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OR.IV.0022.1.36.2017 

PROTOKÓŁ  NR 146/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 11 października 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.  

 Starosta rozszerzył porządek obrad o: 

1) wniosek Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 10 października 2017 r.,  

2) informację o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 24 października 2017 r.  

o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. 

Jednocześnie brzmienie pkt 7 porządku obrad zmieniono z: „Sprawozdanie z realizacji zadań 

oświatowych w roku szkolnym 2016/2017” na: „Informacja o stanie realizacji zadań 

oświatowych w roku szkolnym 2016/2017”, co wynika wprost z zapisu art. 11 ust. 7 ustawy  

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

Po zmianie, 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. 

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 145/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 3 października 2017 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. „Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017”. 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

5. Sprawy różne. 

6. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  
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Starosta poinformował o nieobecności Wicestarosty w dniach 9 – 13 października 2017 r.  

 

Starosta przekazał, że kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 17 października 

2017 r. o godz. 08.00. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 145/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 3 października 

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

na str. 2. 

 

Ad. 2 

 

Sekretarz Powiatu przekazała, iż w dniu 9 października br. opublikowane zostało 

Obwieszczenie Marszałka Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r.  

poz. 1868). Zmiana ta zostanie uwidoczniona we wszystkich uchwałach Rady/Zarządu 

opiniowanych/podejmowanych w trakcie dzisiejszego posiedzenia.  

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt 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 

342816. 

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 dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 24 października 2017 r., po wniesieniu  

na wniosek Skarbnika Powiatu autopoprawki do podstawy prawnej. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2017 – 2032. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

342819. 

Skarbnik Powiatu wniosła o wprowadzenie do przedmiotowego projektu uchwały 

dodatkowych zmian, tj.: 

1) dopisanie zadania pn. Podnoszenie kwalifikacji - opłata za czesne i przejazdy  

o wartości 4 552,00 zł. Okres realizacji zadania w latach 2017-2019, 

2) dopisanie zadania pn. Przeprowadzenie w latach 2018-2020 Programów korekcyjno  

- edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie z terenu powiatu raciborskiego  

o wartości 38 070,00 zł. Okres realizacji zadania w latach 2017-2020. 

 

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 dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2017 – 2032 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 24 października 2017 r., po wniesieniu na wniosek Skarbnika Powiatu autopoprawki 

do podstawy prawnej i wprowadzeniu wyżej omówionych zmian. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia Programu 

opieki nad zabytkami Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2020. 

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

342755. 

Szczegółowych informacji na temat przedmiotowego projektu uchwały udzieliła Kierownik 

Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu Karolina Kunicka. Jak przekazała referująca zgodnie  

z art. 87 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

zarząd powiatu sporządza na okres 4 lat powiatowy program opieki nad zabytkami. Program 

ten, po uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków, przyjmuje rada powiatu. 

Projekt Programu opieki nad zabytkami powiatu raciborskiego na lata 2017-2020 został 

przekazany do zaopiniowania przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  

w Katowicach, który przedłożył uwagi i zalecenia polegające m.in. na: uzupełnieniu 

programu o wykaz obiektów znajdujących się w gminnych ewidencjach zabytków, poprawie  

i uzupełnieniu wykazu obiektów zabytkowych znajdujących się w rejestrze zabytków  

oraz uzupełnieniu informacji o podejmowaniu działań ochronnych i promocyjnych 
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dziedzictwa archeologicznego na terenie powiatu. Powyższe uwagi zostały uwzględnione  

w przedstawionym projekcie.  

Jak dodała Kierownik Karolina Kunicka Gmina Kuźnia Raciborska i Gmina Racibórz  

nie posiadają Gminnej Ewidencji Zabytków.  

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 przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Powiatu Raciborskiego 

na lata 2017 – 2020 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 24 października  

2017 r., po wniesieniu na wniosek Starosty autopoprawki do podstawy prawnej  

oraz załącznika. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania statutu 

Szkole Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach. 

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

342492. 

Jak przekazał Starosta zgodnie z art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe dotychczasowe gimnazja specjalne,  

w uzasadnionych przypadkach mogą być przekształcone także w ośmioletnie szkoły 

podstawowe specjalne obejmujące strukturą organizacyjną część klas tej szkoły. 

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła w dniu 26 września 2017 r. Uchwałę  

Nr XXXIII/312/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Gimnazjum 

Specjalnego w Rudach w Szkołę Podstawową Specjalną w Rudach wchodzącą w skład 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach. 

Zgodnie z art. 88 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe organ stanowiący 

jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej przedmiotową szkołę nadaje jej pierwszy 

statut. 

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 nadania statutu Szkole Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach oraz postanowił o jego przekazaniu  

na sesję w dniu 24 października 2017 r., po wniesieniu na wniosek Starosty autopoprawki  

do podstawy prawnej.  
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Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

wysokości opłat w 2018 r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów 

pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu raciborskiego. 

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

342507. 

Szczegółowych informacji na temat ww. projektu uchwały udzieliła Kierownik Referatu 

Promocji i Rozwoju Powiatu Karolina Kunicka, która przekazała, że zgodnie z art. 31 ust. 1 

ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 

wodnych, rada powiatu corocznie ustala w drodze uchwały wysokość opłat za usunięcie 

statku lub innego obiektu pływającego i za jego przechowywanie w przypadku gdy 

prowadziła go osoba będąca w stanie po użyciu alkoholu, środka działającego podobnie  

jak alkohol lub będąca pod wpływem środka odurzającego. 

Stawki opłat nie mogą być wyższe od maksymalnych stawek określonych w art.31 ust. 2  

ww. ustawy. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, na każdy rok 

kalendarzowy w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

„Monitor Polski”, maksymalne opłaty, o których mowa w art.31 ust. 2 ustawy.  

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 

konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu lub organami 

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, przedmiotowy 

projekt uchwały należy skierować do konsultacji. 

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 ustalenia wysokości opłat w 2018 r. za usunięcie i przechowywanie 

statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu 

raciborskiego po wniesieniu na wniosek Starosty autopoprawki do podstawy prawnej  

oraz § 5.  
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Ad. 3 

 

Starosta przedstawił „Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 

2016/2017”, która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

342956. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował „Informację o stanie realizacji zadań 

oświatowych w roku szkolnym 2016/2017” oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję  

w dniu 24 października 2017 r. 

 

Ad. 4 

 

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 

342676. 

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 wniesieniu na wniosek Skarbnika Powiatu autopoprawki  

do podstawy prawnej. 

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

nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

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 

342679. 

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 wniesieniu na wniosek Skarbnika Powiatu autopoprawki do podstawy prawnej.  
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Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

dotyczącego wysokości opłat w 2018 r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych 

obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu raciborskiego. 

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

341988.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego wysokości opłat w 2018 r. za usunięcie  

i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych 

na terenie powiatu raciborskiego, po wniesieniu na wniosek Starosty autopoprawek  

do podstaw prawnych, § 5 załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2.  

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

nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży 

nieruchomości zabudowanej, położonej w Raciborzu przy ulicy Kombatantów 5, stanowiącej 

własność Powiatu Raciborskiego. 

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

342818. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek wyjaśnił, iż w przedmiotowym 

projekcie uchwały zaproponowano, aby sprzedać w drodze pierwszego przetargu ustnego 

nieograniczonego nieruchomość zabudowaną, położoną w Raciborzu  

przy ul. Kombatantów 5, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 832, k.m.5, obręb 

Markowice, o pow. 0,0957 ha, zapisaną w księdze wieczystej nr GL1R/00037134/3  

jako własność Powiatu Raciborskiego. Jednocześnie ustalono cenę wywoławczą 

nieruchomości w wysokości 236 000,00 zł brutto. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości 

zabudowanej, położonej w Raciborzu przy ulicy Kombatantów 5, stanowiącej własność 
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Powiatu Raciborskiego, po wniesieniu na wniosek Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego 

Andrzeja Chroboczka autopoprawki do podstawy prawnej oraz załącznika. 

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 zmiany uchwały 

dotyczącej ustanowienia prawa nieodpłatnego użytkowania lokalu użytkowego nr 2, 

mieszczącego się w budynku nr 2A, położonym w Raciborzu przy ul. Gamowskiej nr 3  

na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

342853. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przekazał, że w związku  

z powołaniem z dniem 1 stycznia 2018 r., przez Wojewodę Śląskiego Powiatowego Zespołu 

do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu, koniecznym stało się zapewnienie 

ww. zespołowi pomieszczeń niezbędnych do wykonywania ustawowych zadań. Do tego celu 

posłuży część pomieszczeń składających się na lokal użytkowy nr 2 znajdujący się na parterze 

budynku nr 2A, który jest położony w Raciborzu przy ul. Gamowskiej 3A, co do którego 

ustanowiono prawo nieodpłatnego użytkowania. Przeznaczenie wspomnianych pomieszczeń 

na cele ww. zespołu wymaga zmiany umowy ustanowienia prawa użytkowania  

z dnia 6 listopada 2014 r., poprzez wyłączenie opisywanych pomieszczeń z jej przedmiotu. 

Na mocy Uchwały Nr XXXII/299/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 sierpnia  

2017 r. zmieniono treść Uchwały Nr XXXVI/355/2013 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 20 grudnia 2013 r., w taki sposób, iż wyrażono zgodę na ustanowienie prawa 

użytkowania przedmiotowego lokalu na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu  

z wyłączeniem pomieszczeń niezbędnych na cele Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  

o Niepełnosprawności w Raciborzu. W związku z powyższym konieczna stała się zmiana 

Uchwały Nr 147/758/2014 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 14 stycznia 2014 r. Zmiana 

ta polega na oddaniu w użytkowanie ww. szpitala części lokalu użytkowego nr 2  

o pow. użytkowej wynoszącej 1219,08 m², zamiast całego lokalu nr 2 o pow. użytkowej 

wynoszącej 1420,30 m². Pozostały fragment nieruchomości, znajdujący się na parterze 

budynku, stanowiący pomieszczenia od numeru 1.1 do 1.14, o łącznej pow. 201,22 m² 
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pozostanie w dyspozycji właściciela, tj. Powiatu Raciborskiego, z przeznaczeniem na cele 

Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

ustanowienia prawa nieodpłatnego użytkowania lokalu użytkowego nr 2, mieszczącego się  

w budynku nr 2A, położonym w Raciborzu przy ul. Gamowskiej nr 3 na rzecz Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu, po wniesieniu na wniosek Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego  

Andrzeja Chroboczka autopoprawki do podstawy prawnej. 

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

nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Ad. 5 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2017 r. 

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

342683. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że po przygotowaniu przedmiotowej karty informacyjnej 

otrzymała dodatkową zmianę planu finansowego Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu. 

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

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

nr 1 w Raciborzu,  Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawił kartę informacyjną 

Referatu Inwestycji i Remontów dot. realizacji umowy nr OR.VII.273.3.2017  

z dnia 26.05.2017 r. na zadaniu pn.: „Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów  

w Powiecie Raciborskim” – zadanie nr 2 – roboty budowlane w Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu”. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 
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342815. 

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

nr OR.VII.273.3.2017 z dnia 26.05.2017 r. na zadaniu pn.: „Nowoczesne pracownie  

do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim” – zadanie nr 2 – roboty budowlane  

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu”: 

1) zaakceptował Protokół konieczności wykonania robót dodatkowych spisany  

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

budowlanej na kwotę 12 200,00 zł (brutto),  

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

zmiany zakresu, wysokości wynagrodzenia oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

Jak przekazał referujący Referat Inwestycji i Remontów dysponuje wolnymi środkami  

w wysokości 12 200,00 zł (brutto) w dziale 801, rozdziale 80130, § 6059 z którego nastąpi 

płatność za ww. roboty. 

 

Starosta poinformował, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w dniu 10 października 

2017 r. o godz. 15:15 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 342611. 

 

Mając na uwadze powyższe Starosta przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej z posiedzenia 

w dniu 10 października 2017 r., który znajduje się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 343367. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów 

udzielić odpowiedzi na wniosek Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 10 października 

2017 r. Szczegółowych informacji udzieli Starosta.  

 

Starosta przekazał, że kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się  

w dniu 24 października 2017 r. o godz. 17:00 (po zakończeniu sesji) w Starostwie 

Powiatowym w Raciborzu. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 343368. 

 

Ad. 6 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 
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4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXIII/301/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok. 

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

odpowiedzialny za jej realizację.  

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

342238. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXIII/302/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2017 – 2032. 

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

odpowiedzialny za jej realizację.  

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

342240. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego do określenia 

realizacji Uchwały Nr XXXIII/303/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 września 

2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kuźnia Raciborska. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Bezpieczeństwa  

i Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialny za jej realizację.  

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

342171. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu do określenia realizacji Uchwały  
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Nr XXXIII/304/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie 

określenia przepisów porządkowych w powiatowym regularnym przewozie osób, dla którego 

organizatorem jest Powiat Raciborski. 

Ustalił Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzeja Chroboczka jako nadzorującego 

wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Komunikacji i Transportu odpowiedzialny za jej 

realizację.  

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

342209. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Edukacji do określenia realizacji: 

1) Uchwały Nr XXXIII/305/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 września 2017 r.  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej  

nr 1 w Raciborzu w Branżową Szkołę I Stopnia nr 1 w Raciborzu wchodzącą w skład 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, 

2) Uchwały Nr XXXIII/306/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 września 2017 r.  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej  

nr 2 w Raciborzu w Branżową Szkołę I Stopnia nr 2 w Raciborzu wchodzącą w skład 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, 

3) Uchwały Nr XXXIII/307/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 września 2017 r.  

w sprawie przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 

w Raciborzu w Branżową Szkołę I Stopnia nr 3 w Raciborzu wchodzącą w skład Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, 

4) Uchwały Nr XXXIII/308/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 września 2017 r.  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej  

nr 4 w Raciborzu w Branżową Szkołę I Stopnia nr 4 w Raciborzu wchodzącą w skład 

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

5) Uchwały Nr XXXIII/309/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 września 2017 r.  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

Specjalnej nr 7 w Raciborzu w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną nr 1 w Raciborzu 

wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, 
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6) Uchwały Nr XXXIII/310/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 września 2017 r.  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

Specjalnej im. Janusza Korczaka w Rudach w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną nr 2 

im. Janusza Korczaka w Rudach wchodzącą w skład Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach, 

7) Uchwały Nr XXXIII/311/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 września 2017 r.  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej Specjalnej nr 10 w Raciborzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną 

nr 10 w Raciborzu wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, 

8) Uchwały Nr XXXIII/312/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 września 2017 r.  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego  

w Rudach w Szkołę Podstawową Specjalną w Rudach wchodzącą w skład Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego w Rudach, 

9) Uchwały Nr XXXIII/313/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 września 2017 r.  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 1  

dla Dorosłych w Raciborzu w Szkołę Policealną nr 1 dla Dorosłych w Raciborzu 

wchodzącą w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, 

10) Uchwały Nr XXXIII/314/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 września  

2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 2  

dla Dorosłych w Raciborzu w Szkołę Policealną nr 2 dla Dorosłych w Raciborzu 

wchodzącą w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Mechanik"  

w Raciborzu, 

11) Uchwały Nr XXXIII/315/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 września  

2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej 

Przysposabiającej do Pracy w Raciborzu dla uczniów z upośledzeniem umysłowym  

w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Raciborzu wchodzącą  

w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu. 

 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwał, a Referat Edukacji 

odpowiedzialny za ich realizację.  

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

342154. 
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Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXIII/316/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzycieli 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację.  

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

342876. 

 

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

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 11 października 

2017 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 11 października 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 przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego wysokości opłat w 2018 r.  

za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów 

wodnych położonych na terenie powiatu raciborskiego. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży nieruchomości 

zabudowanej, położonej w Raciborzu przy ulicy Kombatantów 5, stanowiącej własność 

Powiatu Raciborskiego. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

ustanowienia prawa nieodpłatnego użytkowania lokalu użytkowego nr 2, mieszczącego 

się w budynku nr 2A, położonym w Raciborzu przy ul. Gamowskiej nr 3 na rzecz 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

 


