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OR.IV.0022.1.8.2018 

PROTOKÓŁ  NR 165/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 20 lutego 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 164/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 13 lutego 2018 r. 

2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

3. Sprawy różne. 

 

Starosta rozszerzył porządek posiedzenia o dodatkową kartę informacyjną Referatu Inwestycji  

i Remontów dot. realizacji umowy nr OR.VII.273.7.2017 z dnia 30.08.2017 r. na zadaniu  

pn.: „Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim”  

– zadanie nr 1 – roboty budowlane w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 

w Raciborzu.  

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 kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się w tut. Starostwie  

27 lutego 2018 r. o godz. 08.00.  
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Ad. 1 

 

Protokół Nr 164/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 lutego  

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

 

Ad. 2 

 

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 

364646. 

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. 

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

 

Ad. 3 

 

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 

364355. 

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

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu.  

 

Skarbnik Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. naliczania  

i egzekwowania zryczałtowanej opłaty w wysokości 40 euro od każdej opóźnionej płatności 

w transakcji handlowej. 

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

361607. 
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Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do ponownego omówienia karty 

informacyjnej dot. naliczania i egzekwowania zryczałtowanej opłaty w wysokości 40 euro  

od każdej opóźnionej płatności w transakcji handlowej powróci na kolejnym posiedzeniu. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawił kartę informacyjną 

Wydziału Organizacyjnego dot. zapoznania się z protokołem z posiedzenia Rady Nadzorczej 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. z dnia 8 lutego 2018 r., analizy 

kwartalnej informacji o spółce za IV kwartał 2017 r. oraz analizy planu rzeczowo-

finansowego spółki na rok obrotowy 2018. 

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

364314. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek poinformował,  

że przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej PKS Sp. z o.o. w dniu 8 lutego 2018 r. były 

m.in.: analiza informacji Zarządu Spółki o bieżącej sytuacji ekonomicznej Spółki  

oraz w IV kwartale 2017 r., analiza planu rzeczowo-finansowego Spółki na rok obrotowy 

2018, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o planie rzeczowo-finansowym Spółki  

na rok obrotowy 2018. Ponadto na ww. posiedzeniu przedstawiono informację o działaniach 

podjętych przez Powiat Raciborski w sprawie nabycia nowych autobusów dla Spółki.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego:  

1) zapoznał się z protokołem nr 14/08.02/2018 z przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  

w Raciborzu odbytego w dniu 8 lutego 2018 r. w siedzibie Spółki,  

2) przyjął kwartalną informację o Spółce za IV kwartał 2017 r.,  

3) przyjął plan rzeczowo-finansowy Spółki na rok obrotowy 2018,  

4) postanowił o bieżącym monitorowaniu wyników i analizie danych finansowych Spółki. 

 

Sekretarz Powiatu omówiła kartę informacyjną Referatu Administracyjnego  

dot. ubezpieczenia majątkowego jednostek organizacyjnych powiatu. 

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

364505. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zdecydował o wspólnym wyborze ubezpieczyciela 

majątkowego jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego a koordynację działań 

wzorem ubiegłego roku powierzył Referatowi Administracyjnemu. Jednocześnie 
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zaakceptował propozycję, aby wyłączyć Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu z grupy 

jednostek objętej tym zamówieniem. 

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu  

dot. zmiany w kalendarzu imprez sportowych na 2018 r. 

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

364009. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego pozytywnie rozpatrzył: 

1) wniosek zarządu Akademii Piłkarskiej Gol Racibórz o przyznanie patronatu Starosty 

Raciborskiego i wprowadzenie do kalendarza imprez sportowych realizowanych jako 

zadania własne powiatu w zakresie upowszechniania sportu w 2018 r. i kolejnych latach 

Turnieju Piłkarskiego Ślązak Cup poprzez dopisanie zawodów pod poz. 73. Wyraził zgodę 

na ufundowanie medali dla uczestników turnieju piłkarskiego w wysokości do 500,00 zł,  

w ramach środków będących w dyspozycji Referatu,  

2) wniosek zarządu Koła PZW nr 46 SGL Carbon o przyznanie patronatu Starosty 

Raciborskiego i wprowadzenie do kalendarza imprez sportowych realizowanych jako 

zadania własne powiatu w zakresie upowszechniania sportu w 2018 r. i kolejnych latach 

Zawodów Wędkarskich Odra 2018 poprzez dopisanie zawodów pod poz. 74. Wyraził 

zgodę na ufundowanie kart podarunkowych dla 3 najlepszych wędkarzy na zawodach  

w wysokości do 300,00 zł, w ramach środków będących w dyspozycji Referatu. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu  

dot. zaopiniowania przez Zarząd Powiatu Raciborskiego projektu Gminnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2017-2023 w zakresie zgodności ze strategią 

rozwoju powiatu. 

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

364399. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego działając zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r.  

o rewitalizacji (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 z późn. zm.) pozytywnie zaopiniował projekt 

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2017-2023  

pod względem zgodności ze Strategią Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2014-2020, 

przekazany przez Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej pismem z dnia 14 lutego 2018 r. 
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Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. zaopiniowania planów 

naborowych dyrektorów szkół na rok szkolny 2018/2019, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Raciborski. 

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

364302. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował plany naborowe szkół prowadzonych  

przez Powiat Raciborski na rok szkolny 2018/2019 oraz wyraził zgodę na ich publikację 

w informatorze z ofertą edukacyjną skierowaną do uczniów III klas gimnazjum. 

Zarząd zatwierdzając plany naborowe przyjął, że łączna liczba uruchomionych oddziałów 

klas pierwszych dla młodzieży i dorosłych kształtować się będzie następująco:  

1) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu: 

a) I Liceum Ogólnokształcące – 5 oddziałów, 

b) Liceum Plastyczne – 1 oddział (0,5 techniki graficzne + 0,5 fotografia i film),  

2) II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza – 5 oddziałów, 

3) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu: 

a) Technikum – 10 oddziałów, 

b) Branżowa Szkoła I Stopnia – 5 oddziałów, 

c) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 1 oddział, 

d) Szkoła Policealna Nr 1 dla Dorosłych – 1 oddział (florysta), 

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

a) Technikum – 6 oddziałów, 

b) Branżowa Szkoła I Stopnia – 4 oddziały, 

c) Szkoła Policealna nr 2 dla Dorosłych – 3 oddziały, 

d) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 1 oddział. 

 

Ponadto Zarząd zdecydował, że w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  

w Raciborzu zorganizowane będą następujące kwalifikacyjne kursy zawodowe: 

1) A.22 – prowadzenie działalności handlowej – 1 kurs, 

2) T.4 – produkcja wyrobów cukierniczych – 1 kurs, 

3) A.23 – projektowanie fryzur – 1 kurs, 

4) R.3 – prowadzenie produkcji rolniczej – 1 kurs, 

5) A.25 – wykonywanie i realizacja projektów mulimedialnych – 1 kurs, 

6) A.65 – rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych – 1 kurs, 
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7) R.21 – projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury 

krajobrazu – 1 kurs, 

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

nw. kwalifikacyjne kursy zawodowe: 

1) M.19 – użytkowanie obrabiarek skrawających – 1 kurs, 

2) M.44 – organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń – 1 kurs, 

3) E.24 – eksploatacje maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych – 1 kurs. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek omówił kartę informacyjną 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. uregulowania stanu prawnego gruntu  

pod przystankiem autobusowym w Siedliskach przy ul. Gliwickiej 31, znajdującym się 

przy drodze powiatowej S 3509. 

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

360776. 

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że decyzję co do uregulowania stanu 

prawnego gruntu pod przystankiem autobusowym w Siedliskach przy ul. Gliwickiej 31, 

znajdującym się przy drodze powiatowej S 3509 podejmie w terminie późniejszym, po wizji 

w terenie.  

 

Starosta zaprezentował wnioski Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 13 lutego 2018 r. 

Ww. wnioski znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 363870. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przekazał do realizacji radcy prawnemu Lidii Chrzan wnioski 

Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 13 lutego 2018 r.  

 

Starosta przedstawił informację o terminach posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu 

Raciborskiego, które odbędą się w lutym 2018 r. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 364430.  

 

Nawiązując do ww. informacji, Starosta przekazał, że ze względów na wizytę przedstawiciela 

ProPolis Consulting Sp. z o.o. z Poznania, uległa zmianie godzina rozpoczęcia posiedzenie 

Komisji Budżetu i Finansów.  

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów zaplanowane na 26 lutego 2018 r. rozpocznie się  

o godz. 15:00, a nie jak wcześniej planowano o 14:30.  
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Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 364682. 

 

Starosta zapoznał zebranych z interpelacją radnego Dawida Wacławczyka z dnia 12 lutego  

2018 r., która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 363808.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów 

udzielić odpowiedzi na interpelację radnego Dawida Wacławczyka z dnia 12 lutego 2018 r. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z decyzją Ministra Rozwoju i Finansów dot. odmowy 

Powiatowi Raciborskiemu rozłożenia na raty zapłaty zobowiązania w wysokości  

494 841,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej  

za 2013 rok. 

Ww. decyzja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 363634. 

 

Starosta przedstawił dodatkową kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów  

dot. realizacji umowy nr OR.VII.273.7.2017 z dnia 30.08.2017 r. na zadaniu  

pn.: „Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim”  

– zadanie nr 1 – roboty budowlane w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 

w Raciborzu.  

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

364815. 

Szczegółowych informacji udzielił obecny w tej części posiedzenia Kierownik Referatu 

Inwestycji i Remontów Roman Peikert.  

Skarbnik Powiatu poinformowała, że ww. kartę informacyjną podpisała, gdyż realizacja 

zadania pn.: „Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie 

Raciborskim” – zadanie nr 1 – roboty budowlane w Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu rozpoczęła się w 2017 r. Nowe zadania będą mogły być 

wykonywane po otrzymaniu pozytywnej opinii z RIO o emisji obligacji. 

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

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

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

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu: 

1) zaakceptował: Protokół konieczności wykonania robót zamiennych z dnia 19.02.2018 r.  

w branży budowlanej oraz Protokół konieczności wykonania robót zamiennych  
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z dnia 19.02.2018 r. w branży sanitarnej na ww. zadaniu,  

2) zaakceptował Protokół konieczności wykonania robót dodatkowych z dnia 19.02.2018 r.  

w branży elektrycznej oraz Protokół konieczności wykonania robót dodatkowych  

z dnia 19.02.2018 r. w branży budowlanej na ww. zadaniu i wyraził zgodę na dokonanie 

zmiany umowy nr OR.VII.273.7.2017 z dnia 30.08.2017 r. w zakresie robót dodatkowych,  

3) zatwierdził Protokół konieczności dokonania zmiany umowy na ww. zadaniu i wyraził 

zgodę na dokonanie zmiany  umowy nr OR.VII.273.7.2017 z dnia 30.08.2017 r. w zakresie 

zmiany zakresu robót, wynagrodzenia oraz aktualizacji harmonogramu rzeczowo-

finansowego robót. 

 

W wyniku spisania aneksu do umowy, ulegnie zwiększeniu o kwotę 68 864,35 zł (brutto) 

koszt robót budowlanych realizowanych na zadaniu na podstawie umowy  

nr OR.VII.273.7.2017 z dnia 30.08.2017 r., natomiast nie ulegną zmianie łączne wydatki 

finansowe całego zadania ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017 – 2032. 

Płatne w ramach środków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów (dział 801, 

rozdział 80130, § 6059). 

 

Wicestarosta przedstawił uzupełnienie do kompleksowej informacji finansowej o planach  

i inwestycjach Powiatu Raciborskiego planowanych na lata 2018-2022 wraz z planami 

wykorzystania środków zewnętrznych, przygotowane przez Referat Inwestycji i Remontów. 

Ww. uzupełnienie znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

212847. 

Szczegółowych informacji w ww. sprawie udzielił Kierownik Referatu Inwestycji  

i Remontów Roman Peikert.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zdecydował o przekazaniu na najbliższe posiedzenie Komisji 

Budżetu i Finansów uzupełnienia do kompleksowej informacji finansowej o planach  

i inwestycjach Powiatu Raciborskiego planowanych na lata 2018-2022 wraz z planami 

wykorzystania środków zewnętrznych.  

W tym momencie Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Roman Peikert opuścił 

posiedzenie.  
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Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.25.2.2018 

z dnia 12 lutego 2018  r. ustalającą wskaźniki dotacji celowych na 2018 rok oraz kwotę 

dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań 

zleconych z zakresu administracji rządowej. Szczegółowe ustalenia kwotowe obejmują 

załączniki do niniejszego pisma. 

Skarbnik Powiatu dodała, że w związku z otrzymaniem ww. decyzji w najbliższym czasie 

zostaną przygotowane stosowne zmiany w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 r.  

Ww. decyzja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 364601.  

 

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 20 lutego 2018 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20 lutego 2018 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2018 rok. 


