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OR.IV.0022.1.5.2018 

PROTOKÓŁ  NR 162/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 30 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 161/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 23 stycznia 2018 r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

 

Starosta poinformował o nieobecności Wicestarosty w terminie od 29 stycznia do 2 lutego 

2018 r.  

 

Starosta rozszerzył porządek obrad o kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. wyrażenia 

zgody na likwidację środków trwałych znajdujących się w ewidencji księgowej CKZiU nr 2 

„Mechanik”. 

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. 

 

Starosta dodał, że na dzisiejsze posiedzenie zaprosił b. Dyrektor Agencji Promocji Ziemi 

Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu  

Panią Grażynę Wójcik oraz Panią Mariolę Jakacką, która została wybrana na to stanowisko.  
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Starosta przekazał, że kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się w tut. Starostwie  

6 lutego 2018 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 161/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23 stycznia  

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

na str. 14. 

 

Ad. 2 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Oleskim w sprawie powierzenia prowadzenia 

zadania publicznego, jakim jest kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu i Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu w zakresie teoretycznych 

przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego  

przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu. 

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

359753. 

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 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Oleskim  

w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego, jakim jest kształcenie uczniów klas 

wielozawodowych z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu  

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

w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania  

i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 27 lutego 2018 r. 

Jednocześnie polecił Kierownikowi Referatu Edukacji przygotować informację uzupełniającą  

nt. zawodów oraz ilości uczniów klas wielozawodowych, którzy będą odbywać teoretyczną 

naukę zawodu w ww. Ośrodku. 

 



 

 

3 

Następnie Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych na terenie Powiatu Raciborskiego przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu  

i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

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

360693. 

Szczegółowych informacji udzieliła obecna w tej części posiedzenia Inspektor Referatu 

Edukacji Halina Stolorz, która poinformowała, że przedmiotowy projekt uchwały 

przygotowano w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2017 r.  

o finansowaniu zadań oświatowych, wprowadzającej nowe zasady naliczania dotacji dla szkół 

niepublicznych. 

Powyższa zmiana ma odzwierciedlenie w § 3 niniejszego projektu uchwały, w którym 

uwzględniono typy szkół i wysokości dotacji jakich się im udziela. W § 5 doprecyzowano 

warunki udzielania dotacji biorąc pod uwagę uregulowania ustawodawcze. W nawiązaniu  

do powyższego dokonano odpowiednich zmian w załącznikach do projektu uchwały. 

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

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów 

aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji 

(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r., poz. 2488), ww. projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

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 trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 

szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Raciborskiego przez osoby 

prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 27 lutego 2018 r. 

W tym momencie Inspektor Referatu Edukacji Halina Stolorz opuściła posiedzenie.  
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Ad. 3 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek 

oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Raciborskiego przez osoby prawne i fizyczne 

oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

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

358578. 

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

Sekretarza Powiatu, wprowadził autopoprawkę do załączników polegających na poprawieniu 

drobnych błędów redakcyjnych.  

Po zmianie, 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 dotyczącej ustalenia trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych na terenie Powiatu Raciborskiego przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu  

i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

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

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatrudnienia 

Dyrektora Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu. 

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

360565. 

Starosta przypomniał, że Uchwałą Nr 148/701/2017 Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wszczęcia procedury naboru na stanowisko 

Dyrektora Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu została powołana komisja do przeprowadzenia naboru  

na stanowisko dyrektora Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Przeprowadzono nabór zgodnie  

z Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym  

w Raciborzu oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu raciborskiego. 
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W wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko Dyrektora Agencji 

Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu została wybrana Pani Mariola Jakacka.  

W związku z powyższym Starosta zaproponował, aby Zarząd zatrudnił Panią Mariolę Jakacką 

na stanowisku Dyrektora Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu z dniem 1 lutego 2018 r. 

Wysokość wynagrodzenia oraz inne warunki dotyczące stosunku pracy zostaną określone 

przez Starostę Raciborskiego w umowie o pracę. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zatrudnienia Dyrektora Agencji 

Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu. 

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

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia kierownika jednostki do składania oświadczeń woli związanych  

z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Agencję Promocji Ziemi Raciborskiej  

i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

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

360573. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierownika jednostki  

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu 

przez Agencję Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu. 

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

 

Starosta przekazał, że w związku z powierzeniem funkcji Dyrektora Agencji Promocji Ziemi 

Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu  

Pani Marioli Jakackiej oraz wyznaczeniem osoby, która w razie nieobecności dyrektora 

będzie odpowiedzialna m.in. za wykonanie budżetu jednostki, w tym za składanie oświadczeń 

woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych z prowadzeniem bieżącej 

działalności jednostki, dokonywanie przeniesień w planie wydatków bieżących  
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i majątkowych związanych z realizacją zadań jednostki w 2018 r., zaciąganie zobowiązań 

wykraczających poza rok budżetowy 2018, umarzanie, odraczanie terminu spłaty  

lub rozkładanie na raty należności cywilnoprawnych przypadających jednostce zachodzi 

konieczność zmiany stosownych uchwał Zarządu.  

W związku z powyższym Starosta przedstawił 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 

360728. 

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

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

uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu Powiatu Raciborskiego, 

składania oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych  

z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

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

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego  

do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych związanych  

z realizacją zadań jednostki w roku 2018. 

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

360732. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do dokonywania 

przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań 

jednostki w roku 2018. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 
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Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu 

Raciborskiego do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2018. 

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

360737. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do zaciągania 

zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2018. 

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

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego  

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

przypadających jednostce. 

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

360735. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego do umarzania, 

odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności cywilnoprawnych 

przypadających jednostce. 

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

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem  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 

360725. 

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 2018 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 
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Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawił projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży w drugim przetargu nieograniczonym 

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 

358444. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zaproponował, aby sprzedać  

w drodze drugiego 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 zasugerował, aby ustalić cenę 

wywoławczą ww. nieruchomości w wysokości 150 000 zł brutto.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie sprzedaży w drugim przetargu 

nieograniczonym nieruchomości zabudowanej, położonej w Raciborzu przy ulicy 

Kombatantów 5, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2018 r. 

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

360158.  

Skarbnik Powiatu przekazała, że po przygotowaniu ww. karty informacyjnej otrzymała 

dodatkowo informację o zmianie planu finansowego Powiatowego Zarządu Dróg  

w Raciborzu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych na 2018 r.: 

Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu  

z 16 i 23 stycznia 2018 r., Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 

„Mechanik” w Raciborzu z 22 i 24 stycznia 2018 r., Powiatowego Zarządu Dróg  

w Raciborzu. 
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Starosta omówił dodatkową kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. wyrażenia zgody  

na likwidację środków trwałych znajdujących się w ewidencji księgowej CKZiU nr 2 

„Mechanik”. 

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

360596.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na likwidację nw. środków trwałych 

znajdujących się w ewidencji księgowej CKZiU nr 2 „Mechanik” w Raciborzu: 

1) wiertarka kadłubowa z lat 60-tych o wartości 3 646,65 zł, wartość umorzenia  

na 25 stycznia 2018 r. – 3 646,65 zł czyli 100%,  

2) wiertarka promieniowa z lat 70-tych o wartości 3 860,14 zł, wartość umorzenia  

na 25 stycznia 2018 r. – 3 860,14 zł czyli 100%, 

3) komputery Almar Intel P42, 2,93GHz, 768 MBRAM, DDR1 – 11 szt. o wartości  

3 233,00 zł czyli 35 563,00 zł z 11 marca 2004 r., wartość umorzenia na 25 stycznia  

2018 r. – 35 563,00 zł czyli 100%. 

 

Starosta zapoznał zebranych z wnioskiem Komisji Rewizyjnej z posiedzenia  

w dniu 23 stycznia 2018 r. 

Ww. wniosek znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 360107. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Głównemu Specjaliście ds. zarządzania personelem 

Wydziału Organizacyjnego udzielić odpowiedzi na ww. wniosek.  

 

Starosta poinformował, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 7 lutego  

2018 r. o godz. 14:45 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 360106.  

 

Starosta omówił pismo Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przekazania:  

1) planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa na 2018 r., 

2) planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą  

na 2018 r., 

3) planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji na 2018 r., 

4) planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2018 r., 
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5) planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2018 r. 

 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 360652.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przekazał naczelnikom, kierownikom komórek 

organizacyjnych tut. Starostwa ww. plany pracy Komisji Stałych Rady Powiatu 

Raciborskiego na 2018 r., zobowiązując jednocześnie do przygotowania niezbędnych 

materiałów (dyspozycja Starosty – symbol komórki organizacyjnej – przy poszczególnych 

tematach komisji). Zakres przedstawianych materiałów kierownicy omówią każdorazowo  

z resortowym Starostą. 

 

Starosta przedstawił:  

1) Uchwałę Nr 4200/V/37/2018 z dnia 23 stycznia 2018 roku V Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości 

sfinansowania deficytu w wysokości 9.378.354,00 zł przyjętego w uchwale budżetowej  

na 2018 rok Powiatu Raciborskiego, która znajduje się w systemie informatycznym Mdok 

pod numerem UID 359936,  

2) Uchwałę Nr 4200/V/38/2018 z dnia 23 stycznia 2018 roku V Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości 

planowanej kwoty długu Powiatu Raciborskiego wynikającej z planowanych  

i zaciąganych zobowiązań, która znajduje się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 359937.  

 

Jednocześnie Starosta przekazał, że RIO w Katowicach wydało pozytywne z uwagami opinie  

o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 9.378.354,00 zł przyjętego w uchwale 

budżetowej na 2018 rok Powiatu Raciborskiego oraz o prawidłowości planowanej kwoty 

długu Powiatu Raciborskiego wynikającej z planowanych i zaciąganych zobowiązań. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z Uchwałami V Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach: 

1) Nr 4200/V/37/2018 z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o możliwości 

sfinansowania deficytu w wysokości 9.378.354,00 zł przyjętego w uchwale budżetowej  

na 2018 rok Powiatu Raciborskiego,  
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2) Nr 4200/V/38/2018 z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o prawidłowości 

planowanej kwoty długu Powiatu Raciborskiego wynikającej z planowanych  

i zaciąganych zobowiązań. 

 

Sekretarz Powiatu Beata Bańczyk poinformowała, że na kolejne posiedzenie zostanie 

przygotowany wniosek o zwołanie sesji Rady Powiatu Raciborskiego w trybie 

nadzwyczajnym. W porządku obrad ww. sesji ujęty zostanie projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zamiaru przekształcenia Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu poprzez przeniesienie jego siedziby. 

 

 

W tym miejscu posiedzenie opuścił Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Piotr Olender. 

 

 

Następnie Starosta przywitał na posiedzeniu Panią Mariolę Jakacką, nową dyrektor Agencji 

Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu, która została wybrana na stanowisko w wyniku otwartego i konkurencyjnego 

naboru i rozpocznie pracę od 1 lutego 2018 r. 

Pani Mariola Jakacka przedstawiła pokrótce swój życiorys, akcentując ważne momenty  

w dotychczasowej pracy zawodowej.  

Starosta w imieniu swoim i zebranych życzył Pani Marioli Jakackiej powodzenia  

w kierowaniu tą jakże ważną jednostką, jaką jest Zamek Piastowski w Raciborzu. Następnie 

wręczył Pani Marioli Jakackiej uchwały dotyczące zatrudnienia Dyrektora Agencji Promocji 

Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu  

oraz upoważnienia kierownika jednostki do składania oświadczeń woli związanych  

z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Agencję Promocji Ziemi Raciborskiej  

i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

Starosta przekazał, że w dniu 1 lutego 2018 r. o godz. 08.00 uda się wraz z nową  

Panią Dyrektor na Zamek Piastowski w Raciborzu. 

 

W dalszej kolejności Zarząd Powiatu Raciborskiego przekazał oficjalne podziękowania  

Pani Grażynie Wójcik za wieloletnią pracę na stanowisku Dyrektora Agencji Promocji Ziemi 

Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Dziękując 
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za owocną współpracę, Starosta podkreślił pełne poświęcenia wypełnianie obowiązków  

oraz rzetelną i sumienną pracę na rzecz promowania kultury i turystyki Powiatu 

Raciborskiego. 

 

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 30 stycznia 2018 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 stycznia 2018 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej ustalenia trybu udzielania i rozliczania 

dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie 

Powiatu Raciborskiego przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatrudnienia Dyrektora Agencji 

Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierownika jednostki 

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu  

przez Agencję Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

określenia uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu Powiatu 

Raciborskiego, składania oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych 

oraz związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego  

do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych związanych  

z realizacją zadań jednostki w roku 2018. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do zaciągania 

zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2018. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego  

do umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności 

cywilnoprawnych przypadających jednostce. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2018 rok. 



 

 

15 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży w drugim przetargu 

nieograniczonym nieruchomości zabudowanej, położonej w Raciborzu przy ulicy 

Kombatantów 5, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 


