obrony stanowiska, że dotacja celowa została 

wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. Ww. czynności podejmie Kierownik Referatu 

Gospodarki Nieruchomościami. 
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Starosta zapoznał zebranych z informacją o terminach posiedzeń Komisji Stałych Rady 

Powiatu Raciborskiego, które odbędą się w marcu 2017 r. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 311507. 

 

Starosta poinformował, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 23 marca 

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

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 311506. 

 

Starosta zapoznał zebranych z wnioskami z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 marca 

2017 r.  

Ww. wnioski znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 311325. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych udzielić 

odpowiedzi na wnioski nr 1 i 2 Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 14 marca 2017 r. 

Szczegółowych informacji udzieli Wicestarosta.  

Jednocześnie Starosta poinformował, że wniosek nr 3 dot. sporządzenia opinii prawnej,  co do 

przedmiotu skargi  p. Marka Labusa został zrealizowany, a opinia przekazana członkom 

Komisji Rewizyjnej.  

 

Starosta przedstawił: 

 

1) wniosek i opinię Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania 

Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z posiedzenia w dniu 20 marca 2017 r., 

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 312093. 

Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

udzielić odpowiedzi na wniosek nr 1,  

2) wniosek i opinię Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z posiedzenia w dniu 21 marca 

2017 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 312094. 

Jednocześnie Starosta poinformował, że Przewodnicząca Komisji doprecyzowała treść 

wniosku nr 1, zamieniając słowo: „ograniczenia” na: „… zaprzestania użytkowania wałów 

przeciwpowodziowych…”. 

Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej  

i Rolnictwa udzielić odpowiedzi na wniosek nr 1.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planu finansowego Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu na rok 2017, które wprowadzone zostały Zarządzeniem  

Nr 40/2017 Starosty Raciborskiego z dnia 22 marca 2017 r., przedstawionymi  

przez Skarbnika Powiatu, a dotyczącymi m.in. zmniejszenia w Rozdziale 60014 o kwotę  

73 211,00 zł planu wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów,  

z przeznaczeniem dla Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu na zadanie „Przebudowa  

- remont nawierzchni drogi powiatowej 3534S w obrębie skrzyżowania ul. Staszica-

Kolejowa-Tatarczna w Kuźni Raciborskiej”. 

 

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 22 marca 2017 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 marca 2017 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego  

z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2016 rok. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia 

Powiatu Raciborskiego za 2016 rok. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego  

z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

za 2016 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2017 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2017. 


