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OR.IV.0022.1.24.2017 

PROTOKÓŁ  NR 134/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 26 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 133/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 20 czerwca 2017 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego – I część.  

4. Wręczenie Panu Markowi Rysiowi aktu powierzenia stanowiska dyrektora II Liceum 

Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu. 

5. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego – II część.  

6. Sprawy różne. 

7. Realizacja uchwały 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 4 lipca 

2017 r. o godz. 08.00. W okresie wakacyjnym posiedzenia odbywać się będą co 2 tygodnie. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Brygida Abrahamczyk zgłosiła swoją nieobecność 

na posiedzeniach od 1 lipca 2017 r. do 14 sierpnia 2017 r.  

 



 

 

2 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 133/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20 czerwca 

2017 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią, po uzupełnieniu treści na str. 10. 

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła nową wersję projektu 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 

325386. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że w nowej wersji projektu uchwały zabezpieczono środki 

w wysokości 40 000,00 zł na dofinansowanie przez Powiat Raciborski organizacji Mistrzostw 

Polski w Siatkówce Plażowej Kobiet i Mężczyzn. Środki na realizację Mistrzostw zostaną 

przekazane Referatowi Promocji i Rozwoju z Referatu Inwestycji i Remontów z zadania 

„Dziedzictwo Przemyślidów i Piastów – wspólna historia” (dział 921, rozdział 92120, 

paragraf 6050). 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2017 rok oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 26 czerwca 2017 r. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła nową wersję projektu 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 

325387. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że oprócz zmian w budżecie, o których mowa powyżej,  

w nowej wersji projektu uchwały zmienia się nazwę zadania z: Przebudowa odcinka drogi 

powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki od przystanku autobusowego  

przy ul. Łąkowej do ul. doktora Józefa Rostka w Raciborzu - etap I i II na: Przebudowa 

odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu:  

- etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, - etap II od skrzyżowania z ul. Gwiaździstą  
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do skrzyżowania z ul. Wandy, - etap III od skrzyżowania z ul. Wandy w kierunku  

ul. Kolejowej. Ponadto zwiększa się plan wydatków w 2017 r. na tym zadaniu o 97 000,00 zł. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2025 oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję  

w dniu 26 czerwca 2017 r. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że zwróci się do Przewodniczącego Rady Powiatu 

Raciborskiego o ujęcie w porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 26 czerwca 2017 roku: 

1) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok, 

2) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2025 

i jednocześnie wycofanie z porządku obrad ww. projektów uchwał przekazanych pismem  

nr OR.IV.0022.3.6.2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. 

Ponadto nawiązując do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  

oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w 2017 r. przekazano do wiadomości radnych 

Uchwałę 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.  

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu 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 

327060. 
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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 zaprezentowała 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 

327064. 

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 

 

Starosta oraz Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego wręczyli akt powierzenia 

stanowiska dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza  

Markowi Rysiowi (dotychczas p.o. dyrektor), składając serdeczne gratulacje oraz życząc 

powodzenia w kierowaniu szkołą. Stanowisko to zostało powierzone na okres od 1 lipca br. 

do 30 czerwca 2022 roku w wyniku rozstrzygniętego konkursu.  

W trakcie posiedzenia p.o. dyrektora Marek Ryś poinformował, że na dzień dzisiejszy  

195 osób złożyło wnioski o przyjęcie do szkoły (pierwszego wyboru), dodając, że część 

dzieci rezygnuje z chęci podjęcia nauki w szkole ze względu na brak możliwości ponoszenia 

kosztów biletów miesięcznych. Można również zauważyć, że najzdolniejsza młodzież 

wybiera naukę w szkołach średnich znajdujących się w miastach akademickich.  

Następnie p.o. dyrektora Marek Ryś zapoznał zebranych z najważniejszymi zadaniami,  

które planuje zrealizować w trakcie pełnienia stanowiska: 

1) wszechstronne kształcenie młodzieży przy założeniu, że rodzice są współgospodarzami 

szkoły w ramach obowiązującego prawa; stworzenie indywidualnych programów 

nauczania dla uczniów wybitnie uzdolnionych; 
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2) pogłębienie relacji zawodowych na linii dyrektor – pracownik, którzy wspólnie realizują 

zadania i cele;  

3) poprawa bazy dydaktyczno – naukowej szkoły; 

4) pozyskiwanie środków zewnętrznych, w szczególności z programu ERASMUS+  

oraz reaktywacja współpracy z Euroregionem Silesia. 

 

P.o. dyrektora Marek Ryś dodał, że wicedyrektorem szkoły będzie Maciej Malinowski. 

Kończąc swoją wypowiedź, p.o. dyrektora II LO w Raciborzu Marek Ryś serdecznie 

podziękował komisji konkursowej oraz Członkom Zarządu za zaufanie jakim został 

obdarzony przy powierzeniu stanowiska dyrektora.  

Na tym spotkanie zakończono.  

 

Ad. 5 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia dyrektora jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem 

bieżącej działalności Powiatu Raciborskiego przez II Liceum Ogólnokształcące im. Adama 

Mickiewicza w Raciborzu. 

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

326664. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki  

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności Powiatu 

Raciborskiego przez II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Raciborzu. 

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 zmiany uchwały 

dotyczącej określenia uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu 

Powiatu Raciborskiego, składania oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach 

majątkowych oraz związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

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

326950. 
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Starosta przekazał, że w związku z powierzeniem stanowiska dyrektora II Liceum 

Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu Markowi Rysiowi  

oraz wyznaczeniem osoby, która w razie nieobecności dyrektora będzie odpowiedzialna  

m.in. za wykonanie budżetu jednostki, w tym za składanie oświadczeń woli w zakresie spraw 

związanych z bieżącą działalnością jednostki, dokonywanie przeniesień w planie wydatków 

bieżących i majątkowych, zaciąganie zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2017 

zachodzi konieczność zmiany stosownych uchwał Zarządu.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia 

uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu Powiatu Raciborskiego, 

składania oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych  

z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu 

Raciborskiego do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych 

związanych z realizacją zadań jednostki w roku 2017. 

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

326952. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do dokonywania 

przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań 

jednostki w roku 2017. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu 

Raciborskiego do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2017. 

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

326954. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,   

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do zaciągania 

zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2017. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego  

do umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności cywilnoprawnych 

przypadających jednostce. 

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

326951. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego do umarzania, 

odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności cywilnoprawnych 

przypadających jednostce. 

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

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zaopiniowania pozbawienia drogi nr 1288O relacji Głubczyce - Nowy Rożnow kategorii 

drogi powiatowej. 

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

326616. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania pozbawienia drogi  

nr 1288O relacji Głubczyce - Nowy Rożnow kategorii drogi powiatowej. 

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

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

nr 2 „Mechanik” w Raciborzu Panu Sławomirowi Janowskiemu do realizacji projektu  
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pt. „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim  

- CKZiU nr 2 „Mechanik”. 

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

327147. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”  

w Raciborzu Panu Sławomirowi Janowskiemu do realizacji projektu pt. „Podniesienie jakości 

i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 „Mechanik”. 

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

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawił projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia Członka Zarządu Andrzeja 

Chroboczka do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na Nadzwyczajnym 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. 

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

326669. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie 

upoważnienia Członka Zarządu Andrzeja Chroboczka do reprezentowania Powiatu 

Raciborskiego na Nadzwyczajnym 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. na wniosek Sekretarza Powiatu wniósł do niego 

autopoprawkę polegającą na zmianie brzmienia § 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 Nadzwyczajnym 

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: 

- uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKS w Raciborzu Sp. z o.o.  

w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Zarządu Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o. 
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- głosować „za”, 

- uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKS w Raciborzu Sp. z o.o.  

w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej 

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

- głosować „za”, 

- uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKS w Raciborzu Sp. z o.o.  

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej 

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

- głosować „za”. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 12 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 powołania stałej komisji przetargowej  

do przeprowadzania przetargów na zbycie, oddanie w dzierżawę oraz oddanie w najem 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. 

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

326637. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania stałej komisji przetargowej 

do przeprowadzania przetargów na zbycie, oddanie w dzierżawę oraz oddanie w najem 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawił projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości 

wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Raciborzu  

przy ul. Kombatantów 5. 

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

326406. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie sporządzenia i podania do publicznej 
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wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Raciborzu  

przy ul. Kombatantów 5. 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Ad. 6 

 

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 

326965. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, Międzyszkolnego Ośrodka 

Sportowego w Raciborzu, Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, Powiatowego Zarządu 

Dróg w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawił kartę informacyjną 

Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa dot. przekazania „Raportu  

z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nędza za lata 2014-2016”. 

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

326511. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przekazał, że wypełniając 

ustawowy obowiązek wynikający z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.), Wójt Gminy Nędza pismem 

z dnia 13 czerwca 2017 r. przekazał „Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska  

dla Gminy Nędza za lata 2014-2016”.  

Oceniając dotychczasowy stan realizacji zadań zapisanych w harmonogramach „Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy Nędza na lata 2014-2017” można stwierdzić, że zadania      

na bieżąco są realizowane, dowodem na to są wskaźniki efektywności zamieszczone                                       

w „Raporcie…”. Gmina Nędza sukcesywnie realizuje zadania, kładąc szczególny nacisk                          

na rozwój infrastruktury drogowej, wodociągowo-kanalizacyjnej oraz ochronę 

przeciwpowodziową, a także na zadania bieżące związane z szeroko pojętą edukacją 

ekologiczną czy nadzorem nad inwestycjami.   
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Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął do wiadomości „Raport z realizacji Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Nędza za lata 2014-2016”. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu  

dot. włączenia się powiatu raciborskiego w organizację Mistrzostw Polski w Siatkówce 

Plażowej Kobiet i Mężczyzn. 

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

327150. 

Nawiązując do wypowiedzi Skarbnika Powiatu, o której mowa w pkt 2 protokołu, 

Wicestarosta przekazał, że Powiat Raciborski otrzymał od Prezydenta Miasta Racibórz 

propozycję włączenia się w organizację Mistrzostw Polski w Siatkówce Plażowej Kobiet 

i  Mężczyzn, które odbędą się w Raciborzu w dniach 9 – 12 sierpnia 2017 r. Główną areną 

sportową mistrzostw będzie dziedziniec Zamku Piastowskiego, co umożliwi wykorzystanie 

tego wydarzenia w promocji tego miejsca, jak również ziemi raciborskiej oraz realizację 

zadania w zakresie upowszechnianie sportu wśród mieszkańców powiatu raciborskiego, 

którzy będą mogli nieodpłatnie wziąć udział w widowisku sportowym rangi mistrzowskiej. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na włączenie się Powiatu Raciborskiego  

w organizację Mistrzostw Polski w Siatkówce Plażowej Kobiet i Mężczyzn, w tym  

na dofinansowanie imprezy w kwocie  do 40 000,00 zł. 

 

Starosta przedstawił: 

1) opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą  

z posiedzenia w dniu 20 czerwca 2017 r., która znajduje się w systemie informatycznym 

Mdok pod numerem UID 327141,  

2) wniosek i opinię Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z posiedzenia  

w dniu 22 czerwca 2017 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 327142.  

Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej  

i Rolnictwa udzielić odpowiedzi na wniosek Komisji.  

 

Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z pismem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg  

w Raciborzu nr NT-5540/165/2017 z dnia 23 czerwca br. dotyczącym odpowiedzi na wniosek 

Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 7 czerwca 2017 r.  
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W piśmie poinformowano, że w zakresie pierwszego zagadnienia, o którym mowa  

we wniosku Komisji Rewizyjnej, tj. inwentaryzacji obiektów w pasach drogowych,  

które powinny zostać obłożone opłatami potwierdzono, że do końca roku 2016 dokonano  

i zakończono inwentaryzację obiektów zlokalizowanych w pasach drogowych w oparciu  

o dane mapowe oraz na podstawie wydanych wcześniej dokumentów.  

Analizie poddano całą sieć dróg powiatowych, tj. 169 km, na obszarze wszystkich ośmiu 

Gmin Powiatu Raciborskiego, na łącznej ilości 603 działek (nieruchomości). Drugą, 

równolegle prowadzoną analizą było zebranie danych dotyczących wydanych decyzji  

na umieszczanie urządzeń, począwszy od utworzenia powiatów i dróg kategorii powiatowych, 

czyli od roku 1999. Przeanalizowano i zestawiono łącznie zbiór 401 decyzji 

administracyjnych (stan na koniec grudnia 2016 r.) dotyczących zajęcia pasa drogowego 

celem umieszczenia urządzenia (do chwili obecnej łączna liczba wydanych decyzji wzrosła 

do 417).  

W zakresie drugiego zagadnienia zawartego we wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącego 

zwiększenia działań w zakresie usług dotyczących wycinki, przycinki drzew, pielęgnacji 

zieleni i żywopłotów przedstawiono analizę porównawczą dla zadań o analogicznym 

charakterze, zrealizowanych w roku 2015 oraz w roku 2016.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 327313. 

Starosta polecił, aby ww. pismo zostało przekazane zebranym w wersji elektronicznej.  

Ponadto Starosta poinformował, że podczas V Śląskiego Forum Drogownictwa, które odbyło 

się 26 i 27 czerwca br. w Piekarach Śląskich Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg  

w Raciborzu Monika Mużelak odebrała nagrodę dla jednostki współpracującej z ZDW  

w Katowicach w bieżącym utrzymaniu dróg wojewódzkich.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przekazał, że podczas wizyty 

w Powiatowym Zarządzie Dróg w Raciborzu stwierdził, że ww. jednostka jest otwarta  

na rynek branżowy w zakresie zlecania usług tzw. zieleniarskich. W 2017 r. nie pominięto 

żadnego podmiotu do którego wystosowano zlecenia na wykonywanie usług  

tzw. zieleniarskich w roku poprzednim.  

 

Nawiązując do ustaleń z posiedzenia w dniu 19 stycznia 2016 r. dot. wyrażenia zgody  

na złożenie propozycji projektowej, a następnie wniosku o dofinansowanie dla projektu  

pod nazwą „Dziedzictwo Przemyślidów i Piastów – wspólna historia” w ramach Programu 
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Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska, na wniosek 

Wicestarosty, Zarząd wyraził zgodę na ponowne złożenie propozycji projektowej  

przez partnera wiodącego projektu w terminie do 29 czerwca 2017 r. oraz złożenie pełnego 

wniosku projektowego w terminie do końca września 2017 r. 

 

Wicestarosta przypomniał, że na sesję w październiku 2017 r. planowano przedłożyć 

dokument pn. „Polityka oświatowa Powiatu Raciborskiego na lata 2018 – 2022”. Jednakże 

mając na uwadze planowane zmiany zasad finansowania oświaty, które obecnie są na etapie 

konsultacji społecznych, pojawia się problem z rzetelnym przygotowaniem opracowania.  

Wicestarosta zaproponował, aby przesunąć przedłożenie ww. dokumentu na 2018 r., 

natomiast wzorem lat ubiegłych na sesję w październiku 2017 r. przedstawić sprawozdanie  

z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017. Ww. propozycja została 

zaakceptowana przez zebranych. 

W związku z powyższym Kierownik Referatu Edukacji przygotuje projekt pisma  

do Przewodniczącego uzasadniającego zmianę planu pracy Rady na rok 2017. 

 

Starosta poruszył temat dotyczący terminów udzielania odpowiedzi na interpelacje radnych. 

Zgodnie ze statutem Powiatu Raciborskiego interpelacje kierowane są do Zarządu,  

a następnie przekazywane są do realizacji kierownikom komórek organizacyjnych  

tut. Starostwa.  

W trackie dyskusji Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego ustalili, że Sekretarz Powiatu 

za pośrednictwem systemu informatycznego Mdok będzie przekazywała interpelacje wpierw  

do kierowników komórek organizacyjnych tut. Starostwa, a następnie kierowała  

na posiedzenia. Umożliwi to szybsze udzielanie odpowiedzi radnym.  

O powyższym kierownicy zostaną poinformowani na naradzie w dniu 30 czerwca br. 

 

Ad. 7 

 

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 Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  

do określenia realizacji Uchwały Nr XXVIII/265/2017 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu 
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Raciborskiego dla Gminy Pietrowice Wielkie na realizację zadania publicznego o charakterze 

ponadgminnym w zakresie edukacji ekologicznej – uzupełnienie. Jednocześnie przyjął 

informację o prawidłowym wykorzystaniu i rozliczeniu dotacji. 

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

326959. 

 

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. ................................................................... 

4. ................................................................... 

5. Piotr Olender – Członek Zarządu  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 26 czerwca 2017 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 26 czerwca 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. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki  

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności Powiatu 

Raciborskiego przez II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Raciborzu. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

określenia uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu Powiatu 

Raciborskiego, składania oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych 

oraz związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego  

do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych związanych  

z realizacją zadań jednostki w roku 2017. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do zaciągania 

zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2017. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego  

do umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności 

cywilnoprawnych przypadających jednostce. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania pozbawienia drogi  

nr 1288O relacji Głubczyce - Nowy Rożnow kategorii drogi powiatowej. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”  

w Raciborzu Panu Sławomirowi Janowskiemu do realizacji projektu pt. „Podniesienie 

jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 

„Mechanik”. 
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12. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia Członka Zarządu 

Andrzeja Chroboczka do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na Nadzwyczajnym 

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. 

13. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania stałej komisji 

przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie, oddanie w dzierżawę  

oraz oddanie w najem nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. 

14. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sporządzenia i podania do publicznej 

wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej  

w Raciborzu przy ul. Kombatantów 5. 


