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OR.IV.0022.1.4.2018 

PROTOKÓŁ  NR 161/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 23 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 160/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 16 stycznia 2018 r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

 

Starosta rozszerzył porządek obrad o: 

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

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z posiedzenia w dniu 15 stycznia 2018 r.,  

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

z posiedzenia w dniu 16 stycznia 2018 r.,  

3) opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z posiedzenia w dniu 17 stycznia 

2018 r.,  

4) opinię Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z posiedzenia w dniu 18 stycznia 2018 r.,  

5) opinie Komisji Budżetu i Finansów z posiedzenia w dniu 22 stycznia 2018 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. 
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Starosta poinformował, że kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się w tut. Starostwie  

30 stycznia  2018 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 160/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 16 stycznia  

2018 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.  

 

Ad. 2 

 

Na wstępie Skarbnik Powiatu odniosła się do pojawiającej się na komisjach Rady dyskusji 

dotyczącej kolejności podejmowania uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

oraz uchwały budżetowej. Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku poinformowała,  

że uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powinna być podjęta wcześniej  

niż uchwała budżetowa. Gdańska Izba podaje, że świadczy o tym między innymi treść 

normatywna art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych. Znajduje się tam zapis:  

„nie później niż uchwałę budżetową”. Oznacza to, że w pierwszej kolejności organ 

stanowiący winien podjąć uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, a w dalszej 

kolejności uchwałę budżetową. RIO wyjaśnia też, że uchwała w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej, która obejmuje m.in. poszczególne przedsięwzięcia, ma charakter 

pierwotny w stosunku do uchwały budżetowej. Oznacza to, że ta ostatnia powinna mieć treść 

zbieżną z uchwałą pierwotną, co nie wyklucza również zmian treści obu tych uchwał  

na jednej sesji budżetowej w określonym zakresie przedmiotowym. Nie ma przeszkód 

prawnych, aby obie wspomniane uchwały były procedowane w trakcie jednej sesji 

budżetowej.  

Skarbnik Powiatu poinformowała, że powyższą sprawę przedyskutowała z członkiem 

kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, który stoi na stanowisku,  

że w pierwszej kolejności organ stanowiący winien podjąć uchwałę budżetową, a następnie  

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Część samorządów podlegających RIO  

w Katowicach podejmuje uchwały w kolejności o której mowa powyżej, a część przyjęło 

wyjaśnienia Gdańskiej Izby. Zgodnie z informacją przekazaną przez pracownika RIO  

w Katowicach, Izba ta nie kwestionuje ani jednej ani drugiej opcji. Ważne, aby wspomniane 

uchwały podejmowane były na sesji odbywającej się w tym samym dniu. Ponadto 
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podkreślono, że w przypadku wypracowania konkretnego stanowiska, RIO w Katowicach 

poinformuje o tym jednostki samorządu terytorialnego objęte nadzorem.  

Mając na uwadze przedstawione wyjaśnienia, Zarząd Powiatu Raciborskiego podjął decyzję, 

że kolejność procedowania ww. uchwał pozostaje bez zmian, tzn. że w pierwszej kolejności 

organ stanowiący winien podjąć uchwałę budżetową, a następnie w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła nową wersję projektu 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.  

Nawiązując do informacji, o której mowa na poprzednim posiedzeniu Skarbnik Powiatu 

przekazała, że w nowej wersji ww. projektu uchwały: 

1) w Rozdziale 60014 zmniejsza się o kwotę 300 000,00 zł plan dotacji celowej planowanej 

do otrzymania z Miasta Racibórz, zgodnie z pismem Prezydenta Miasta Racibórz  

nr FN.3020.4.2017 z dnia 3 stycznia 2018 r. Środki dotyczą zadania pn. Przebudowa 

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

- etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, - etap II od skrzyżowania z ul. Gwiaździstą  

do skrzyżowania z ul. Wandy, 

2) w Rozdziale 60014 zmniejsza się o kwotę 300 000,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów na zadaniu pn. Przebudowa odcinka drogi 

powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu: - etap I zatoka 

autobusowa na ul. Łąkowej, - etap II od skrzyżowania z ul. Gwiaździstą do skrzyżowania  

z ul. Wandy. 

 

Skarbnik Powiatu dodała, że nowa wersja projektu uchwały była omawiana na posiedzeniu 

Komisji Budżetu i Finansów w dniu 22 stycznia 2018 r. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2018 rok oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 23 stycznia 2018 r. 
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Następnie Skarbnik Powiatu omówiła nową wersję projektu 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. 

Skarbnik Powiatu dodała, że nowa wersja projektu uchwały była omawiana na posiedzeniu 

Komisji Budżetu i Finansów w dniu 22 stycznia 2018 r. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2018 – 2032 oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję  

w dniu 23 stycznia 2018 r. 

 

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

Powiatu Raciborskiego o wprowadzenie na sesję Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 23 stycznia 2018 roku:  

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

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok, 

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

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2018 – 2032 

 

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

nr OR.IV.0022.3.1.2018 z dnia 10 stycznia 2018 roku. 

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu 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 

359101.  

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

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

Raciborskiego na 2018 rok. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej określenia uprawnień i odpowiedzialności z zakresu 

wykonywania budżetu Powiatu Raciborskiego, składania oświadczenia woli w imieniu 

powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych z prowadzeniem bieżącej działalności 

powiatu. 

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

358106. 

Skarbnik Powiatu przypomniała, że z dniem 1 stycznia 2018 r. został powołany Powiatowy 

Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu. W związku z powyższym, zachodzi 

konieczność zmiany Uchwały Nr 112/536/2017 Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie określenia uprawnień i odpowiedzialności z zakresu 

wykonywania budżetu Powiatu Raciborskiego, składania oświadczenia woli w imieniu 

powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych z prowadzeniem bieżącej działalności 

powiatu z późn.zm. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z ww. projektem uchwały, na wniosek 

Sekretarza Powiatu, wprowadził autopoprawkę do § 2, który otrzymał brzmienie: „§ 2. 1. 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. 2. Nadzór nad wykonaniem uchwały 

sprawować będzie Starosta Raciborski.”. 

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej określenia uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu 

Powiatu Raciborskiego, składania oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach 

majątkowych oraz związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

nr 1 w Raciborzu Panu Jackowi Kąskowi do złożenia wniosku pt. „Staże zagraniczne 

inwestycją w przyszłość i sukces zawodowy uczniów” w ramach programu Erasmus+. 

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

357979.  
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Wicestarosta przekazał, że Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 

w Raciborzu zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pełnomocnictwa do złożenia wniosku  

pt. „Staże zagraniczne inwestycją w przyszłość i sukces zawodowy uczniów” w ramach 

programu Erasmus+ (czas trwania projektu: 1 czerwca 2018 r. – 31 maja 2020 r.). 

Przystąpienie do projektu pozwoli Dyrektorowi pozyskać środki ze źródeł pozabudżetowych 

w wysokości ok. 108 004,00 euro. Projekt nie przewiduje wkładu własnego finansowego. 

Celem przystąpienia do programu jest rozwój osobisty i zawodowy uczestników  

przez zdobycie doświadczenia zawodowego za granicą, doskonalenie językowe, poszerzenie 

horyzontów światopoglądowych, poznanie kultury pracy za granicą. 

Działaniami mają zostać objęci uczniowie obecnych klas pierwszych i drugich kształcący się 

w zawodach: technik ekonomista, technik logistyk, technik architektury krajobrazu, technik 

żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik budownictwa. 

W ramach tego wniosku przewiduje się wyjazdy 38 uczniów na praktyki zagraniczne  

do Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z ww. projektem uchwały, na wniosek 

Sekretarza Powiatu, wniósł autopoprawkę do § 4 ust. 1, który otrzymał brzmienie: „§ 4. 1. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu.”.  

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  

w Raciborzu Panu Jackowi Kąskowi do złożenia wniosku pt. „Staże zagraniczne inwestycją 

w przyszłość i sukces zawodowy uczniów” w ramach programu Erasmus+. 

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

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

nr 2 „Mechanik” w Raciborzu Panu Sławomirowi Janowskiemu do złożenia wniosku  

w projekcie pt. „Dobry nauczyciel gwarantem jakości kształcenia” w ramach programu 

Erasmus+. 

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

358172. 
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Wicestarosta poinformował, że Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

nr 2 „Mechanik” w Raciborzu zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pełnomocnictwa  

do złożenia wniosku w projekcie pt. „Dobry nauczyciel gwarantem jakości kształcenia”  

w ramach programu Erasmus+ w latach 2018-2020. 

Przystąpienie do projektu pozwoli Dyrektorowi pozyskać środki ze źródeł pozabudżetowych 

w wysokości ok. 100 000,00 euro. Projekt przewiduje pozyskanie dofinansowania unijnego 

na przygotowanie i przeprowadzenie praktyk zagranicznych dla nauczycieli Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w firmach, przedsiębiorstwach  

i centrach kształcenia zawodowego. Planowanymi partnerami projektu są HBS  

w Brunschwiku - Niemczech, SST w Opavia - Czechach oraz Arago Licee w Nantes  

- Francja. Pobyt na stażu pozwoli poznać nowe metody dydaktyczne w kształceniu 

zawodowym i uzupełnić wiedzę o nowoczesne rozwiązania technologiczne w różnych 

branżach kształcenia zawodowego. Projekt dofinansowany będzie przez NA FRSE  

w Warszawie. 

Na zagraniczną praktykę planuje się wysłać w ciągu 2 lat (2018-2020) 3 grupy  

po 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych elektrycznych, mechanicznych, 

informatycznych oraz nauczycieli uczących języka obcego zawodowego w Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z ww. projektem uchwały, na wniosek 

Sekretarza Powiatu, wniósł autopoprawkę do § 4 ust. 1, który otrzymał brzmienie: „§ 4. 1. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego  

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

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 

„Mechanik” w Raciborzu Panu Sławomirowi Janowskiemu do złożenia wniosku w projekcie 

pt. „Dobry nauczyciel gwarantem jakości kształcenia” w ramach programu Erasmus+. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu  

Pani Marzenie Kacprowicz do złożenia wniosku pt. „Lepsza szkoła-lepsza przyszłość. 
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Podniesienie kompetencji i jakości pracy nauczycieli ZSO nr 1 w Raciborzu” w ramach 

programu Erasmus+. 

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

357982. 

Wicestarosta przekazał, że Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu 

zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pełnomocnictwa do złożenia wniosku pt. „Lepsza 

szkoła-lepsza przyszłość. Podniesienie kompetencji i jakości pracy nauczycieli ZSO nr 1  

w Raciborzu” w ramach programu Erasmus+. Czas trwania projektu od 1 czerwca 2018 r.  

do 31 maja 2020 r. 

Udzielenie Dyrektorowi pełnomocnictwa do czynności związanych ze złożeniem wniosku 

realizowanego w ramach akcji KA1 pt. „Mobilność edukacyjna. Akcja: mobilność osób 

uczących się i pracowników” w ramach Erasmus + pozwoli pozyskać środki ze źródeł 

pozabudżetowych w wysokości około 30 000,00 euro. Projekt nie przewiduje wkładu 

własnego finansowego. 

Projekt zakłada szkolenia językowe poprzedzające mobilności, przygotowanie kulturowe oraz 

3 mobilności: na szkolenie z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych  

na Malcie dla 13 osób oraz na Job shadowing i wynika z potrzeb rozwojowych szkoły 

(podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie języków obcych, zmianę tradycyjnych 

metod nauczania na nauczanie bardziej kreatywne, wykorzystywanie w dydaktyce 

nowoczesnych technologii oraz innowacyjnych, aktywizujących metod, otwarcie na projekty 

międzynarodowe, wymianę doświadczeń pedagogicznych z placówkami europejskimi  

i powrót do międzynarodowej wymiany młodzieży). 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z ww. projektem uchwały, na wniosek 

Sekretarza Powiatu, wniósł autopoprawkę do § 4 ust. 1, który otrzymał brzmienie: „§ 4. 1. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1  

w Raciborzu.”.  

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu  

Pani Marzenie Kacprowicz do złożenia wniosku pt. „Lepsza szkoła-lepsza przyszłość. 

Podniesienie kompetencji i jakości pracy nauczycieli ZSO nr 1 w Raciborzu” w ramach 

programu Erasmus+. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 



 

 

9 

Nawiązując do ww. uchwał w sprawie udzielenia pełnomocnictw dyrektorom szkół  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, Skarbnik Powiatu zwróciła 

uwagę, że ww. projekty nie są ujęte w WPF-ie. W przypadku uzyskania pozytywnej oceny 

wniosków, a przed podpisaniem umów ww. projekty należy wprowadzić do budżetu i WPF-u.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, aby wystąpiła  

o wprowadzenie ww. projektów do budżetu i WPF-u w przypadku pozytywnej oceny 

wniosków.  

 

Następnie Wicestarosta przedstawił trzy projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego, 

które dotyczą przyznania nagród za osiągnięte wyniki sportowe w 2017 r. osobom fizycznym 

z terenu powiatu raciborskiego. Jednocześnie przypomniał, że zgodnie z § 4 Regulaminu 

przyznawania, wstrzymywania lub cofania, ustalania wysokości stypendiów sportowych, 

wyróżnień i nagród przyznawanych za osiągnięte wyniki sportowe osobom fizycznym  

z terenu Powiatu Raciborskiego stanowiącym załącznik do Uchwały Nr V/46/2011 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia stypendiów 

sportowych, wyróżnień i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe decyzję  

o przyznaniu nagrody podejmuje Zarząd Powiatu Raciborskiego w formie uchwały. 

 

Mając na uwadze powyższe, Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagród finansowych za osiągnięte wyniki 

sportowe w 2017 r. osobom fizycznym z terenu powiatu raciborskiego. 

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

358583. 

Wicestarosta poinformował, że w styczniu 2018 r. wpłynęły wnioski Zarządów: MKZ „Unia” 

Racibórz, MKS - SMS „Victoria” Racibórz, LKS „Dąb” Brzeźnica, KU AZS PWSZ 

Racibórz, KS „Łamator” Racibórz i MKS „Sparta” Kuźnia Raciborska o przyznanie nagród 

dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w 2017 r. 

W związku z powyższym Wicestarosta zaproponował, aby Zarząd podjął decyzję  

o przyznaniu nagród II i III stopnia finansowanych z budżetu powiatu dla wskazanych 

zawodników za osiągnięty wynik sportowy. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z ww. projektem uchwały, na wniosek 

Sekretarza Powiatu, wniósł autopoprawki do § 29, który otrzymał brzmienie:  
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„§ 29.1. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Referatu Promocji i Rozwoju 

Powiatu. 2. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawować będzie Wicestarosta.”. 

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania nagród 

finansowych za osiągnięte wyniki sportowe w 2017 r. osobom fizycznym z terenu powiatu 

raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania 

nagród rzeczowych za osiągnięte wyniki sportowe w 2017 r. osobom fizycznym z terenu 

powiatu raciborskiego. 

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

358584.  

Wicestarosta przekazał, że w styczniu 2018 r. wpłynęły wnioski Zarządów: MKZ „Unia” 

Racibórz, KS „Łamator” Racibórz, MKS „Sparta” Kuźnia Raciborska i MKS - SMS 

„Victoria” Racibórz o przyznanie nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe 

w 2017 r. 

W związku z powyższym Wicestarosta zaproponował, aby Zarząd podjął decyzję  

o przyznaniu nagród rzeczowych finansowanych z budżetu powiatu dla wskazanych  

w projekcie uchwały zawodników. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z ww. projektem uchwały, na wniosek 

Sekretarza Powiatu, wniósł autopoprawki do § 29, który otrzymał brzmienie:  

„§ 29.1. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Referatu Promocji i Rozwoju 

Powiatu. 2. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawować będzie Wicestarosta.”. 

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania nagród 

rzeczowych za osiągnięte wyniki sportowe w 2017 r. osobom fizycznym z terenu powiatu 

raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyznania nagród finansowych dla trenerów i działaczy sportowych za sukcesy sportowe 

odniesione w 2017 roku. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

358585. 

Wicestarosta poinformował, że w styczniu 2018 r. wpłynęły wnioski zarządów klubów:  

MKS - SMS „Victoria” Racibórz, MKZ „Unia” Racibórz, LKS „Dąb” Brzeźnica,  

MKS „Sparta” Kuźnia Raciborska i KS „Łamator” Racibórz o przyznanie nagród  

dla trenerów za sukcesy sportowe odniesione w 2017 r. przez prowadzonych zawodników,  

a także wniosek zarządu klubu LKS „Dąb” Brzeźnica o przyznanie nagród Hubertowi Skorni 

prezesowi i Zbigniewowi Jezierzańskiemu członkowi zarządu klubu. 

Biorąc pod uwagę mistrzowskie krajowe sukcesy, a także starty i sukcesy w oficjalnych 

międzynarodowych zawodach sportowych rangi mistrzostw Europy czy świata, Wicestarosta 

zaproponował, aby Zarząd podjął decyzję o przyznaniu nagród II i III stopnia finansowanych 

z budżetu powiatu dla trenerów i działaczy sportowych. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z ww. projektem uchwały, na wniosek 

Sekretarza Powiatu, wniósł autopoprawki do § 14, który otrzymał brzmienie:  

„§ 14.1. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Referatu Promocji i Rozwoju 

Powiatu. 2. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawować będzie Wicestarosta.”. 

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania nagród 

finansowych dla trenerów i działaczy sportowych za sukcesy sportowe odniesione  

w 2017 roku. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Ad. 4 

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu  

dot. informacji nt. zrealizowanych projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych  

w okresie od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r. 

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

358565. 

Szczegółowych informacji w ww. sprawie udzieliła Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju 

Powiatu Karolina Kunicka, która przedstawiła informację nt. zrealizowanych przez Powiat 

Raciborski projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych w okresie od 1 lipca  

2017 r. do 31 grudnia 2017 r. W tym okresie realizowane były 44 projekty,  
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w tym 28 projektów zostało zrealizowanych i zakończonych rzeczowo jak i finansowo  

do dnia 31 grudnia 2017 r. o łącznej wartości 7 662 113,72 zł, łącznej kwocie dofinansowania 

4 177 560,26 zł i łącznej kwocie wkładu własnego 3 484 358,68 zł. 3 projekty zakończone 

zostały rzeczowo, natomiast finansowo są w trakcie rozliczania (zostaną ujęte w informacji  

za I półrocze 2018 r.). Ponadto 13 projektów jest w trakcie realizacji. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację nt. zrealizowanych projektów 

dofinansowanych ze środków zewnętrznych w okresie od 1 lipca 2017 r. do 31 grudnia  

2017 r. oraz polecił umieścić ją na stronie internetowej Powiatu Raciborskiego. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu  

dot. wyrażenia zgody na prefinansowanie bieżących wydatków związanych z projektem  

pn. „Kuchnia i kultura kulinarna na książęcych dworach średniowiecznych w Opawie  

i Raciborzu” w ramach Funduszu Mikroprojektów Czechy-Polska 2014-2020 ze środków 

zabezpieczonych w budżecie Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu. 

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

359120.  

Wicestarosta przypomniał, że Powiat Raciborski od 1 listopada 2017 r. realizuje projekt 

partnerski pn. „Kuchnia i kultura kulinarna na książęcych dworach średniowiecznych  

w Opawie i Raciborzu”. Partnerami projektu są: Instytut Dziedzictwa Narodowego – Oddział  

w Ostrawie (Národní památkový ústav) – lider projektu, Uniwersytet Śląski w Opawie 

(Slezská univerzita v Opavě) – partner projektu. 

Termin zakończenia realizacji projektu: 31 październik 2018 r. 

Wartość projektu: 54 174,46 euro. 

Budżet projektu dla Powiatu Raciborskiego: 28 258,45 euro. 

Źródła dofinansowania po stronie polskiej: 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR): 84,02%, tj. 23 742,75 euro. 

Budżet państwa Rzeczpospolitej Polskiej: 5%, tj. 1 412,92 euro. 

Wkład własny powiatu raciborskiego: 10,98%, tj. 3 102,78 euro. 

Dofinansowanie wypłacone zostanie w formie refundacji po zakończeniu realizacji projektu 

oraz zatwierdzeniu wniosku o płatność. Przewidywany czas otrzymania refundacji: do 1 roku 

po zakończeniu realizacji projektu, tj. trzeci kwartał 2019 r. 

Aktualnie, rozpoczęły się działania bezpośrednie w projekcie związane m.in. z zamawianiem 

usług oraz zakupami projektowymi. 
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Do czasu zakończenia realizacji projektu, tj. do 31 października 2018 r., wydatki budżetowe 

po stronie Powiatu Raciborskiego opłacane będą ze środków zabezpieczonych w budżecie 

Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu – kwota zabezpieczona 120 000,00 zł. 

Jak przekazała Skarbnik Powiatu pozostałą część wartości projektu sfinansują partnerzy 

projektu, tj. NPU Ostrava i Uniwersytet Śląski w Opawie w następującym podziale kwot 

budżetowych: 

NPU Ostrava – część budżetowa: 17 040,53 euro, w tym dofinansowanie EFRR:  

14 484,45 euro (85%). 

Uniwersytet Śląski w Opawie – część budżetowa: 8 875,48 euro, w tym dofinansowanie 

EFRR: 7 544,15 euro (85%). 

Wkład własny po czeskiej stronie: 15%. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na prefinansowanie bieżących wydatków 

związanych z projektem pn. „Kuchnia i kultura kulinarna na książęcych dworach 

średniowiecznych w Opawie i Raciborzu” w ramach Funduszu Mikroprojektów  

Czechy-Polska 2014-2020 ze środków zabezpieczonych w budżecie Referatu Promocji  

i Rozwoju Powiatu – kwota zabezpieczona 120 000,00 zł z docelowym zakwalifikowaniem 

źródeł dofinansowania w podziale: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego + budżet 

państwa Rzeczpospolitej Polskiej + wkład własny powiatu raciborskiego. 

 

Starosta zapoznał zebranych z kartą 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 

359082.  

Szczegółowych informacji w ww. sprawie udzielił Kierownik Referatu Inwestycji  

i Remontów Roman Peikert.  

Kierownik Roman Peikert poinformował, że na realizację zadania 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” w dniu 26 maja 2017 r. podpisano umowę z Wykonawcą: BUDMED 

Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowo-Handlowe sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzie 
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Książęcej przy ul. Raciborskiej 85. Wartość umowy to 1 916 728,09 zł. 

W dniu 17 stycznia 2018 r. na zadaniu tym został sporządzony Protokół konieczności 

wykonania robót dodatkowych na zakres robót, które nie zostały ujęte w dokumentacji 

projektowej a są konieczne do wykonania, w których szacunkową wartość robót dodatkowych 

w branży budowlanej określono na kwotę 8 021,92 zł (brutto). Dotyczy on robót  

w budynku B w: 

-  pracowni pomiarów elektrycznych, 

-  pracowni technicznej, mechaniki i podstaw konstrukcji maszyn, 

-  pracowni CAD/CAM.  

Uzasadnienie wykonania robót dodatkowych ujęto w Protokole konieczności wykonania 

robót dodatkowych. 

Aktualna wartość robót wynosi 1 916 728,09 zł (brutto), w związku z czym wynagrodzenie 

wykonawcy na tym zadaniu wzrosłoby do kwoty 1 924 750,01 zł (brutto). 

Z uwagi na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy winien ulec zmianie harmonogram 

rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik nr 2 do umowy. 

Na okoliczność dokonania zmiany umowy w dniu 17 stycznia 2018 r. spisano Protokół 

konieczności dokonania zmiany umowy, który to protokół wymaga zatwierdzenia  

przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną Referatu Inwestycji  

i Remontów dot. realizacji umowy nr OR.VII.273.3.2017 z dnia 26 maja 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 8 021,92 zł (brutto),  

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

zakresu, wysokości wynagrodzenia oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

Wynagrodzenie Wykonawcy na tym zadaniu wzrośnie do kwoty 1 924 750,01 zł (brutto).  

Nie ulegną zmianie łączne wydatki finansowe całego zadania ujęte w Wykazie przedsięwzięć 

do WPF na lata 2018 – 2032 (płatne ze środków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji  

i Remontów – dział 801, rozdział 80130, § 6059). 
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Starosta przedstawił: 

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

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z posiedzenia w dniu 15 stycznia 2018 r.,  

która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 359367, 

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

z posiedzenia w dniu 16 stycznia 2018 r., która znajduje się w systemie informatycznym 

Mdok pod numerem UID 359366, 

3) opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z posiedzenia w dniu 17 stycznia 

2018 r., która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 359368, 

4) opinię Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z posiedzenia w dniu 18 stycznia 2018 r., 

która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 359369,  

5) opinie Komisji Budżetu i Finansów z posiedzenia w dniu 22 stycznia 2018 r.,  

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 359370.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Raciborzu nr ZSS/3120/2/218 z dnia 18 stycznia 2018 r., przedstawionym 

przez Skarbnika Powiatu,  wyraził zgodę na prefinansowanie wydatków ze środków własnych 

Powiatu Raciborskiego w kwocie 5 000,00 zł, w związku z realizacją przez jednostkę 

projektu unijnego „AS-Szkolna Akademia Sukcesu” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. O powyższym Wydział Finansowy poinformuje 

Dyrektora.  

 

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 23 stycznia 2018 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23 stycznia 2018 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2018 rok. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

określenia uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu Powiatu 

Raciborskiego, składania oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych 

oraz związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu  

Panu Jackowi Kąskowi do złożenia wniosku pt. „Staże zagraniczne inwestycją  

w przyszłość i sukces zawodowy uczniów” w ramach programu Erasmus+. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”  

w Raciborzu Panu Sławomirowi Janowskiemu do złożenia wniosku w projekcie  

pt. „Dobry nauczyciel gwarantem jakości kształcenia” w ramach programu Erasmus+. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu Pani Marzenie 

Kacprowicz do złożenia wniosku pt. „Lepsza szkoła-lepsza przyszłość. Podniesienie 

kompetencji i jakości pracy nauczycieli ZSO nr 1 w Raciborzu” w ramach programu 

Erasmus+. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagród finansowych  

za osiągnięte wyniki sportowe w 2017 r. osobom fizycznym z terenu powiatu 

raciborskiego. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagród rzeczowych  

za osiągnięte wyniki sportowe w 2017 r. osobom fizycznym z terenu powiatu 

raciborskiego. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagród finansowych  

dla trenerów i działaczy sportowych za sukcesy sportowe odniesione w 2017 roku. 


