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OR.IV.0022.1.10.2018 

PROTOKÓŁ  NR 167/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 6 marca 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 166/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 27 lutego 2018 r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

5. Realizacja uchwały Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

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  

13 marca 2018 r. o godz. 07.30.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 166/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 lutego  

2018 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.  
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Ad. 2 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Raciborskiego za 2017 rok. 

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

365450. 

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 informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców  

Powiatu Raciborskiego za 2017 rok oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 27 marca 2018 r. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił o przekazaniu na sesję w dniu 27 marca 2018 r.: 

 

1) informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie działania Komendy Powiatowej Policji   

w Raciborzu w 2017 r., 

2) sprawozdania z realizacji zadań w powiecie raciborskim przez Placówkę Straży Granicznej  

w Rudzie Śląskiej za rok 2017, 

3) sprawozdania z realizacji zadań Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej  

w Raciborzu za rok 2017 - Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu 

raciborskiego za 2017 rok, 

4) sprawozdania z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie powiatu raciborskiego  

w roku 2017. 

 

Następnie Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

informacji o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego. 

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

365446. 

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 informacji o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego  

i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 27 marca 2018 r. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił o przekazaniu na sesję w dniu 27 marca 2018 r.: 

 

1) informacji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu o stanie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego powiatu raciborskiego za 2017 rok, 

2) informacji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polski – Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Gliwicach dot. realizacji zadań na terenie powiatu raciborskiego  

w 2017 r.  

 

Starosta poinformował, że na sesję w dniu 27 marca 2018 r. zostaną zaproszeni szefowie 

służb, inspekcji i straży, którzy złożyli przedmiotowe sprawozdania i informacje. Ponadto  

na sesję zostanie zaproszona Pani Grażyna Wójcik b. Dyrektor Agencji Promocji Ziemi 

Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

 

Ad. 3 

 

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 

367301. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że ww. projekt uchwały przygotowano przede wszystkim  

w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.25.2.2018 z dnia 12 lutego 

2018 r. ustalającej wskaźniki dotacji celowych na 2018 rok. Decyzja ta była omawiana  

na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2018 r.  

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. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na rok 2018. 

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

367307.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2018. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 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 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 

367212. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że w związku ze zmianami osobowymi na stanowisku 

Kierownika Referatu Administracyjnego i Naczelnika Wydziału Komunikacji  

oraz powierzeniem funkcji p.o. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Raciborzu 

Leszkowi Chojeckiemu, zachodzi konieczność zmiany treści 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 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 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła 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 

367214. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 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 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła 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 

367217. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 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 7 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 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 

367216. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 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 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na wprowadzenie od roku szkolnego 2018/2019 w Branżowej Szkole I Stopnia nr 1 
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wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu 

kształcenia w zawodzie: magazynier-logistyk. 

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

366759. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie  

od roku szkolnego 2018/2019 w Branżowej Szkole I Stopnia nr 1 wchodzącej w skład 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu kształcenia w zawodzie: 

magazynier-logistyk, po wniesieniu na wniosek Wicestarosty autopoprawek do: § 2, który 

otrzymał brzmienie: „§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu. 2. Nadzór nad wykonaniem 

uchwały sprawować będzie Wicestarosta.” oraz do § 3, który otrzymał brzmienie:  

„§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 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 

367144. 

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

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. wszczęcia procedury 

konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu. 

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

366691. 

Wicestarosta przypomniał, że Pani Ewa Konopnicka pełni funkcję dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Raciborzu od 1 lutego 2003 r. - pierwsza kadencja z konkursu.  

Z dniem 1 września 2008 r. nastąpiło przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora  
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jw. do dnia 31 sierpnia 2013 r. – druga kadencja. Następnie z dniem 1 września 2013 r. 

powierzono funkcję dyrektora szkoły jw. do dnia 31 sierpnia 2018 r. – trzecia kadencja  

z konkursu.  

Z uwagi na fakt, iż 31 sierpnia br. upływa termin powierzenia funkcji jw., należy ogłosić 

konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu.  

W związku z tym, iż obowiązujące przepisy prawa nie dopuszczają możliwości przedłużenia 

funkcji dyrektora ww. szkoły, Wicestarosta zaproponował, aby Zarząd wyraził zgodę  

na wszczęcie postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Raciborzu. 

Po uzupełnieniu karty informacyjnej dot. wszczęcia procedury konkursowej na stanowisko 

dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził 

zgodę na wszczęcie postępowania konkursowego na ww. stanowisko. W pierwszej kolejności 

polecił Kierownikowi Referatu Edukacji wystosowanie pism do organu nadzoru 

pedagogicznego, do rady pedagogicznej, rady rodziców, do zakładowych organizacji 

związkowych, celem wskazania przedstawicieli do komisji konkursowych, a następnie 

przygotowanie projektów uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia 

konkursu i powołania komisji konkursowej. 

 

Starosta przedstawił informację o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 7 marca 2018 r.  

o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu (budynek A, parter, pok. nr 4). 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 366809.  

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Skarbnik Powiatu poinformowała,  

że Wydział Finansowy wystosuje również pismo do dyrektorów jednostek organizacyjnych 

Powiatu Raciborskiego, aby naliczali i egzekwowali zryczałtowaną opłatę w wysokości  

40 euro w przypadkach nieterminowych płatności w transakcji handlowej. Ponadto 

poinformuje, aby zamieszczali oni w nowych umowach cywilnoprawnych zapis, o którym 

mowa w treści art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty  

w transakcjach handlowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 684), co również przybliży 

kontrahentom ryzyko naliczania kwoty 40 euro w przypadkach nieterminowych płatności  

z ich stron. 
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Skarbnik Powiatu przekazała, że w dniu dzisiejszym zebrani otrzymają sprawozdanie roczne 

z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2017 r., celem zapoznania i wniesienia 

ewentualnych uwag.  

 

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 Referatu Edukacji do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXVIII/344/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie 

zamiaru przekształcenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu 

poprzez przeniesienie jego siedziby. 

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 

366012. 

 

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 6 marca 2018 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 6 marca 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 rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2018. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do zaciągania 

zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2018. 

8. 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. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie 

od roku szkolnego 2018/2019 w Branżowej Szkole I Stopnia nr 1 wchodzącej w skład 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu kształcenia  

w zawodzie: magazynier-logistyk. 


