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OR.IV.0022.1.17.2017 

 

PROTOKÓŁ  NR 127/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 9 maja 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 126/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 25 kwietnia 2017 r.  

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

3. Sprawy różne. 

4. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Starosta przekazał, że kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 15 maja  

2017 r. o godz. 14.00.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 126/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 25 kwietnia 

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

 

Ad. 2 

 

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 

319249. 

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. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Raciborskiego za 2016 rok. 

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

318958. 

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

sprawozdania finansowego Powiatu Raciborskiego za 2016 rok, na wniosek Skarbnika 

Powiatu,  wniósł autopoprawkę polegającą na tym, że zmniejszono wartość według stanu na 

koniec roku bieżącego w pozycji I.2.9 „Inne zmniejszenia” o kwotę 1 326 821, 77 zł, 

a zwiększono wartość według stanu na koniec roku bieżącego w pozycji I.2.6 „Wartość 

sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie 

oraz wartości niematerialnych i prawnych” o kwotę 1 326 821, 77 zł. 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przekazania 

sprawozdania finansowego Powiatu Raciborskiego za 2016 rok.  

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

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek omówił projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia pełnomocnika do wydania zgód 

właścicielskich na usunięcie drzew oraz krzewów na nieruchomościach Powiatu 

Raciborskiego. 

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

318925. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek wyjaśnił, że ustanowienie 

pełnomocnika Zarządu Powiatu Raciborskiego usprawni wydawanie przedmiotowych zgód 

dla posiadaczy nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie 

ustanowienia pełnomocnika do wydania zgód właścicielskich na usunięcie drzew oraz 

krzewów na nieruchomościach Powiatu Raciborskiego, na wniosek Sekretarz Powiatu,  

wniósł autopoprawkę polegającą na zastąpieniu w tytule uchwały wyrażenia z „do wydania” 

na „do wydawania”. 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 

0 głosów przeciw,  0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustanowienia 

pełnomocnika do wydawania zgód właścicielskich na usunięcie drzew oraz krzewów na 

nieruchomościach Powiatu Raciborskiego. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Ochrony Środowiska, Gospodarki 

Wodnej i Rolnictwa, aby raz w roku, po zakończeniu roku kalendarzowego, w terminie do 

końca stycznia kolejnego roku sporządzać sprawozdanie z ilości wydanych zgód 

właścicielskich w postaci karty informacyjnej na posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego.  

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

 

Ad. 3 

 

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 

319164. 

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

dodatkowe pismo informujące o zmianie planu finansowego Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu z dnia 8 maja 2017 r. 

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

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

nr 1 w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik 

w Raciborzu (dodatkowo ze zmianą z dnia 8 maja), Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego 

w Raciborzu, Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, Starostwa Powiatowego 

w Raciborzu, Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. 
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Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z kartą informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. obsługi bankowej powiatu – oferty uzyskane w drugim postępowaniu (zapytaniu 

ofertowym) 

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

318904. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego  po zapoznaniu się z wynikami analizy merytorycznej ofert 

uzyskanych w drugim postępowaniu pozytywnie zaopiniował wybór Getin Noble Bank S.A. 

z siedzibą w Warszawie na obsługę bankową jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego. W związku z koniecznością zaangażowania dodatkowych środków w celu 

udzielenia zamówienia wyraził zgodę na pozyskanie brakujących 17.100 zł z budżetu 

Wydziału Organizacyjnego. 

Skarbnik Powiatu dodała, że koszty utrzymania punktu bankowego w Starostwie są bardzo 

wysokie. W związku z tym skierowała prośbę, aby rozważyć stopniowe wprowadzenie 

rozwiązań umożliwiających płatności bezgotówkowe tak, aby w przyszłości możliwe było 

odstąpienie od prowadzenia punktu bankowego w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.  

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z kartą informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego informacji 

finansowych. 

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

319159. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął oraz polecił umieścić w Biuletynie Informacji 

Publicznej Starostwa Powiatowego w Raciborzu w terminie do dnia 31 maja 2017 r. 

informacje nt.: 

a) wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwoty 

deficytu/nadwyżki w 2016 roku, 

b) kwoty środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające 

zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 

c) kwoty zobowiązań wymagalnych, 

d) kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty 

dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, 



 

 

5 

e) wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń 

umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł.,  

wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, 

f) wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu dot. 

wyrażenia zgody na złożenie partnerskiego wniosku o dofinansowanie dla mikroprojektu  pod 

roboczą nazwą „Historia średniowiecznej dworskiej kuchni raciborsko-opawskiego regionu” 

w ramach Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 Programu Współpracy Transgranicznej 

Interreg V-A Republika Czeska – Polska. 

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

318206. 

Wicestarosta dodał, że dotacja na mikroprojekty w przypadku osi tematycznej 2 (Rozwój 

potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia) wynosi do 30.000 

EUR, lecz w przypadku projektu składanego z zasadą „Partnera wiodącego”, maksymalna 

kwota dofinansowania jest dwukrotnie wyższa. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wyraził zgodę na złożenie partnerskiego 

wniosku o dofinansowanie dla mikroprojektu  pod roboczą nazwą „Historia średniowiecznej 

dworskiej kuchni raciborsko-opawskiego regionu” w ramach Funduszu Mikroprojektów 

2014-2020 Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska 

w wariancie z „partnerem wiodącym” po stronie czeskiej w terminie do 29 maja 2017 r., 

Polecił Kierownikowi Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu powołanie zespołu 

projektowego dla Powiatu Raciborskiego, w skład którego wejdą pracownicy Starostwa 

Powiatowego oraz Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na 

Zamku Piastowskim w Raciborzu merytorycznie zaangażowani w przygotowanie i realizację 

projektu. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. wszczęcia procedury 

konkursowej na stanowiska dyrektorów: Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu 

oraz II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu. 
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Wicestarosta wyjaśnił, że w związku ze złożeniem przez Pana Wojciecha Janiczko 

rezygnacji z funkcji Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu,  

zachodzi konieczność ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora w/w zespołu szkół.  

Ponadto 30 czerwca 2017 r. upływa termin powierzenia obowiązków dyrektora II Liceum 

Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu Panu Markowi Rysiowi, stąd 

również  potrzeba ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora w/w szkoły.  

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

318972. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wszczęcie postępowania konkursowego na 

stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 i dyrektora II Liceum 

Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza  w Raciborzu. Polecił Kierownikowi Referatu 

Edukacji w pierwszej kolejności wystosować pisma do organu nadzoru pedagogicznego, do 

rad pedagogicznych, rad rodziców szkół j.w., do zakładowych organizacji związkowych, 

celem wskazania przedstawicieli do komisji konkursowych. Następnie przygotować projekty 

Uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia konkursów i powołania 

komisji konkursowych.   

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek omówił kartę informacyjną 

Wydziału Organizacyjnego dot. zapoznania się z protokołem z posiedzenia Rady Nadzorczej  

PKS sp. z o.o. z 22 kwietnia 2017 r. oraz analizą dokumentów finansowych przedstawionych 

przez spółkę. 

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

318138. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

1) zapoznał się protokołem nr 7/20.04./2017 z przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Raciborzu odbytego w dniu 20 kwietnia 2017 r. w siedzibie 

spółki, w tym z informacją o bieżącej sytuacji ekonomicznej spółki w lutym 2017 r.,  

2) postanowił o bieżącym monitorowaniu wyników i analizie danych finansowych 

spółki. 

 



 

 

7 

Wicestarosta zapoznał zebranych z kartą 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 

318874. 

Wicestarosta dodał, że do Starostwa wpłynęła rezygnacja Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Raciborzu z przejęcia pojazdu. Jak informuje Pan Jakub Berezowski Prorektor 

ds. rozwoju i organizacji po dokonaniu analizy zapotrzebowania oraz możliwości 

technicznych samochodu nie będzie on mógł być w pełni wykorzystany przez PWSZ. 

Jednocześnie chęć przejęcia pojazdu podtrzymuje Stowarzyszenie „DOM”.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na przekazanie prawa własności przez Dom 

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

niepełnosprawnych marki volkswagen transporter T4 o numerze rejestracyjnym SRC 80RL. 

 

Wicestarosta omówił interpelacje złożone przez radnych na sesji Rady Powiatu Raciborskiego 

w dniu 25 kwietnia 2017 r. oraz w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego 

w Raciborzu w dniu 28 kwietnia 2017r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok 

pod numerami UID 318824 oraz UID 318476. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu 

udzielić odpowiedzi na interpelację radnego Artura Wierzbickiego złożoną w Biurze Obsługi 

Klienta w Starostwie Powiatowym w Raciborzu w dniu 28 kwietnia 2017 r. oraz interpelację 

radnej Katarzyny Dutkiewicz złożoną na sesji w dniu 25 kwietnia 2017 r. 

 

Starosta przedstawił wniosek złożony przez Radę Powiatu Raciborskiego przyjęty na sesji 

w dniu 25 kwiecień 2017 r. dotyczący rozważenia zawiadomienia Prokuratury Rejonowej 

w Raciborzu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, który znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 318824. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił obsłudze prawnej Starostwa Powiatowego 

w Raciborzu przygotowanie opinii prawnej w tym zakresie. 

 

Starosta poinformował zebranych o: 

1)  kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie „Wykonywanie budżetu Powiatu 

Raciborskiego za 2016 r. w tym wydatków osobowych i rzeczowych Starostwa 
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Powiatowego w Raciborzu”. Informacja znajduje się w systemie informatycznym 

Mdok pod numerem UID 319162, 

2) posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 11 maja  2017 r. o godz. 15:00 w Starostwie 

Powiatowym w Raciborzu.  Informacja znajduje się w systemie informatycznym 

Mdok pod numerem UID 318863. 

 

Ad. 4 

 

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

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

informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr XXIX/269/2017 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 kwietnia 2017r. 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 

318786. 

 

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 XXIX/270/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 kwietnia 2017r. 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 

318788. 

 

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 XXIX/272/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie 
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powierzenia Gminie Kuźnia Raciborska realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na 

przebudowie skrzyżowania ulic Staszica – Kolejowej – Krzyżowej w miejscowości Kuźnia 

Raciborska. 

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 

318886. 

 

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 XXIX/271/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie 

uchylenia uchwały dotyczącej nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej „Złota Jesień” 

w Raciborzu. 

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 

318745. 

 

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 Uchwały 

nr XXIX/273/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pana Marka 

Labusa na Starostę Raciborskiego oraz Zarząd Powiatu Raciborskiego. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Organizacyjny 

odpowiedzialny za jej realizację. 

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

319240. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Jolanta Istel  
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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 9 maja 2017 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 9 maja 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 przekazania sprawozdania 

finansowego Powiatu Raciborskiego za 2016 rok. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia pełnomocnika do 

wydania zgód właścicielskich na usunięcie drzew oraz krzewów na nieruchomościach 

Powiatu Raciborskiego. 

 

 

 

 


