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OR.IV.0022.1.23.2017 

PROTOKÓŁ  NR 133/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 20 czerwca 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 132/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 13 czerwca 2017 r.  

2. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Omówienie wyniku postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu oraz wyniku postępowania konkursowego  

na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza  

w Raciborzu. 

5. Sprawy różne. 

 

Starosta rozszerzył porządek obrad o: 

1) opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z posiedzenia w dniu 19 czerwca 

2017 r.,  

2) opinię Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z posiedzenia w dniu 19 czerwca 2017 r.,  

3) 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. 
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Starosta przekazał, że kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 26 czerwca 

2017 r. o godz. 08.00. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 132/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 czerwca 

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

na str. 6 i na str. 14. 

 

Ad. 2 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawił projekt uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłat dodatkowych  

z tytułu przewozu osób i bagażu, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt  

oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w publicznym transporcie zbiorowym w Powiecie 

Raciborskim. 

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

325817. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek poinformował,  

że przedmiotową uchwałą określa się sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych 

pobieranych od pasażerów, w razie przejazdu środkami komunikacji powiatowej bez ważnego 

biletu lub dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulg w opłatach, przewozu bagażu 

wyłączonego z przewozu lub naruszenia przepisów o ich przewozie, a także za spowodowanie 

bez uzasadnionej przyczyny zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu. Uchwała określa 

także sposób ustalania wysokości opłaty manipulacyjnej pobieranej w razie zwrotu  

lub umorzenia opłaty dodatkowej w trybie obowiązujących przepisów prawa przewozowego. 

Zgodnie z art. 34a ustawy - Prawo przewozowe w odniesieniu do powiatowych przewozów 

pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, określenie sposobu ustalania wysokości 

opłat dodatkowych oraz określenie sposobu ustalania wysokości przysługującej operatowi 

opłaty manipulacyjnej, mając na uwadze ponoszone koszty czynności związanych ze zwrotem 

lub umorzeniem opłaty dodatkowej należy do kompetencji rady powiatu. 

Działając w oparciu o Uchwałę Nr XIX/196/2012 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania 
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konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu  

lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów 

aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji 

(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r., poz. 2488) ww. projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

należy skierować do konsultacji. 

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 sposobu ustalenia wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu 

osób i bagażu, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty 

manipulacyjnej w publicznym transporcie zbiorowym w Powiecie Raciborskim. 

 

Wicestarosta poinformował, że projekt pt. „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia 

zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 2 „Mechanik” został zatwierdzony  

do dofinansowania uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 6 czerwca 2017 r.  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  

na lata 2014 –2020. Łączna wartość złożonego i zatwierdzonego projektu to 1 784 890,86 zł. 

Jednocześnie zaproponował, aby dysponentem odpowiedzialnym za ww. projekt było 

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

Referat Promocji i Rozwoju tut. Starostwa. Propozycja ta spotkała się z akceptacją zebranych.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zdecydował o zmianie dysponenta odpowiedzialnego  

za projekt pn. Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie 

Raciborskim - CKZiU nr 2 „Mechanik” z Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu na Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, a co się z tym wiąże 

przeniesieniu środków finansowych z Rozdziału 80195 do Rozdziału 80130.   

W związku powyższym polecił Inspektorowi Wydziału Finansowego przygotowanie  

na kolejne posiedzenie stosownych zmian w projekcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok oraz w projekcie 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2025. 
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Ad. 3 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 

ustalenia wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób i bagażu, zabranych ze sobą 

do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w publicznym 

transporcie zbiorowym w Powiecie Raciborskim. 

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

325882. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej ustalenia wysokości opłat dodatkowych  

z tytułu przewozu osób i bagażu, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt  

oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w publicznym transporcie zbiorowym w Powiecie 

Raciborskim. 

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

 

W związku z nieobecnością Skarbnika Powiatu, Inspektor Wydziału Finansowego  

Dominika Budzan przedstawiła 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 

326084. 

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

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok, na wniosek referującej wprowadził  

do niego autopoprawki polegające na tym, że: 

1) § 1 otrzymał brzmienie: 

„ § 1. 1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/233/2016 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2017 rok z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej 

Uchwały. 

2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/233/2016 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
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Raciborskiego na 2017 rok z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej 

Uchwały. 

3. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/233/2016 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2017 rok z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej 

Uchwały. 

4. Zmienia się Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/233/2016 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2017 rok z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej 

Uchwały. 

5. Zmienia się Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/233/2016 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2017 rok z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej 

Uchwały.”,  

2) w Rozdziale 85510 zwiększa się o kwotę 123 280,00 zł plan dotacji celowej zgodnie  

z podpisanymi porozumieniami z Powiatem Gliwickim,  

3) w Rozdziale 85407 zmniejsza się o kwotę 12 000,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Edukacji, z przeznaczeniem dla Referatu Inwestycji i Remontów,  

4) w Rozdziale 85407 zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem na przebudowę toalet 

oraz termomodernizację budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu,  

5) w Rozdziale 85495 zmniejsza się o kwotę 4 000,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Edukacji, z przeznaczaniem dla Międzyszkolnego Ośrodka 

Sportowego w Raciborzu,  

6) w Rozdziale 85495 zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł plan wydatków Międzyszkolnego 

Ośrodka Sportowego w Raciborzu, z przeznaczeniem na remont ścianki wspinaczkowej,  

7) w Rozdziale 85510 zwiększa się o kwotę 123 280,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na dzieci w Wielofunkcyjnej 

Placówce – Opiekuńczo Wychowawczej w Nędzy (63 594,00 zł) oraz na dzieci  

w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej (59 686,00). 

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. 
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Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Inspektor Dominika Budzan 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 

326085. 

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

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania 

projektu uchwały Rady Gminy Pietrowice Wielkie dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii 

dróg gminnych.  

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

326404. 

Starosta przekazał, że zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o  drogach  

publicznych zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady 

gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. Z prośbą o wydanie opinii  

w ww. sprawie zwrócił się Wójt Gminy Pietrowice Wielkie, przekazując projekt uchwały 

Rady Gminy  Pietrowice Wielkie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 

Wobec faktu, że przedmiotowe drogi stanowią uzupełniającą sieć dróg służącym 

miejscowym potrzebom (teren byłej roszarni), Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu wydał 

opinię pozytywną w ww. temacie. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie 

zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Pietrowice Wielkie dotyczącej zaliczenia dróg 

do kategorii dróg gminnych na wniosek Sekretarz Powiatu wniósł do niego autopoprawki 

polegające na zmianie brzmienia tytułu oraz § 1. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania zaliczenia dróg  

do kategorii dróg gminnych położonych w miejscowości Pietrowice Wielkie. 
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Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia 

Członka Zarządu Andrzeja Chroboczka do reprezentowania Powiatu Raciborskiego  

na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą - Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu. 

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

326200. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie 

upoważnienia Członka Zarządu Andrzeja Chroboczka do reprezentowania Powiatu 

Raciborskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą  

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą  

w Raciborzu na wniosek Sekretarz Powiatu wniósł do niego autopoprawki polegające  

na zmianie brzmienia tytułu oraz § 1. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Członka Zarządu 

Andrzeja Chroboczka do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na Zwyczajnym 

Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą - Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu w dniu 28 czerwca 2017 r.  

i zobowiązał do wykonywania prawa głosu w sprawie: 

1) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKS w Raciborzu Sp. z o.o. w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej  

w Raciborzu Sp. z o.o. 

- głosować „za”,  

2) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKS w Raciborzu Sp. z o.o. w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 

finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 

- głosować „za”, 

3) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKS w Raciborzu Sp. z o.o. w sprawie 

podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 

- głosować „za”, 
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4) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKS w Raciborzu Sp. z o.o. w sprawie 

udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Kazimierzowi Kitlińskiemu (Kitliński)  

z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2016 r.  

do 27.06.2016 r. 

- głosować „za”, 

5) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKS w Raciborzu Sp. z o.o. w sprawie 

udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Damianowi Knurze (Knura) z wykonania 

obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 27.06.2016 r. do 31.12.2016 r. 

- głosować „za”,  

6) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKS w Raciborzu Sp. z o.o. w sprawie 

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Czesławowi Wolnemu (Wolny)  

z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2016 r.  

do 31.12.2016 r. 

- głosować „za”, 

7) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKS w Raciborzu Sp. z o.o. w sprawie 

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Izabeli Zielińskiej-Golik 

(Zielińska-Golik) z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres  

od 01.01.2016 r. do 28.06.2016 r. 

- głosować „za”, 

8) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKS w Raciborzu Sp. z o.o. w sprawie 

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Aleksandrze Mierze-Spyra  

(Miera-Spyra) z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2016 r.  

do 31.12.2016 r. 

- głosować „za”, 

9) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKS w Raciborzu Sp. z o.o. w sprawie 

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Michalinie Staniszewskiej 

(Staniszewska) z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 28.06.2016 r. 

do 31.12.2016 r. 

- głosować „za”. 

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

nr OR.IV.0025.1.2017. 
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Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

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

326369. 

Sekretarz Powiatu przypomniała, że Zarząd Powiatu Raciborskiego Uchwałą Nr 81/351/2016  

z dnia 24 maja 2016 r. uchwalił Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu a kolejnymi Uchwałami dokonał jego zmian. Aktualnie opracowano nowy tekst 

Regulaminu, uwzględniający zmiany prawne oraz porządkujący i aktualizujący część zapisów 

o charakterze ogólnym. 

Proponowane zmiany dotyczą w szczególności: 

1) wyodrębnienia w ramach Wydziału Geodezji Referatu Zasobu Geodezyjnego  

i Kartograficznego, co stanowi realizację zmian organizacyjnych Starostwa rozpoczętych 

w 2016 r., 

2) utworzenia w ramach Wydziału Komunikacji i Transportu Referatu Transportu 

Drogowego; 

3) wykonywania przez pracowników zatrudnionych w Referacie Transportu Drogowego 

zadań związanych z organizacją publicznego transportu zbiorowego, o których mowa  

w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie drogowym. 

 

Wykonywanie dodatkowych zadań związanych z organizacją publicznego transportu 

zbiorowego, o których mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie 

drogowym spowoduje wzrost zatrudnienia w Referacie Transportu Drogowego o jeden etat. 

Ponadto opóźnienia związane z obsługą wniosków zgłaszających prace geodezyjne  

w Wydziale Geodezji, mimo zorganizowanych prac w godzinach nadliczbowych  

dla pracowników, pociągają za sobą konieczność zwiększenia zatrudnienia w ww. Wydziale  

o jeden etat.  

Jak przekazała Sekretarz Powiatu celowym jest, aby wraz z utworzeniem nowego referatu  

w Wydziale Komunikacji i Transportu przejął on zadanie związane z pełnieniem przez Zarząd 

nadzoru właścicielskiego nad Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Raciborzu 

Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu. Po dyskusji ustalono, że zadanie to zostanie przekazane  

z dniem 1 lipca 2018 r.  
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Ponadto Sekretarz Powiatu poinformowała, że Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu 

zaproponowała, aby w ramach kierowanego Wydziału wyodrębnić trzeci referat, który 

realizowałby zadania w zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.  

Po dyskusji, Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego stwierdzili, że do ww. propozycji 

powrócą w terminie późniejszym.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu, po wprowadzeniu na wniosek Sekretarz Powiatu 

drobnych autopoprawek na str. 28.  

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Ad. 4 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. przedstawienia wyniku 

postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

nr 1 w Raciborzu przeprowadzonego w dniu 12 czerwca 2017 r. przez Komisję konkursową 

powołaną Uchwałą Zarządu Powiatu Raciborskiego Nr 130/606/2017 z dnia 30 maja 2017r.  

z późn. zm. 

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

326029. 

Wicestarosta przekazał, że w dniu 12 czerwca 2017 r. Komisja konkursowa powołana 

Uchwałą Nr 130/606/2017 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 30 maja 2017 r.  

z późn. zm. przeprowadziła konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu.  

Po zapoznaniu się ze złożonymi przez kandydatów ofertami Komisja podjęła uchwałę 

o dopuszczeniu do dalszego postępowania konkursowego niżej wymienionych kandydatów: 

1) Marzena Kacprowicz, 

2) Wiesław Smoleń. 

W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej kandydatem na stanowisko dyrektora 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu została Pani Marzena Kacprowicz. 

Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. 

w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej 
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placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.)  

w załączeniu do karty informacyjnej przedłożono dokumentację z postępowania 

konkursowego: 

1) protokół z posiedzenia komisji konkursowej, 

2) załącznik do protokołu – uchwała z dnia 12 czerwca 2017 r. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zatwierdził konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1  Raciborzu.  

 

Mając na uwadze powyższe, Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego 

im. Adama Mickiewicza w Raciborzu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3. 

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

326031. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. przedstawienia wyniku 

postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego  

im. Adama Mickiewicza w Raciborzu przeprowadzonego w dniu 14 czerwca 2017 r.  

przez Komisję konkursową powołaną Uchwałą Zarządu Powiatu Raciborskiego  

Nr 130/607/2017 z dnia  30 maja 2017 r. z późn. zm. 

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

326055. 

Wicestarosta poinformował, że w dniu 14 czerwca 2017 r. Komisja konkursowa powołana 

Uchwałą Nr 130/607/2017 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 30 maja 2017 r.  

przeprowadziła konkurs na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama 

Mickiewicza w Raciborzu.  

Po zapoznaniu się ze złożonymi przez kandydatów ofertami Komisja podjęła uchwałę 

o dopuszczeniu do dalszego postępowania konkursowego niżej wymienionych kandydatów: 

1) Andrzej Brzenczka, 

2) Marek Ryś. 
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W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej kandydatem na stanowisko dyrektora  

II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu został Pan Marek Ryś. 

Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. 

w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej 

placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.)  

w załączeniu do karty informacyjnej przedłożono dokumentację z postępowania 

konkursowego: 

1) protokół z posiedzenia komisji konkursowej, 

2) załącznik do protokołu – uchwała z dnia 14 czerwca 2017 r. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zatwierdził konkurs na stanowisko dyrektora II Liceum 

Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza Raciborzu.  

 

W związku z powyższym, Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego 

im. Adama Mickiewicza w Raciborzu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3. 

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

326057. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora 

II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu przy ul. Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego 3. 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powierzenia stanowiska dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza  

w Raciborzu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3. 

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

326059. 

Wicestarosta przekazał, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu, powierza się Panu Markowi 

Rysiowi stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza  

w Raciborzu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3 od dnia 1 lipca 2017 r.  

do 30 czerwca 2022 r. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,   

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora  

II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu przy ul. Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego 3. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Członkowie Zarządu zdecydowali, że na kolejne posiedzenie zostanie zaproszony  

p.o. dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu  

Marek Ryś (godz. 08.30), podczas którego nastąpi wręczenie ww. aktu powierzenia 

stanowiska.  

 

Ad. 5 

 

Inspektor Dominika Budzan 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 

326080. 

Inspektor Dominika Budzan poinformowała, że po przygotowaniu przedmiotowej karty 

informacyjnej otrzymała dodatkowe pismo o zmianie planu II Liceum Ogólnokształcącego  

w Raciborzu z dnia 16 czerwca 2017 r.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: 

Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego  

w Raciborzu, Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, II Liceum 

Ogólnokształcącego w Raciborzu z dnia 16 czerwca 2017 r. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawił kartę informacyjną 

Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa dot. przyjęcia przez Sejmik 

Województwa Śląskiego tzw. „uchwały antysmogowej”. 

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

324944. 
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Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przypomniał, że Sejmik 

Województwa Śląskiego w dniu 7 kwietnia 2017 r. przyjął Uchwałę Nr V/36/1/2017  

w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie 

eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwałę antysmogową”). 

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  

dnia 12 kwietnia 2017 r., poz. 2624 i wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.  

Przedmiotowa uchwała jest regulacją prawną, która będzie dotyczyć wszystkich 

użytkowników kotłów, pieców i kominków na paliwo stałe w województwie śląskim. 

„Uchwała antysmogowa” wskazuje rodzaj urządzeń grzewczych dopuszczonych                   

do stosowania oraz rodzaj paliw zakazanych do stosowania. 

Zgodnie z ustaleniami Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa niżej 

wymienione jednostki będą wymagały dostosowania w odpowiednim okresie 

eksploatowanych przez siebie instalacji: 

 Zamek Piastowski w Raciborzu przy ul. Zamkowej 2, 

 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach przy ul. Szkolnej 2, 

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Raciborzu  

przy ul. Moniuszki 24, 

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Raciborzu  

przy ul. Kombatantów 5 – obiekt przeznaczony do sprzedaży. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną Referatu Ochrony 

Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa dot. przyjęcia przez Sejmik Województwa 

Śląskiego tzw. „uchwały antysmogowej”. W związku z powyższym przypomniał 

Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów o konieczności zaplanowania wymiany 

kotłów lub podłączenia instalacji do sieci ciepłowniczej, w niżej wymienionych jednostkach: 

 Zamek Piastowski Racibórz – maksymalnie do 31 grudnia 2023 r., 

 MOW Rudy – maksymalnie do 31 grudnia 2027 r., 

 NZOZ „Centrum Zdrowia” Sp. z o. o. Racibórz (Studzienna) – maksymalnie                     

do 31 grudnia 2021 r., 

 NZOZ „Centrum Zdrowia” Sp. z o. o. Racibórz (Markowice) – maksymalnie                     

do 31 grudnia 2021 r. (w przypadku nie dojścia do skutku zaplanowanej sprzedaży 

obiektu). 
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Starosta omówił protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej z kontroli dot. „Wykonania 

budżetu Powiatu Raciborskiego za 2016 r. w tym wydatków osobowych i rzeczowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu” oraz wystąpienie pokontrolne. 

Ww. protokół znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 325989,  

a wystąpienie pokontrolne pod numerem UID 325997. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej 

z kontroli dot. „Wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2016 r. w tym wydatków 

osobowych i rzeczowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu” oraz wystąpieniem 

pokontrolnym. Jednocześnie polecił Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu 

udzielić odpowiedzi na zalecenia pokontrolne od nr 1 do nr 3. 

Mając na uwadze zalecenie pokontrolne nr 1 Zarząd polecił Audytorowi Wewnętrznemu 

przeprowadzić kontrolę doraźną w jednostce w kontekście stosowania ustawy Prawo 

zamówień publicznych w zakresie wydatkowania środków publicznych związanych  

z pielęgnacją zieleni przydrożnej, wycinką i przycinką drzew.  

 

Starosta zaprezentował Uchwałę Nr 4200/V/115/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r. V Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania 

wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego.  

Ww. Uchwała znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 326419. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z Uchwałą Nr 4200/V/115/2017  

z dnia 19 czerwca 2017 r. V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Raciborskiego dotyczącego udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego  

za 2016 rok.  

 

Starosta przedstawił informację o terminach posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu 

Raciborskiego, które odbędą się w czerwcu 2017 r. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 326077. 

 

Starosta zapoznał zebranych z Uchwałą nr 9/VII/2017 Powiatowej Społecznej Rady  

Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie 

wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  
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oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w 2017 r. Ww. opinia jest pozytywna. 

Ww. Uchwała znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 326413. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił o przekazaniu do wiadomości radnych na sesję  

w dniu 26 czerwca br. Uchwały nr 9/VII/2017 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii  

na temat projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Starosta zaprezentował dodatkowo: 

1) opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z posiedzenia w dniu 19 czerwca 

2017 r., która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 326456,  

2) opinię Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z posiedzenia w dniu 19 czerwca 2017 r.,  

która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 326457. 

 

Sekretarz Powiatu przypomniała, że na poprzednim posiedzeniu, Zarząd po zapoznaniu się  

z pismem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu nr NT - 5540/156/2017  

z dnia 12 czerwca 2017 r., polecił ww. Dyrektorowi udzielić odpowiedzi na wniosek Komisji 

Rewizyjnej z dnia 30 maja 2017 r.  

W związku z powyższym Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Dyrektora PZD w Raciborzu 

w ww. sprawie, które otrzymano po przygotowaniu materiałów na posiedzenie Zarządu.  

Do przedmiotowego pisma została dołączona opinia prawna z dnia 19 czerwca 2017 r.,  

która dotyczy odpowiedzi na pytanie dotyczące oceny pod względem prawnym procedury 

wyboru wykonawców usług „zieleniarskich” udzielanych „z wolnej ręki” na podstawie 

telefonicznego zbierania ofert.   

W opinii stwierdzono m.in., że udzielenie przedmiotowych zamówień nie narusza przepisów 

ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto sposób udzielenia przedmiotowych zamówień 

jest zgodny z wymogami ustawy o finansach publicznych.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 326454. 

Starosta polecił, aby ww. pismo oraz opinia prawna zostały przekazane zebranym w wersji 

elektronicznej, celem zapoznania się.  
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Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia, Starosta przedstawił wniosek Komisji 

Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 30 maja 2017 r., który znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 323991. 

Z uwagi na fakt dużej intensywności prac i częstotliwości posiedzeń Komisji Rewizyjnej  

oraz kluczowej roli protokołów z posiedzeń, na podstawie których opracowywane są istotne 

dokumenty (protokoły pokontrolne i wystąpienia pokontrolne, projekty uchwał RPR, opinie) 

Komisja Rewizyjna zawnioskowała do Zarządu Powiatu Raciborskiego o zabezpieczenie 

bieżącej obsługi pracy Komisji w zakresie protokółowania posiedzeń z pomocą 

merytorycznego pracownika Starostwa tak, jak ma to miejsce podczas prac pozostałych 

komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego. 

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego stwierdził, iż aktualnie nie widzi prawnej 

możliwości zabezpieczenia bieżącej obsługi pracy Komisji Rewizyjnej w zakresie 

protokołowania posiedzeń z pomocą merytorycznego pracownika tut. Starostwa tak, jak ma  

to miejsce podczas prac pozostałych komisji stałych. 

Zagadnienie zostało szczegółowo przeanalizowane z obsługą prawną Starostwa.  

Zgodnie z brzmieniem § 6 ust. 5 Statutu Powiatu Raciborskiego sekretarza Komisji 

Rewizyjnej wybiera Rada spośród członków Komisji, a wybór ten dokonywany jest odrębną 

uchwałą Rady.   

W opinii radcy prawnego tut. Starostwa zmiana zasad dotyczących protokółowania posiedzeń 

Komisji Rewizyjnej wiązałaby się więc ze zmianą Statutu i uchwał towarzyszących.  

O powyższym stanowisku Sekretarz Powiatu poinformuje Przewodniczącą Komisji 

Rewizyjnej. 

 

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 20 czerwca 2017 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20 czerwca 2017 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej ustalenia wysokości opłat dodatkowych 

z tytułu przewozu osób i bagażu, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt  

oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w publicznym transporcie zbiorowym w Powiecie 

Raciborskim. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2017 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2017. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania zaliczenia dróg  

do kategorii dróg gminnych położonych w miejscowości Pietrowice Wielkie. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia Członka Zarządu 

Andrzeja Chroboczka do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na Zwyczajnym 

Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą - Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu w dniu 28 czerwca 2017 r. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora 

II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu przy ul. Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego 3. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora  

II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu przy ul. Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego 3. 


