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OR.IV.0022.1.13.2017 

PROTOKÓŁ  NR 123/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 5 kwietnia 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 122/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 28 marca 2017 r.  

2. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Stan zaawansowania cyfryzacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

5. 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 rozpocznie się w tut. Starostwie 11 kwietnia  

2017 r. o godz. 07.30, a na godz. 08.00 został zaproszony Dyrektor Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu Ryszard Rudnik. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 122/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 28 marca 

2017 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią, po uzupełnieniu treści na str. 7. 
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Ad. 2 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia 

uchwały dotyczącej nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. 

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

314124. 

Wicestarosta przypomniał, że dnia 27 lutego 2017 r., po przeprowadzeniu przewidzianych 

prawem konsultacji, Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę Nr XXVII/256/2017  

w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. 

W dniu 3 kwietnia 2017 r. do tut. Starostwa wpłynęło zawiadomienie, w którym Zastępca 

Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 

poinformował o wszczęciu postępowania nadzorczego dotyczącego stwierdzenia nieważności 

wspomnianej Uchwały.  

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr NPII.4131.1.213.2017 z dnia 31 marca 2017 r. 

znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 313994. 

W opinii Wydziału Nadzoru Prawnego uchwała jako prawo miejscowe nie zawiera regulacji 

uzależniającej jej wejścia w życie od publikacji w dzienniku urzędowym. Ponadto, w ocenie 

organu nadzoru regulacje dotyczące jedynie możliwość utworzenia filii i mieszkań 

chronionych oraz Rady Mieszkańców stanowią naruszenie prawa. Ponadto w zawiadomieniu 

podkreślono, że statut, jako podstawowy akt działalności jednostek organizacyjnych powiatu, 

powinien zawierać kategoryczne unormowania odpowiadające rzeczywistej sytuacji,  

a nie przewidywać jedynie pewne możliwości, gdyż przedmiotowe regulacje powodują 

niejasność i nieprecyzyjność Uchwały. 

Dodatkowo zastrzeżenia Wydziału Nadzoru Prawnego budzą regulacje zawarte w: 

1) § 4 ust. 8 – Dom zapewnia mieszkańcom bezpieczne przechowywanie przedmiotów 

wartościowych i środków pieniężnych. Szczegółowe zasady zabezpieczenia depozytów 

mieszkańców określa odrębna procedura; 

2) § 8 ust. 5 – mieniem Domu przekazanym przez Powiat Raciborski jest nieruchomość 

położona w Raciborzu przy ul. Grzonki 1, stanowiąca własność Powiatu Raciborskiego, 

oddana Domowi w trwały zarząd; 

3) § 9 ust. 1 – w sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają 

przepisy odrębne; 

jako wykraczające poza delegację ustawową. 
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Uznając stanowisko Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Katowicach, 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 nadania statutu 

Domowi Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu 

na sesję w dniu 25 kwietnia 2017 r., po wprowadzeniu autopoprawek zgłoszonych  

przez Wicestarostę do uzasadnienia polegających na poprawieniu drobnych błędów 

redakcyjnych.  

Jednocześnie polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych oraz Dyrektorowi Domu 

Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu przygotować nowy projekt statutu 

uwzględniający stanowisko Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Katowicach. O powyższym Kierownik poinformuje Zastępcę Dyrektora ww. Wydziału, 

zwracając się z prośbą o nie wydawanie rozstrzygnięcia nadzorczego o nieważności 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 w całości. 

 

Ad. 3 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawił materiał pt. „Stan 

zaawansowania cyfryzacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego”. 

Ww. materiał znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 314287. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował materiał pt. „Stan zaawansowania 

cyfryzacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego” oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 25 kwietnia 2017 r.,  

po wprowadzeniu autopoprawek zgłoszonych przez Członka Zarządu Andrzeja Chroboczka 

do pkt II i III polegających na poprawieniu drobnych błędów redakcyjnych. 

 

Ad. 4 

 

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 

314042. 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie:  

1) upoważnienia pracownika Referatu Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu do sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, 

rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami 

opiekuńczo – wychowawczymi,  

2) zatwierdzenia zasad sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, 

rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami 

opiekuńczo – wychowawczymi, 

3) zatwierdzenia harmonogramu sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy 

zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka  

oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi w roku 2017,  

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID: 312690, 312691  

i 312693. 

Na wniosek Wicestarosty, Zarząd Powiatu Raciborskiego wycofał z porządku posiedzenia 

projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie:  

1) upoważnienia pracownika Referatu Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu do sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, 

rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami 

opiekuńczo – wychowawczymi,  

2) zatwierdzenia zasad sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, 

rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami 

opiekuńczo – wychowawczymi, 

3) zatwierdzenia harmonogramu sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy 

zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka  

oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi w roku 2017,  
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polecając jednocześnie Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych uzgodnić ich treść  

z Wicestarostą, a także zmienić kolejność umieszczenia ich w porządku posiedzenia.  

 

Ad. 5 

 

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 

313802. 

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, Powiatowego Urzędu Pracy  

w Raciborzu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek omówił kartę informacyjną 

Wydziału Organizacyjnego dot. zagospodarowania dachówki zmagazynowanej  

w Powiatowym Zarządzie Dróg w Raciborzu. 

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

309443. 

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

dachówki zmagazynowanej w Powiatowym Zarządzie Dróg w Raciborzu wyraził zgodę  

na pozostawienie maksymalnie 1 z 19 palet dachówek na potrzeby Agencji Promocji Ziemi 

Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu  

oraz na sprzedaż pozostałych w drodze licytacji lub przetargu. 

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia, Starosta zapoznał zebranych z kartą 

informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. informacji na temat realizacji inwestycji 

pn.: „Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka”. 

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

314504. 
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W przedmiotowej karcie informacyjnej Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów 

przedstawił dodatkowe informacje dotyczące wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: 

„Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

w budynku Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka” w ramach projektu „Poprawa jakości 

powietrza. Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie. Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” prowadzonego przez Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (dane te pochodzą z wniosku  

o dofinansowanie oraz wyjaśnień Wykonawcy audytu energetycznego i wniosku): 

1) Głównym celem projektu jest zmniejszenie strat ciepła oraz organicznie emisji gazów 

cieplarnianych. W przedmiotowym projekcie planuje się wykonanie usprawnień zawartych 

w audycie energetycznym przy poniższych założeniach: 

a) modernizacja energetyczna budynku, 

b) zmniejszenie zużycia energii, 

c) spadek emisji gazów cieplarnianych i pyłów, 

d) zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu, 

e) zwiększenie zdolności wytwarzania energii cieplnej i energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych, 

f) zastosowanie systemu zarządzania energią, 

g) poprawa stanu istniejącego obiektu. 

2) Obniżenie kosztów eksploatacyjnych:  

a) przed modernizacją rocznie - 3 119 235,95 zł, 

b) po modernizacji rocznie       - 1 469 661,76 zł, 

c) oszczędności rocznie           - 1 649 574,19 zł. 

3) Prosty czas zwrotu inwestycji – 12,89 lata. 

4) Projekt zakłada wymianę oświetlenia w pomieszczeniach Szpitala i uzyskanie  

przez projekt wyliczonych wskaźników, jest uwarunkowane modernizacją oświetlenia. 

Jednakże na etapie negocjacji z NFOŚiGW odnośnie wysokości dofinansowania, możliwe 

jest okrojenie zakresu projektu za obopólną zgodą. 

5) Koszty niekwalifikowane ujęte we wniosku to podatek VAT, od wszystkich modernizacji 

zawartych we wniosku. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją dotyczącą realizacji inwestycji pn.: 

„Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

w budynku Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka” przez Szpital Rejonowy  
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im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, po wprowadzeniu autopoprawki zgłoszonej przez Starostę 

do pkt 4. 

 

Starosta poinformował, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 11 kwietnia  

2017 r. o godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. Tematem posiedzenia Komisji 

będzie kontynuacja rozpatrzenia skargi na działania Starosty Raciborskiego i Zarządu 

Powiatu Raciborskiego. 

Przewodnicząca Komisji wniosła, aby w posiedzeniu Komisji udział wziął Starosta 

Raciborski oraz Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 313395. 

 

Starosta zapoznał zebranych z wnioskiem i interpelacjami zgłoszonymi przez radnych  

na XXVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28 marca 2017 r., które znajdują się  

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 314388. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił: 

1) Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami udzielić odpowiedzi na wniosek 

przyjęty na sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28 marca 2017 r., 

2) Prezesowi Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółki  

z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu udzielić odpowiedzi na interpelację 

radnego Dominika Koniecznego zgłoszoną na sesji w dniu 28 marca 2017 r.  

O powyższym Prezesa poinformuje Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu, 

3) Kierownikowi Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego udzielić odpowiedzi 

na interpelacje Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego Władysława 

Gumieniaka złożone na sesji w dniu 28 marca 2017 r.  

 

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 5 kwietnia 2017 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 5 kwietnia 2017 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2017 rok. 


