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OR.IV.0022.1.2.2018 

PROTOKÓŁ  NR 159/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 9 stycznia 2018 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 157/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 28 grudnia 2017 r. oraz Protokołu Nr 158/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 3 stycznia 2018 r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Starosta rozszerzył porządek posiedzenia o kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego 

dot. zapoznania się z protokołem z posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. z dnia 22 grudnia 2017 r. 

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – przyjął szczegółowy porządek posiedzenia, 

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Starosta przekazał, że dzisiaj będzie uczestniczyć w spotkaniu z Biskupem Opolskim 

Andrzejem Czają w Kurii Diecezji Opolskiej w sprawie uzgodnień związanych z kaplicą 

zamkową w Raciborzu. 
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Starosta poinformował, że kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się w tut. Starostwie  

16 stycznia  2018 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 157/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 28 grudnia 

2017 r. oraz Protokół Nr 158/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 3 stycznia 2018 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z ich treścią.  

 

Ad. 2 

 

W związku z nieobecnością Skarbnika Powiatu, Inspektor w Wydziale Finansowym 

Dominika Budzan omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok. 

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

355907. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie  dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok, 

na wniosek referującej, wprowadził do niego autopoprawki polegające na tym, że: 

 

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

Nr XXXVI/333/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2017 r.  

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2018 rok z późn.zm., zgodnie  

z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.”, 

2) w § 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „ 2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały  

Nr XXXVI/333/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2017 r.  

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2018 rok z późn.zm., zgodnie  

z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.”,  

3) w Rozdziale 85333 zwiększa się o kwotę 236 000,00 zł plan dochodów przyznanych  

przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Pracy,  

z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia 

społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, w szczególności 

pełniących funkcję doradców klienta,  
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4) w Rozdziale 85333 zwiększa się o kwotę 236 000,00 zł plan wydatków Powiatowego 

Urzędu Pracy w Raciborzu, z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń  

oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy  

w Raciborzu, w szczególności pełniących funkcję doradców klienta. 

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie  dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2018 rok oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 23 stycznia 2018 r. 

 

Inspektor Dominika Budzan przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2018 – 2032. 

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

355909. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie  dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2018 – 2032, na wniosek referującej, wprowadził do niego 

autopoprawki polegające na tym, że zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących  

o kwotę 236 000,00 zł przyznanych przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  

ze środków Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń oraz składek 

na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu,  

w szczególności pełniących funkcję doradców klienta. 

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2018 – 2032 oraz postanowił o jego przekazaniu 

na sesję w dniu 23 stycznia 2018 r. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

sprawozdania Starosty Raciborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  

za 2017 rok. 

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

355223. 
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Starosta przypomniał, że ustawa o samorządzie powiatowym nakłada na starostę obowiązek 

przedstawienia radzie powiatu sprawozdania z działalności komisji bezpieczeństwa  

i porządku za rok ubiegły. 

Zgodnie z art. 38 b ust. 3 przywołanej wyżej ustawy przedmiotowe sprawozdanie składa się 

nie później niż do końca stycznia następnego roku kalendarzowego. 

Tematyka zapobiegania przestępczości, ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 

publicznego to szeroko rozumiana prawna podstawa działalności komisji, a szczegółowe 

zadania przez nią realizowane w roku 2017 stanowią treść sprawozdania. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Raciborskiego z działalności 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok, na wniosek Wicestarosty, wprowadził  

do niego autopoprawki do załącznika polegające na poprawieniu drobnych błędów 

redakcyjnych. 

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Raciborskiego  

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 23 stycznia 2018 r. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia 

wykazu przeznaczonego do zbycia mienia ruchomego 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 

355878. 

Starosta poinformował, że zgodnie z § 6 ust. 1 Uchwały Nr XVI/173/2012 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zasad zbywania, wydzierżawiania, 

wynajmowania majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Dyrektor jednostki przygotował 

wykaz mienia ruchomego przeznaczonego do zbycia i uzyskał pozytywną opinię Rady 

Społecznej Szpitala w sprawie jego zbycia, wyrażoną w uchwale nr 11/2017 Rady Społecznej 

Szpitala z dnia 20 grudnia 2017 r. 

Wykaz mienia ruchomego przeznaczonego do zbycia ujmuje ambulanse pogotowia 

ratunkowego, których dalsza eksploatacja ze względu na stopień wyeksploatowania jest 



 

 

5 

nieekonomiczna. Wartość sanitarek przeznaczonych do zbycia oszacował rzeczoznawca. 

Wykaz mienia ruchomego przeznaczonego do zbycia został przedłożony Radzie Powiatu 

Raciborskiego do zatwierdzenia. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia wykazu przeznaczonego do zbycia mienia ruchomego 

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

Rostka w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 23 stycznia 2018 r. 

 

Ad. 3 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia 

kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do dokonywania przeniesień  

w planie wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań jednostki  

w roku 2018. 

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

355348. 

Starosta przekazał, że zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Radę Powiatu 

Raciborskiego w Uchwale Nr XXXVI/333/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2018 rok, Zarząd jako organ wykonawczy 

może przyznać kierownikom samorządowych jednostek budżetowych upoważnienie  

do dokonywania przeniesień (w ramach rozdziału) w planie wydatków bieżących  

i majątkowych w obrębie danej grupy wydatków związanych z realizacją zadań jednostki  

w roku 2018, ustalając jednocześnie wyraźnie granice takich upoważnień. 

Przeniesienie tej części kompetencji Zarządu Powiatu Raciborskiego na kierowników 

powiatowych jednostek budżetowych jest niezbędne dla prawidłowego działania w zakresie 

wydatków budżetowych oraz jednoznacznie określi odpowiedzialność kierowników placówek 

wymienionych w uchwale. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników jednostek 

budżetowych Powiatu Raciborskiego do dokonywania przeniesień w planie wydatków 

bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań jednostki w roku 2018.  

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 
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Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do zaciągania 

zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2018. 

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

355349. 

Starosta przypomniał, że zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Radę Powiatu 

Raciborskiego w Uchwale Nr XXXVI/334/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2018-2032,  

Zarząd jako organ wykonawczy może przyznać kierownikom jednostek budżetowych 

upoważnienie do zaciągania zobowiązań: 

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, 

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest 

niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu Raciborskiego i których płatności 

wykraczają poza rok budżetowy. 

Przeniesienie części kompetencji Zarządu Powiatu Raciborskiego na kierowników 

powiatowych jednostek organizacyjnych jest niezbędne do zapewnienia ciągłości działania 

jednostek oraz do prawidłowego działania w zakresie wydatków budżetowych 

wykraczających poza rok budżetowy 2018. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników jednostek 

budżetowych Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań wykraczających  

poza rok budżetowy 2018. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Raciborzu  

przy ul. Grzonki 1 na 2018 rok. 

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

356117.  

Wicestarosta przekazał, że zgodnie z regulacją § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy  

i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów 

samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586 ze zm.) jednostka zlecająca realizację zadania 
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zatwierdza opracowany przez kierownika plan pracy środowiskowego domu samopomocy  

na dany rok, który wcześniej podlega akceptacji przez właściwego terytorialnie wojewodę. 

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Raciborzu opracował wymagany 

przepisem prawa Plan Pracy na 2018 rok, który pismem znak PSIa.0523.38.2017  

z dnia 29 grudnia 2017 r. zaakceptował Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Zaakceptowany Plan został przedłożony Zarządowi 

Powiatu do zatwierdzenia. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Raciborzu przy ul. Grzonki 1 na 2018 rok.  

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Ad. 4 

 

Inspektor Dominika Budzan zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2017 r. 

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

355005. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych na 2017 r.: 

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu oraz Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 

Inspektor Dominika Budzan omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia planu finansowego jednostek podległych na 2018 rok. 

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

356024. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął przedstawione plany finansowe jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego na 2018 rok, tj.: Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

nr 1 w Raciborzu, II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu, Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, 

Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

w Rudach, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu, Międzyszkolnego Ośrodka 
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Sportowego w Raciborzu, Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, Powiatowego Zarządu 

Dróg w Raciborzu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, Domu Pomocy 

Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zaprezentował dodatkową 

kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego dot. zapoznania się z protokołem  

z posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.  

z dnia 22 grudnia 2017 r. 

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

356098. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przekazał, że przedmiotem 

posiedzenia Rady Nadzorczej PKS Sp. z o.o. w dniu 22 grudnia 2017 r. były: analiza bieżącej 

sytuacji ekonomicznej Spółki, rozpatrzenie anonimowej informacji w sprawie warunków 

pracy w Spółce, analiza pisemnej informacji o sytuacji kadrowej Spółki i działaniach, jakie 

podejmuje Zarząd Spółki w tym zakresie, podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu 

oraz terminu przedłożenia przez Zarząd Spółki rocznego planu rzeczowo-finansowego  

na rok 2018. 

Obecny na posiedzeniu Prezes Zarządu poinformował, członków Rady o tym, że w grudniu 

2017 r. odnotowano mniejszą ilość sprzedanych biletów miesięcznych. Od stycznia 2018 r. 

Spółka będzie woziła pracowników firmy Eko-Okna S.A. na linii do Rud.  

Ponadto z  początkiem roku w Spółce zostaną zatrudnione dwie osoby: kierowca i mechanik, 

który po okresie próbnym zostanie skierowany na kurs kat. D. Dalsze działania kadrowe 

Spółki będą polegały na bieżącym uzupełnianiu stanu załogi, szczególnie w grupie 

kierowców autobusów.  

Zgodnie z informacją przekazaną przez Prezesa Zarządu Spółki przedstawione dane o sytuacji 

ekonomicznej Spółki oraz o sytuacji kadrowej w Spółce oraz działaniach, jakie podejmuje 

Zarząd Spółki w tym zakresie stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek poinformował,  

że na ww. posiedzeniu Rada Nadzorcza rozpatrzyła anonimową informację w sprawie 

warunków pracy w Spółce oraz zapoznała się z pisemnymi wyjaśnieniami Zarządu Spółki  
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w tej sprawie. Rada Nadzorcza uznała anonimową informację dotyczącą działalności Spółki 

za bezzasadną.  

Zebrani podkreślili, że Prezes Zarządu bardzo rzetelnie odniósł się do zarzutów poruszonych 

w anonimowej informacji w sprawie warunków pracy w Spółce. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem nr 13/22.12./2017 z przebiegu 

posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu odbytego w dniu 22 grudnia 2017 r.  

w siedzibie Spółki oraz przyjął informację o bieżącej sytuacji ekonomicznej Spółki. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Zastępcy Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego 

Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, które zostało skierowane do Wójtów, 

Burmistrzów, Prezydentów Miast, Starostów, Marszałka Województwa Śląskiego  

dot. przestrzegania przez jednostki samorządu terytorialnego właściwości rzeczowej organów 

nadzoru. Powinno się to przejawiać w przesyłaniu danemu organowi nadzoru jedynie tych 

aktów, których badanie pozostaje w jego właściwości. Jak poinformowano w piśmie 

dotychczasowa praktyka pozostawia w tym względzie wiele do życzenia. Zarówno  

do Wojewody, jak i do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach przesyłane są akty, 

które nie pozostają we właściwości rzeczowej tych organów. Zdarza się, że ta sama uchwała 

(lub zarządzenie) przesyłana jest równocześnie do Wojewody i do Izby. Taki stan rzeczy 

powoduje zbędny obieg korespondencji pomiędzy organami nadzoru, a przede wszystkim 

wydłuża czas oceny legalności aktów (bieg 30-dniowego terminu rozpoczyna się z chwilą 

doręczenia aktu właściwemu organowi nadzoru). Kompetencja rzeczowa organów nadzoru 

została ustalona przez ustawodawcę w ten sposób, że wojewoda pozostaje właściwy  

we wszystkich sprawach, za wyjątkiem spraw finansowych, pozostających we właściwości 

regionalnych izb obrachunkowych. Podział ten jest dychotomiczny. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 354775.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Zastępcy Dyrektora Wydziału Nadzoru 

Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach dot. przestrzegania  

przez jednostki samorządu terytorialnego właściwości rzeczowej organów nadzoru. 

 

Starosta omówił pismo Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego dot. planu kontroli 

Komisji Rewizyjnej na 2018 rok oraz planu pracy Rady na 2018 rok. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 355008.  
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Sekretarz Powiatu poinformowała, że ww. plany należy skierować w szczególności  

do kierowników komórek organizacyjnych tut. Starostwa, aby ci przygotowali niezbędne 

materiały do pracy Komisji Rewizyjnej i Rady. Zakres przedstawianych materiałów 

kierownicy powinni omówić każdorazowo z resortowym Starostą. 

Następnie Sekretarz Powiatu przedstawiła plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok 

proponując, aby za poszczególną tematykę odpowiedzialni byli: 

1. Sekretarz Powiatu/Wydział Organizacyjny – Zasady wynagradzania kierowników 

Starostwa Powiatowego i dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu raciborskiego  

w obecnej kadencji/w latach 2014 – 2018, 

2. Wydział Organizacyjny – Realizacja wniosków i zaleceń pokontrolnych Komisji 

Rewizyjnej w czasie obecnej kadencji/w latach 2014 – 2018,  

3. Skarbnik Powiatu/Wydział Finansowy – Absolutorium,  

4. Wydział Organizacyjny – Zamówienia o wartości do 30 tysięcy euro, dokonywane  

poza trybem ustawy o zamówieniach publicznych – regulamin zakupów, zestawienie 

zakupów dokonanych przez powiat w tym trybie w czasie obecnej kadencji/w latach 2014 

– 2018 Starostwa Powiatowego i jednostkach organizacyjnych dla których organem 

prowadzącym jest powiat raciborski, ze szczególnym uwzględnieniem zamówień  

z tzw. „wolnej ręki”,  

5. Skarbnik Powiatu/Wydział Finansowy – Wykonanie budżetu za I półrocze. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z planem kontroli Komisji Rewizyjnej  

na 2018 rok oraz polecił Głównemu Specjaliście ds. obsługi Rady Powiatu przekazać  

go ww. komórkom organizacyjnym tut. Starostwa, które zostały objęte planem kontroli  

na rok 2018. 

 

W dalszej kolejności Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z planem pracy Rady Powiatu 

Raciborskiego na 2018 r. sugerując, aby przygotowanie poszczególnych materiałów 

koordynowali: 

1. Główny Specjalista ds. obsługi Rady Powiatu – Sprawozdania z pracy komisji stałych 

Rady Powiatu Raciborskiego za 2017 r. oraz plany pracy komisji stałych Rady Powiatu 

Raciborskiego na 2018 r.,  

2. Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów/Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju 

Powiatu – Plan remontów i inwestycji drogowych na drogach Powiatu Raciborskiego  

w latach 2018 – 2022 wraz z planami wykorzystywania środków zewnętrznych,  



 

 

11 

3. Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Bezpieczeństwo 

mieszkańców Powiatu Raciborskiego – sprawozdanie z realizacji zadań powiatowych 

służb, inspekcji i straży oraz ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego  

i zabezpieczenie przeciwpowodziowe Powiatu Raciborskiego,  

4. Kierownik Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności/Kierownik Referatu 

Spraw Społecznych – Funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności w Raciborzu, 

5. Kierownik Referatu Spraw Społecznych – Sprawozdanie z działalności Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu oraz efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy 

zastępczej w 2017. Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej,  

6. Wydział Finansowy – Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za 2017 r.  

oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu,  

7. Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu – Monitoring Strategii Rozwoju Powiatu 

Raciborskiego na lata 2014 – 2020,  

8. Wydział Finansowy – 1) Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2018 r.,  

2) Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu – Informacja zarządu o działalności 

powiatu raciborskiego w V kadencji,  

9. Kierownik Referatu Edukacji – Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych  

w roku szkolnym 2017/2018,  

10. Główny Specjalista ds. obsługi Rady Powiatu – Ukonstytuowanie się nowej Rady 

Powiatu Raciborskiego VI kadencji,  

11. Wydział Finansowy – 1) Budżet Powiatu Raciborskiego na 2019 r.,  

2) Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa – Stan 

środowiska w Powiecie Raciborskim. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z planem pracy Rady Powiatu Raciborskiego  

na rok 2018, polecił Głównemu Specjaliście ds. obsługi Rady Powiatu przekazać  

go ww. komórkom organizacyjnym tut. Starostwa oraz jednostkom organizacyjnym Powiatu 

Raciborskiego, objętych planem, celem jego realizacji.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy w Raciborzu nr FK.070.I.04.2018.MŁ z dnia 5 stycznia 2018 r., przedstawionym  

przez Inspektora Dominikę Budzan, wyraził zgodę na prefinansowanie wydatków ze środków 
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własnych Powiatu Raciborskiego w kwocie 8 000,00 zł, w związku z realizacją  

przez jednostkę projektu unijnego „Klub Integracji Społecznej w Raciborzu” 2016-2018  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

O powyższym Wydział Finansowy poinformuje Dyrektora.  

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Zastępcy Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego 

Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, który działając na podstawie art. 77a 

ustawy o samorządzie powiatowym, zwrócił się z prośbą o przesłanie następujących uchwał 

Zarządu Powiatu Raciborskiego wraz z uzasadnieniem ich podjęcia: 

 

- Nr 89/404/2016 z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Domu 

Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu w celu zastępstwa pracownika w czasie jego 

usprawiedliwionej nieobecności w pracy, 

- Nr 136/642/2017 z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zwolnienia dyrektora Domu 

Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu zatrudnionego w celu zastępstwa, 

- Nr 136/643/2017 z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zatrudnienia na podstawie 

przeniesienia dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. 

 

Ponadto poproszono o przesłanie porozumienia Nr OR.I.2120.4.2017 pomiędzy 

pracodawcami w sprawie przeniesienia pracownika oraz udzielenie informacji czy na dzień 

przeniesienia pracownika, tj. 1 sierpnia 2017 r. Pani Małgorzata Krawczyńska była 

zatrudniona na stanowisku urzędniczym w rozumieniu art. 22 ustawy o pracownikach 

samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu. Jednocześnie poproszono o potraktowanie sprawy jako bardzo pilnej  

i przesłanie odpowiedzi w terminie 3 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. 

Jak przekazała Sekretarz Powiatu udzielono odpowiedzi na ww. pismo, przesyłano 

wspomniane uchwały oraz porozumienie. Jednocześnie poinformowano, że Pani Małgorzata 

Krawczyńska na dzień przeniesienia pracownika, tj. 1 sierpnia 2017 r. była zatrudniona  

na stanowisku kierowniczym urzędniczym – kierownika Działu Pomocy Instytucjonalnej  

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu w rozumieniu art. 22 ustawy  

o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.  
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Ad. 5 

 

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

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

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXVI/331/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 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 

355333. 

 

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

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

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXVI/332/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 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 

355335. 

 

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

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

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXVI/333/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2018 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 

355337. 
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Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

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

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXVI/334/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2018 – 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 

355342. 

 

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

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

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXVI/335/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie 

nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

Rejonowemu 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 

355880. 

 

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

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

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXVI/336/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie 

wyboru firmy audytorskiej, która przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego 

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

Rostka w Raciborzu sporządzonego na dzień 31.12.2017 r. oraz na dzień 31.12.2018 r. 

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 

355882. 
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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 Edukacji do określenia realizacji Uchwały Nr XXXVI/337/2017 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały 

dotyczącej stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego w Rudach 

w Szkołę Podstawową Specjalną w Rudach wchodzącą w skład Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach. 

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

odpowiedzialny za jej realizację.  

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

355678. 

 

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

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

kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego do określenia realizacji:  

1) Uchwały Nr XXXVI/338/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2017 r.  

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 r., 

2) Uchwały Nr XXXVI/339/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2017 r.  

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego na 2018 r.   

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

355284. 

 

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 Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały 

Nr XXXII/299/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na ustanowienie 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 – uzupełnienie. 

Starosta przekazał, że w dniu 21 grudnia 2017 r. w Kancelarii Notarialnej mgr Jolanty 

Pawłowskiej w Raciborzu podpisano umowę w formie aktu notarialnego o nazwie „Zmiana 

umowy ustanowienia prawa użytkowania”, na mocy której ograniczono wykonywanie 
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istniejącego prawa użytkowania przez Szpital Rejonowy w Raciborzu, do części lokalu 

niemieszkalnego nr 2 o pow. 1.219,08 m
2
, położonego w Raciborzu przy ul. Gamowskiej 3A. 

Pozostała część lokalu, tj. pomieszczenia o łącznej pow. 201,22 m
2
, zostały wyłączone  

z wykonywania użytkowania przez Szpital i znajdują się w posiadaniu Powiatu Raciborskiego 

stanowiąc siedzibę Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  

w Raciborzu. 

Sprawę uznaje się za zakończoną. 

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

354818. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Magdalena Powązka  
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Podpisy Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego obecnych na posiedzeniu, zgodnie z listą 

obecności: 

1. Ryszard Winiarski – Starosta  

2. Marek Kurpis – Wicestarosta 

3. Andrzej Chroboczek – Członek Zarządu 

4. Brygida Abrahamczyk – Członek Zarządu  

5. Piotr Olender – Członek Zarządu  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 9 stycznia 2018 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 9 stycznia 2018 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierowników 

jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do dokonywania przeniesień w planie 

wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań jednostki  

w roku 2018. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierowników 

jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań 

wykraczających poza rok budżetowy 2018. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Raciborzu przy ul. Grzonki 1 na 2018 rok. 


