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OR.IV.0022.1.35.2017 

PROTOKÓŁ  NR 145/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 3 października 2017 r.  

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

W związku z nieobecnością Starosty Ryszarda Winiarskiego, mając na uwadze § 57 

ust. 1 Statutu Powiatu Raciborskiego, posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta Marek Kurpis.  

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane 

quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał.  

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 144/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 26 września 2017 r.  

2. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

 

Wicestarosta poinformował o nieobecności Starosty w dniach 2 – 10 października 2017 r.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – przyjął szczegółowy porządek posiedzenia, który stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Wicestarosta przekazał, że kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 11 października 

2017 r. o godz. 09.00. 
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Ad. 1 

 

Protokół Nr 144/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 26 września 

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

na str. 6. 

 

Ad. 2 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

programu współpracy Powiatu Raciborskiego z 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 na 2018 rok. 

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

341149. 

Wicestarosta poinformował, że zgodnie z regulacją art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego, po przeprowadzeniu przewidzianych prawem konsultacji, uchwala 

roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy. 

Dostrzegając w organizacjach pozarządowych ważnego partnera w realizacji ustawowych 

zadań powiatu Rada Powiatu Raciborskiego w kolejnych latach przyjmowała programy 

współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy. Przyjmując kolejne programy współpracy Rada 

Powiatu Raciborskiego deklarowała wolę kształtowania współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy na zasadzie 

partnerstwa i we wszystkich zakresach, w których jest to możliwe. 

Wicestarosta dodał, że środki finansowe na realizację zadań, o których mowa w Programie 

współpracy na 2018 r., zaplanowano w wysokości 351 444,00 zł, w tym minimum  

94 376,00 zł na realizację umów wieloletnich. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
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2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok, po wniesieniu   

na wniosek Wicestarosty autopoprawek do brzmienia § 7 ust. 2 pkt 3 lit. d oraz § 17 ust. 1, 

polegających na poprawieniu drobnych błędów redakcyjnych. 

 

Ad. 3 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji „Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z 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 na 2018 rok”. 

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

341168. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,   

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

„Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z 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 na 2018 rok”, po uwzględnieniu 

autopoprawek, o których mowa w pkt 2 protokołu. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok. 

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

341553. 

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

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok, na wniosek Skarbnika Powiatu, 

wniósł do autopoprawki polegające na tym, że: 

1) w § 1 dodaje się ust. 1 w brzmieniu: „§ 1. 1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały  

Nr XXV/233/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2017 rok z późn.zm., zgodnie  

z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.”,  
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2) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały  

Nr XXV/233/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2017 rok z późn.zm., zgodnie  

z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.”,  

3) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 3. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały  

Nr XXV/233/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2017 rok z późn.zm., zgodnie  

z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.”,  

4) w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 4. Zmienia się Załącznik Nr 7 do Uchwały  

Nr XXV/233/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2017 rok z późn.zm., zgodnie  

z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.”,  

5) w Rozdziale 85508 zwiększa się o kwotę 92 111,00 zł plan dotacji celowej na zadaniu 

pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego  

Nr FBI.3111.230.4.2017 z dnia 22 września 2017 r.,  

6) w Rozdziale 85508 zwiększa się o kwotę 92 111,00 zł plan wydatków Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, z przeznaczeniem na zadania dotyczące pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,   

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2017 rok. 

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

nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na rok 2017. 

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

341557. 

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

rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
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zleconych powiatowi na rok 2017, na wniosek Skarbnika Powiatu, wniósł do autopoprawki 

polegające na tym, że: 

1) w Rozdziale 85508 zwiększa się o kwotę 92 111,00 zł plan dotacji celowej na zadaniu 

pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego  

Nr FBI.3111.230.4.2017 z dnia 22 września 2017 r.,  

2) w Rozdziale 85508 zwiększa się o kwotę 92 111,00 zł plan wydatków Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, z przeznaczeniem na zadania dotyczące pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,   

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2017. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie zwolnienia Dyrektora Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

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

341801. 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym do zadań zarządu powiatu należy zatrudnianie  

i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. 

Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu jest jednostką organizacyjną Powiatu Raciborskiego, a jej Dyrektor  

- Pani Grażyna Wójcik została zatrudniona przez Zarząd Powiatu. 

Zgodnie z art. 7 ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 

czynności z zakresu prawa pracy za jednostki organizacyjne powiatu w odniesieniu do ich 

kierowników wykonuje starosta.  

W dniu 19 września 2017 r. Dyrektor Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu złożyła podanie o wyrażenie zgody 

na rozwiązanie umowy o pracę na zasadzie porozumienia stron z dniem 29 stycznia 2018 r.,  

w związku z planowanym przejściem na emeryturę. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,   

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zwolnienia Dyrektora Agencji 

Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu. 

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

Sekretarz Powiatu dodała, że w związku z podjęciem ww. uchwały, w najbliższym czasie 

rozpoczęta zostanie procedura konkursowa związana z wyborem nowego dyrektora.  

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na zlokalizowanie kabla światłowodowego na nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Raciborskiego, w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej „Złota 

Jesień” w Raciborzu. 

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

341382. 

Wicestarosta przekazał, że w przedmiotowym projekcie uchwały wyraża się zgodę  

na zlokalizowanie kabla światłowodowego na nieruchomości położonej w Raciborzu 

oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 685/170 a.m. 3, obręb Ostróg,  

o pow. 1.3816 ha, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego w trwałym zarządzie Domu 

Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu i doprowadzenie go do pomieszczeń 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Raciborzu, prowadzonego przez Stowarzyszenie  

na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „DOM” w Raciborzu. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek wyjaśnił, iż w dodatkowym 

załączniku graficznym, dołączonym do projektu uchwały, przedstawiono lokalizację kabla 

światłowodowego na przedmiotowej nieruchomości (kolor czerwony). 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,   

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zlokalizowanie 

kabla światłowodowego na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego,  

w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, po wniesieniu 

na wniosek Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzeja Chroboczka autopoprawki  

do załącznika.  

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

nr OR.IV.0025.1.2017. 
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Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wysokości 

cen i opłat za usługi o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z urządzeń  

i obiektów na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

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

341373. 

Wicestarosta przekazał, że przedmiotowy projekt uchwały przygotowano na wniosek 

Dyrektora Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu. 

Zmiany w polityce taryfowej są związane z wprowadzeniem od 16 października 2017 r.  

do oferty Zamku dodatkowych biletów wstępu na warsztaty tematyczne dla grup dzieci, 

młodzieży i dorosłych. 

O zmianie polityki taryfowej Zamku Piastowskiego poinformowano Instytucję Zarządzającą 

RPO WSL. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,   

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wysokości cen i opłat za usługi  

o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z urządzeń i obiektów na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu. 

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

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Raciborski, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie 

przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia 

objętych dofinansowaniem w 2017 roku. 

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

340696. 

Wicestarosta poinformował, że dyrektorzy szkół/placówek oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski zawnioskowali o poszerzenie katalogu 

specjalności uprawniających nauczycieli do ubiegania się o refundację czesnego.  

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

planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, 
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maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe  

i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem 

w 2017 roku, na wniosek Wicestarosty, wniósł do niego autopoprawki polegające na zmianie 

tytułu oraz brzmienia § 1 polegające na tym, że: 

1) w § 1 dodaje się pkt 1 w brzmieniu: „1) treść § 2 zostaje oznaczona jako § 2 ust.1”,  

2) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) do § 2 dodaje się ust. 2, który otrzymuje brzmienie: 

„2. Studia podyplomowe finansowane ze środków zewnętrznych, w tym pochodzących  

ze środków unijnych mogą być sfinansowane w wysokości 100% obowiązującej opłaty  

dla jednego nauczyciela za semestr, o ile projekt taką możliwość przewiduje.”. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,   

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

planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe  

i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem 

w 2017 roku. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Ad. 4 

 

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 

341526. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Raciborzu 

skorygowano kwotę w Rozdziale 85510 § 2320: jest 11 770,00 zł, powinno być 11 778,00 zł. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, Młodzieżowego Domu Kultury 

w Raciborzu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu, Zespołu Szkół 
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Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu, Zespołu Szkół Specjalnych  

w Raciborzu, II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu, Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu wraz z korektą.  

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Wicestarosta przedstawił kartę 

informacyjną Referatu Edukacji dot. wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych 

znajdujących się w ewidencji księgowej CKZiU nr 2 „Mechanik”. 

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

341618. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na likwidację, ewentualną sprzedaż, 

zezłomowanie lub przerobienie jako eksponaty pokazowe nw. środków trwałych 

znajdujących się w ewidencji księgowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

nr 2 „Mechanik” w Raciborzu: 

1) frezarka pozioma z 1967 r. o wartości 15 208,70 zł, wartość umorzenia na dzień 

04.09.2017 r. – 100%, 

2) frezarka pozioma z 1964 r. o wartości 17 963,41 zł, wartość umorzenia na dzień 

04.09.2017 r.  – 100 %, 

3) frezarka pozioma z 1953 r. o wartości 2 967,87 zł, wartość umorzenia na dzień  

04.09.2017 r. – 100 %, 

4) strugarka poprzeczna z 1934 r. o wartości 1 435,48 zł, wartość umorzenia na dzień 

04.09.2017 r. – 100 %, 

5) strugarka poprzeczna z lat 70-tych o wartości 23 763,60 zł wartość umorzenia na dzień 

04.09.2017 r. – 100 %, 

6) strugarka poprzeczna z lat 70-tych o wartości 32 066,37 zł, wartość umorzenia 

na dzień 04.09.2017 r. – 100 %, 

7) szlifierka do wałków z 1958 r. o wartości 5 083,45 zł, wartość umorzenia na dzień 

04.09.2017 r. – 100 %, 

8) szlifierka do wałków z 1972 r. o wartości 36 353,47 zł, wartość umorzenia na dzień 

04.09.2017 r. – 100 %, 

9) tokarka z lat 70-tych o wartości 10 339,42 zł, wartość umorzenia na dzień  

04.09.2017 r. – 100 %, 
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10) wiertarka kadłubowa z 1949 r. o wartości 581,85 zł, wartość umorzenia na dzień 

04.09.2017 r. – 100 %, 

11) wiertarka słupowa z 1984 r. o wartości 2 114,57 zł, wartość umorzenia na dzień 

04.09.2017r. – 100 %, 

12) prasa z lat 70-tych o wartości 7 992,36 zł, wartość umorzenia na dzień 04.09.2017 r.  

– 100 %. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. realizacji 

umowy nr OR.VII.273.7.2017 z dnia 30.08.2017 r. na zadaniu pn.: „Nowoczesne pracownie 

do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim” – zadanie nr 1 –  roboty budowlane 

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu”. 

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

341793. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. realizacji umowy 

nr OR.VII.273.7.2017 z dnia 30.08.2017 r. na zadaniu pn.: „Nowoczesne pracownie  

do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim” – zadanie nr 1 – roboty budowlane 

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu”: 

1) zaakceptował Protokół konieczności wykonania robót dodatkowych spisany  

na ww. zadaniu oraz wyraził zgodę na wykonanie i zapłatę za roboty dodatkowe  

na kwotę 4 621,87 zł (brutto), 

2) zatwierdził Protokół konieczności dokonania zmiany umowy na ww. zadaniu  

w zakresie zmiany zakresu robót, wysokości wynagrodzenia oraz harmonogramu 

rzeczowo-finansowego. 

 

Jak poinformował Wicestarosta Referat Inwestycji i Remontów dysponuje wolnymi środkami 

w wysokości 4 621,87 zł (brutto) w dziale 801, rozdziale 80130, § 6059 z którego nastąpi 

płatność za ww. roboty. Zadanie jest ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF  

na lata 2017 – 2032. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. realizacji 

umowy nr OR.VII.273.6.2017 z dnia 28.06.2017 r. na zadaniu pn.: „Przebudowa ulicy 

Ocickiej w Raciborzu” – etap II. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 
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341879. 

Skarbnik Powiatu dodała, że zwróciła uwagę Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów, 

aby w związku ze zmianą terminu wykonania przedmiotu umowy dopilnował kwestię 

przedłużenia terminu obowiązywania gwarancji należytego wykonania umowy.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. realizacji umowy 

nr OR.VII.273.6.2017 z dnia 28.06.2017 r. na zadaniu pn.: „Przebudowa ulicy Ocickiej  

w Raciborzu” – etap II zatwierdził Protokół konieczności dokonania zmiany umowy  

na ww. zadaniu i wyraził zgodę na dokonanie zmiany umowy nr OR.VII.273.6.2017  

z dnia 28.06.2017 r. w zakresie: zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy na dzień 

20.10.2017 r. oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego robót w zakresie zmiany terminu 

realizacyjnego na tym zadaniu. 

 

Wicestarosta przedstawił pismo Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu  

nr NTE/55/55/09/2017 z dnia 18 września 2017 r. dot. wyrażenia zgody na realizację 

inwestycji pt.: „Utworzenie nowego szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu 

Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu” oraz pismo nr NTE/57/57/09/2017  

z dnia 27 września 2017 r. dot. potwierdzenia posiadania środków niezbędnych (wydatków 

niekwalifikowanych w wysokości 1 475 148,00 zł) do zrealizowania projektu  

pt.: „Utworzenie nowego szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym  

im. dr Józefa Rostka w Raciborzu”.  

Ww. pisma znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 340430  

i pod numerem UID 341277. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął do wiadomości pismo Dyrektora Szpitala Rejonowego 

w Raciborzu nr NTE/55/55/09/2017 z dnia 18 września 2017 r. dot. wyrażenia zgody  

na realizację inwestycji pt.: „Utworzenie nowego szpitalnego Oddziału Ratunkowego  

przy Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu” oraz pismo  

nr NTE/57/57/09/2017 z dnia 27 września 2017 r. dot. potwierdzenia posiadania środków 

niezbędnych do zrealizowania projektu pt.: „Utworzenie nowego szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym im. dr Józefa Rostka w Raciborzu”. W przypadku  

gdy ww. projekt uzyska pozytywną ocenę Ministerstwa Zdrowia i Dyrektor otrzyma decyzję 

o uzyskaniu dofinansowania Zarząd powróci do tematu finansowania jego realizacji.  

O powyższym Kierownik Referatu Spraw Społecznych poinformuje Dyrektora.  
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Wicestarosta omówił pismo Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego  

nr 1 w Raciborzu, w którym poinformował, że w dniu 26 września 2017 r. otrzymał wniosek 

o podjęcie działań mających na celu odłączenie „Ekonomika” od Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i Zawodowego nr 1 w Raciborzu z dniem 1 września 2018 r. Mając na uwadze 

art. 91 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) 

Dyrektor przekazał ww. pismo do rozpatrzenia.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 341484. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na podjęcie działań mających na celu 

odłączenie „Ekonomika” od Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego nr 1  

w Raciborzu z dniem 1 września 2018 r., po zapoznaniu się z wnioskiem w ww. sprawie 

przekazanym przez Dyrektora w dniu 28 września 2017 r. W związku z powyższym polecił 

Kierownikowi Referatu Edukacji rozpoczęcie procedury mającej na celu odłączenie 

„Ekonomika” od ww. Centrum, w tym przedstawienie powyższej sprawy na najbliższym 

posiedzeniu Rady Pedagogicznej Centrum.  

 

Wicestarosta zaprezentował wniosek Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Promocji i Współpracy z Zagranicą o opinię prawną w sprawie możliwości organizacji  

przez Powiat lub jego jednostki (np. Agencję „Zamek Piastowski”) imprez typu „Konkurs  

na najlepszą nalewkę Ziemi Raciborskiej”, „Konkurs na najlepszego winiarza Ziemi 

Raciborskiej”. 

Ww. wniosek znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 341185. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z wnioskiem Przewodniczącego Komisji 

Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą o opinię prawną w sprawie 

możliwości organizacji przez Powiat lub jego jednostki (np. Agencję „Zamek Piastowski”) 

imprez typu „Konkurs na najlepszą nalewkę Ziemi Raciborskiej”, „Konkurs na najlepszego 

winiarza Ziemi Raciborskiej” polecił radcy prawnemu tut. Starostwa przygotować opinię 

prawną w ww. sprawie.  

 

Wicestarosta przedstawił interpelacje zgłoszone przez radnych na sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 26 września 2017 r., które znajdują się w systemie informatycznym 

Mdok pod numerem UID 341856. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił: 

1) Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych udzielić odpowiedzi na interpelację radnej 
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Teresy Frencel zgłoszoną na sesji w dniu 26 września 2017 r.,  

2) Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu udzielić odpowiedzi na interpelację 

radnego Artura Wierzbickiego złożoną na sesji w dniu 26 września 2017 r. O powyższym 

Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów poinformuje ww. Dyrektora.  

 

Z inicjatywy Sekretarz Powiatu, Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z zapisami 

ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju 

totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.  

Mając na uwadze brzmienie art. 5 ust. 2 ustawy Członkowie Zarządu zajęli stanowisko 

zgodnie z którym zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie tego aktu pozostaje  

bez wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. Oznacza  

to, że prawo jazdy oraz dowody rejestracyjne pojazdów, mimo zmiany nazwy ulicy,  

przy której mieszka osoba legitymująca się nimi, będą ważne dopóki nie upłynie ich termin 

ważności. Jednocześnie zaznaczył, że zgodnie z art. 5 ust. 1 „Pisma oraz postępowania 

sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych  

oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy 

dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.”.  

O powyższym stanowisku Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu poinformuje 

Gminy Powiatu Raciborskiego, Związek Powiatów Polskich oraz przygotuje stanowisko  

do mediów.  

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu  

do weryfikacji i oszacowania utraconych dochodów Powiatu Raciborskiego z tytułu 

nieponoszenia opłat za wymianę praw jazdy oraz dowodów rejestracyjnych  

przez mieszkańców Powiatu Raciborskiego, których dotyczą zapisy tzw. „ustawy 

dekomunizacyjnej”.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek poinformował,  

że 18 lipca 2017 r. Ministerstwo Rozwoju ogłosiło konkurs dotacji skierowany do jednostek 

samorządu terytorialnego pod tytułem: „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta 

współtworzone przez mieszkańców”. 

Głównym celem konkursu jest kreowanie, przy użyciu inteligentnych rozwiązań, miasta jako 

przestrzeni przyjaznej do życia, za którą współodpowiedzialność ponoszą także mieszkańcy, 

którzy  jednocześnie biorą aktywny udział w zarządzaniu i współdecydowaniu o niej. 
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Ze względu na pilotażowy charakter przewidywanych efektów konkursu, wdrażanych 

rozwiązań technologicznych i innowacji społecznych, nie mniej ważne jest upowszechnienie 

wypracowanych rozwiązań oraz promocja dobrych praktyk w tym zakresie wśród różnych 

interesariuszy oraz innych miast o podobnych uwarunkowaniach. 

Wnioskodawcą w konkursie może być tylko pojedyncza gmina posiadająca status miasta  

(tj. gminy miejskie lub miejsko-wiejskie). 

Postępowanie konkursowe składa się z dwóch etapów: 

 

1) wnioskodawca przygotowuje i składa do Ministerstwa Rozwoju fiszkę projektową,  

która w sposób syntetyczny powinna opisywać pomysł na projekt i proponowane działania  

w celu jego wdrożenia. Fiszka projektowa opisuje propozycje wnioskodawcy w zakresie 

inteligentnych rozwiązań dla miasta. Fiszki, które zostały wybrane w I etapie konkursu  

nie dostają automatycznie dotacji. Pełne koncepcje projektu opracowane na ich bazie będą 

podlegały ocenie formalnej i merytorycznej podczas II etapu i to będzie podstawa wyboru 

projektów do dofinansowania. Pierwszy etap konkursu kończy się wybraniem ok. 50 

fiszek, które stanowią podstawę do przygotowania koncepcji projektu. W przypadku dużej 

liczby fiszek wysokiej jakości, Ministerstwo Rozwoju może zdecydować o zwiększeniu 

liczby miast, które będą mogły przystąpić do II etapu konkursu,  

2) wnioskodawcy, których fiszki zostały wybrane, otrzymają wsparcie merytoryczne  

m.in. w postaci szkoleń, warsztatów, konferencji oraz indywidualnego doradztwa 

eksperckiego (w celu przygotowania wniosku o dotację). 

 

Termin składania fiszek projektowych upływa 16 października 2017 r., maksymalny termin 

realizacji projektów – 31 grudnia 2021 r. 

Minimalna wartość projektu to 500 tys. zł netto, maksymalna wartość projektu to 4 mln zł 

netto. Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego, który stanowi 

minimum 10 proc. kosztów kwalifikowalnych zgłoszonego projektu. 

Jak przekazał Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek Związek Gmin  

i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

zorganizował w sprawie ww. konkursu spotkanie, które miało miejsce w dniu 28 września 

2017 r. W ramach konkursu znalazły się bowiem zapisy dot. transportu zbiorowego na terenie 

Subregionu Zachodniego. Gminą zainteresowaną złożeniem fiszki projektowej w konkursie 
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Ministerstwa Rozwoju pn. „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone 

przez mieszkańców” jest Jastrzębie-Zdrój.  

 

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. -----------------------------------  

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 3 października 

2017 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 3 października 2017 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

„Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z 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 na 2018 rok”. 

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 zwolnienia Dyrektora Agencji 

Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zlokalizowanie 

kabla światłowodowego na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego,  

w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wysokości cen i opłat za usługi  

o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z urządzeń i obiektów  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia 

planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie  

przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia 

objętych dofinansowaniem w 2017 roku. 

 


