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OR.IV.0022.1.11.2018 

PROTOKÓŁ  NR 168/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 13 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 167/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 6 marca 2018 r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

5. Realizacja uchwał 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  

20 marca 2018 r. o godz. 08.00.  

 

Starosta poinformował, że w posiedzeniu bierze udział Agnieszka Bartula – inspektor  

ds. obsługi Rady Powiatu w Wydziale Organizacyjnym.  
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Ad. 1 

 

Protokół Nr 167/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 6 marca 2018 r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.  

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok. 

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

368564. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

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

na wniosek Skarbnika Powiatu, wprowadził do niego autopoprawki polegające na:  

1) zwiększeniu w Rozdziale 85333 planu dotacji celowej ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014 – 2020, z przeznaczeniem na realizację projektu Klub Integracji 

Społecznej w Raciborzu (2018 – 2020) – 5 999,00 zł,  

2) zwiększeniu w Rozdziale 85333 planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy  

w Raciborzu, z przeznaczeniem na realizację projektu Klub Integracji Społecznej  

w Raciborzu (2018 – 2020) – 5 999,00 zł. 

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

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

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2018 rok oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję w dniu 27 marca 2018 r. 

 

Następnie Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2018 – 2032. 

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

368575. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego o zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 
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Raciborskiego na lata 2018 – 2032 na wniosek Skarbnika Powiatu, wprowadził do niego 

autopoprawki wynikające z projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2018 rok oraz polegające na zwiększeniu wartości projektu Klub 

Integracji Społecznej w Raciborzu o 9 000,00 zł w 2019 r. i o 3 000,00 zł w 2020 r. 

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

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

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

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

na sesję w dniu 27 marca 2018 r. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zadań  

z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań  

w roku 2018. 

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

368035. 

Wicestarosta przypomniał, że zgodnie z regulacją art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  

(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 ze zm.) rada powiatu w formie uchwały określa zadania,  

na które przeznacza środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt 1 wspomnianej ustawy. 

Zgodnie z informacją przekazaną przez Zastępcę Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Powiat Raciborski otrzymał kwotę 1 942 788,00 zł  

na realizację w 2018 roku zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 

Propozycję podziału środków opracował Referat Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego 

w Raciborzu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu oraz Powiatowy Urząd 

Pracy w Raciborzu – jednostki realizujące zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej  

i społecznej osób niepełnosprawnych przy udziale środków PFRON. 

Zgodnie z art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy kwota 1 119 720,00 zł przeznaczona  

na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Raciborzu stanowi 

90% dofinansowania działalności Warsztatów, pozostałe 10% kosztów w kwocie  

124 414,00 zł Powiat zabezpiecza z dochodów własnych. 
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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 zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  

oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2018 oraz postanowił o jego przekazaniu  

na sesję w dniu 27 marca 2018 r. Jednocześnie postanowił o przekazaniu na sesję dodatkowej 

informacji nt. złożonych wniosków w latach 2015 – 2018, propozycji podziału środków 2018. 

Ponadto polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych przekazać ww. projekt uchwały 

Powiatowej Społecznej Radzie Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu, celem 

zaopiniowania. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Pietrowice Wielkie  

na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji 

ekologicznej. 

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

368026. 

Starosta przekazał, że w ww. projekcie uchwały zaproponowano udzielenie pomocy 

finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego, w formie dotacji celowej w kwocie  

25 000,00 zł dla Gminy Pietrowice Wielkie z przeznaczeniem na realizację zadania 

publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji ekologicznej  

pn. „XVIII Eko-Wystawa. Ciepło przyjazne środowisku”.  

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej, przeznaczenia i zasady rozliczenia 

określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Raciborskim a Gminą Pietrowice 

Wielkie. 

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 udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego  

dla Gminy Pietrowice Wielkie na realizację zadania publicznego o charakterze 

ponadgminnym w zakresie edukacji ekologicznej oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję 

w dniu 27 marca 2018 r. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawił projekt uchwały 
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Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu 

użytkowego nr 7, usytuowanego w budynku przy ulicy Ludwika 4 w Raciborzu. 

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

367874. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przekazał, że obecnie Kasa 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Oddział Regionalny w Częstochowie jest stroną 

umowy najmu zawartej z Powiatem Raciborskim w dniu 31 grudnia 2013 r., której 

przedmiotem jest część lokalu użytkowego nr 7 o pow. 214,77 m², usytuowanego  

na pierwszym piętrze budynku przy ulicy Ludwika 4 w Raciborzu. 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Oddział Regionalny w Częstochowie 

wykorzystuje część przedmiotowego lokalu na cele biurowe związane z obsługą 

mieszkańców Powiatu Raciborskiego w zakresie ubezpieczenia rolników.  

Aktualnie planuje się oddać w najem na rzecz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 

Oddział Regionalny w Częstochowie cały lokal użytkowy nr 7 o pow. 214,77 m²  

oraz dodatkowo udział wynoszący 2172/10000 części w nieruchomości wspólnej. 

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 wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego nr 7, 

usytuowanego w budynku przy ulicy Ludwika 4 w Raciborzu oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 27 marca 2018 r. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej przyjęcia Programu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Powiecie 

Raciborskim na lata 2012 – 2018. 

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

368555. 

Wicestarosta przypomniał, że 27 marca 2012 r. Rada Powiatu Raciborskiego Uchwałą  

Nr XVII/182/2012 przyjęła Program Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Powiecie 

Raciborskim na lata 2012 – 2018, który był i jest częściową kontynuacją programów  

na lata 2001 – 2005 i 2006 – 2012 skupioną na działaniach, których Powiat jest ich 

realizatorem lub może być ich inicjatorem. 

Zaproponowane w przedmiotowym projekcie uchwały zmiany uwzględniają powstanie 

Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo typu B  



 

 

6 

w Raciborzu przy ul. Grzonki 1 oraz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  

o Niepełnosprawności w Raciborzu przy ul. Gamowskiej 3. 

Rozszerzono zakres działań o likwidację barier transportowych w jednostkach 

organizacyjnych Powiatu działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz innych 

jednostkach realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych na podstawie zlecenia 

Powiatu. Zapis ten umożliwi wspomnianym jednostkom ubieganie się o dofinansowanie 

przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupu samochodów  

do przewozu osób niepełnosprawnych. Uaktualniono również dane teleadresowe zawarte  

w rozdziale XI „BAZA ADRESOWA”.  

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 zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Programu Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym w Powiecie Raciborskim na lata 2012 – 2018 oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 27 marca 2018 r. Ponadto polecił Kierownikowi Referatu Spraw 

Społecznych przekazać ww. projekt uchwały Powiatowej Społecznej Radzie Do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w Raciborzu, celem zaopiniowania. 

 

Wicestarosta przypomniał, że w trakcie posiedzenia w dniu 13 lutego 2018 r. Zarząd Powiatu 

Raciborskiego pozytywnie zaopiniował:  

 

1) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyłączenia z Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu Technikum nr 1 im. Księżnej 

Eufemii Raciborskiej oraz Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1,  

2) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie utworzenia Zespołu Szkół 

Ekonomicznych z siedzibą w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3 

oraz postanowił o ich przekazaniu na sesję w dniu 27 marca 2018 r.  

 

Projekt uchwały, o którym mowa w pkt 2 przekazano do zaopiniowania przez związki 

zawodowe zrzeszające nauczycieli i Radę Pedagogiczną Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu. Na dzień dzisiejszy nie otrzymano wszystkich 

wymaganych prawem opinii. Po ich uzyskaniu, zostanie o tym poinformowana Komisja 

Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Rada Powiatu Raciborskiego.  
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Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem  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 

368505. 

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

 

W tym miejscu posiedzenie opuścił Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego  

Brygida Abrahamczyk.  

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

sprawozdania ze sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, 

rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo 

– wychowawczymi w roku 2017. 

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

367981. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie sprawozdania ze sprawowania kontroli 

nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi 

rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi w roku 2017.  

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

 

Jednocześnie Zarząd postanowił, że dane osobowe i adresowe rodzin zastępczych  

i rodzinnych domów dziecka, o których mowa w załączniku do uchwały, nie podlegają 

udostępnieniu ze względu na prywatność osób fizycznych – na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy 

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 
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Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych  

w Raciborzu przy ul. Królewskiej 19. 

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

368149. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu przy ul. Królewskiej 19. 

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

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawił projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie minimalnych stawek czynszu z tytułu najmu  

i dzierżawy oraz opłat z tytułu obciążenia ograniczonymi prawami rzeczowymi 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. 

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

364341. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przypomniał, że Uchwałą  

Nr 16/56/2011 z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu  

z tytułu najmu i dzierżawy oraz opłat z tytułu obciążenia ograniczonymi prawami 

rzeczowymi nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego, Zarząd ustalił 

wysokość przedmiotowych stawek. 

Z uwagi na wzrost wartości nieruchomości, jaki nastąpił w przeciągu ostatnich lat zasadnym 

jest zmiana Uchwały Nr 16/56/2011 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 22 marca 2011 r. 

Zaproponowane stawki z tytułu korzystania z nieruchomości stanowiących własność Powiatu 

Raciborskiego odpowiadają stawkom rynkowym stosowanym na terenie Powiatu 

Raciborskiego. Uchwała będzie miała zastosowanie do spraw wszczętych po wejściu w życie 

uchwały i będzie obowiązywała wszystkie jednostki organizacyjne oraz szkoły Powiatu 

Raciborskiego. Z uwagi na przyjęcie przez Zarząd Powiatu Raciborskiego uchwał 

określających stawki czynszu dotyczących obiektów użyteczności publicznej (szkoły, zamek), 

stawki czynszu określone niniejszą uchwałą będą miały zastosowanie, o ile uchwały 

szczególne, o których mowa wyżej nie stanowią inaczej. 

Ponadto Członek Zarządu Andrzej Chroboczek zwrócił uwagę na brzmienie § 2,  

który stanowi, że Zarząd Powiatu Raciborskiego może obniżyć minimalne stawki czynszu  
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z tytułu najmu i dzierżawy oraz opłat z tytułu obciążenia ograniczonymi prawami 

rzeczowymi nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego, jeżeli wymagają 

tego uzasadnione względy społeczne lub gospodarcze. W Uchwale z 2011 r. kompetencje  

te posiadał dyrektor jednostki organizacyjnej Powiatu Raciborskiego.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie minimalnych stawek czynszu z tytułu 

najmu i dzierżawy oraz opłat z tytułu obciążenia ograniczonymi prawami rzeczowymi 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego, po wniesieniu na wniosek 

Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzeja Chroboczka autopoprawki polegającej  

na prawidłowym oznaczeniu numeracji załącznika. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek omówił projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów  

na oddanie w najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu 

Raciborskiego. 

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

364465. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie regulaminu przeprowadzania 

przetargów na oddanie w najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność 

Powiatu Raciborskiego. 

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

 

Jednocześnie Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami 

przekazać uchwały w sprawie: minimalnych stawek czynszu z tytułu najmu  

i dzierżawy oraz opłat z tytułu obciążenia ograniczonymi prawami rzeczowymi 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego oraz w sprawie regulaminu 

przeprowadzania przetargów na oddanie w najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących 

własność Powiatu Raciborskiego do wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego. 

 



 

 

10 

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 

368502. 

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

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, II Liceum Ogólnokształcącego  

w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu  

z dnia 6 i 7 marca 2018 r., Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 

„Mechanik” w Raciborzu, Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, Poradni Psychologiczno 

-Pedagogicznej w Raciborzu, Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, Międzyszkolnego 

Ośrodka Sportowego w Raciborzu, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, 

Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu  

dot. wyrażenia zgody na przekazanie z rezerwy budżetowej powiatu  kwoty 13 448,00 zł  

w celu pokrycia wkładu własnego finansowego na realizację projektu pn. „Szkoła Młodych 

Przedsiębiorców”. 

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

368523. 

Wicestarosta przypomniał, że Powiat Raciborski w dniu 6 grudnia 2017 r. złożył wniosek  

o dofinansowanie projektu pn. „Szkoła Młodych Przedsiębiorców” w ramach programu 

edukacji ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego. Wartość projektu: 34 751,00 zł,  

w tym: 

- wnioskowana kwota dofinansowania z NBP: 29 998,00 zł, 

- wkład własny rzeczowy powiatu: 2 460,00 zł, 

- wkład własny finansowy powiatu: 2 293,00 zł. 

 

W dniu 6 marca 2018 r. otrzymano decyzję Narodowego Banku Polskiego w sprawie 

dofinansowania projektu w kwocie 14 248,00 zł. Projekt jest możliwy do realizacji w zakresie 
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rzeczowym i finansowym określonym w złożonym wniosku, tj. o wartości 34 751,00 zł,                  

z dofinansowaniem NBP: 14 248,00 zł oraz łącznym wkładem własnym 20 503,00 zł. 

Po odliczeniu wkładu rzeczowego w kwocie 2 460,00 zł, potrzebny wkład finansowy wynosi 

18 043,00 zł. Referat Promocji i Rozwoju Powiatu posiada zabezpieczone środki na realizację 

przedsięwzięcia w kwocie 4 595,00 zł. Brakująca kwota wynosi: 13 448,00 zł. 

Realizacja projektu przewidziana jest w terminie od 26 marca 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. 

Obecnie, po złożeniu uaktualnionego wniosku projektowego, NBP przygotowuje umowę                                

o dofinansowanie,  która zostanie przesłana do powiatu drogą pocztową. 

Dodatkowo, w dniu  8 marca 2018 r. rozesłana została drogą mailową informacja do szkół 

powiatu oraz PWSZ w Raciborzu z informacją o projekcie oraz z prośbą o dokonanie 

rozeznania wśród nauczycieli, którzy byliby chętni do udziału w przedsięwzięciu.                 

Zgodnie z zeszłorocznymi danymi, chętnych do udziału było 16 nauczycieli szkół                           

oraz 3 wykładowców  PWSZ. Jednocześnie ze szkołami i uczelnią prowadzone są rozmowy 

w sprawie partycypacji w kosztach wkładu własnego finansowego. Tym samym, założyć 

można, że przynajmniej część brakującej kwoty 13 448,00 zł zostanie ostatecznie pokryta 

przez placówki, których nauczyciele wezmą udział w projekcie. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na przekazanie z rezerwy budżetowej powiatu 

kwoty 13 448,00 zł w celu pokrycia wkładu własnego finansowego na realizację projektu  

pn. „Szkoła Młodych Przedsiębiorców”. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok zostanie przedstawiony na kolejnym 

posiedzeniu.  

 

Starosta przedstawił informację o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 14 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 368773. 

Przewodnicząca Komisji wniosła, aby w ww. posiedzeniu uczestniczyli: przedstawiciel 

Zarządu Powiatu, Sekretarz Powiatu, przedstawiciel kadr oraz przedstawiciel obsługi 

prawnej. 

Starosta przekazał, że w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej wezmą udział: Wicestarosta, 

Sekretarz Powiatu, radca prawny Lidia Chrzan. Z uwagi na nieobecność głównego specjalisty 

ds. zarządzania personelem w posiedzeniu nie weźmie udziału żaden z przedstawicieli kadr.  

 

Starosta zaprezentował wnioski Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 7 marca  
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2018 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 368777.  

Sekretarz Powiatu poinformowała, że odpowiedź na ww. wnioski zostanie przygotowana  

na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 14 marca 2018 r.  

 

Starosta przedstawił materiał przygotowany przez Kierownika Referatu Bezpieczeństwa  

i Zarządzania Kryzysowego na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów pt. „Informacja  

o planach i inwestycjach Powiatu Raciborskiego planowanych w latach 2017-2019 

związanych z bezpieczeństwem mieszkańców Powiatu Raciborskiego”. 

Ww. materiał znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 368678. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z materiałem pt. „Informacja o planach  

i inwestycjach Powiatu Raciborskiego planowanych w latach 2017-2019 związanych  

z bezpieczeństwem mieszkańców Powiatu Raciborskiego” i polecił przekazać go  

na najbliższe posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. 

 

W związku z osiągniętym sukcesem sportowym, ustanowieniem halowego rekordu Polski  

w biegu na 400 m i zdobyciem przez Justynę Święty – Ersetic srebrnego medalu w biegu 

sztafetowym 4 x 400 m na Halowych Mistrzostwach Świata w lekkiej atletyce Zarząd 

Powiatu Raciborskiego podjął decyzję o przyznaniu ww. nagrody finansowej w wysokości 

3 750,00 zł. Środki te będą pochodzić z rezerwy budżetowej.  

Zarząd polecił Skarbnikowi Powiatu przygotować na kolejne posiedzenie projekt uchwały  

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

 

Ad. 5 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXIX/345/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację.  

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

367861. 
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Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXIX/346/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2018 – 2032. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację.  

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

367862. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXIX/347/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie emisji 

obligacji komunalnych Powiatu Raciborskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania  

i wykupu. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację.  

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

367863. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego do określenia 

realizacji Uchwały Nr XXXIX/348/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 lutego  

2018 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Bezpieczeństwa  

i Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialny za jej realizację.  

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

367815. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 
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4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXIX/349/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie 

programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie raciborskim na lata 2018 – 2020. 

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

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację.  

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

367856. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXIX/350/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2018 r., Miastu 

Racibórz. 

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

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację.  

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

367858. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Edukacji do określenia realizacji:  

1) Uchwały Nr XXXIX/351/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 lutego 2018 r.  

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, 

2) Uchwały Nr XXXIX/352/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 lutego 2018 r.  

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół  
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i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Raciborskiego przez osoby 

prawne. 

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

odpowiedzialny za ich realizację.  

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

368395. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXIX/353/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie 

udzielenia dotacji celowej, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2018 r., Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu. 

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

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację.  

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

367855. 

 

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 13 marca 2018 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 marca 2018 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2018. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprawozdania ze sprawowania 

kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, 

prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi 

w roku 2017. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu przy ul. Królewskiej 19. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie minimalnych stawek czynszu z tytułu 

najmu i dzierżawy oraz opłat z tytułu obciążenia ograniczonymi prawami rzeczowymi 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie regulaminu przeprowadzania 

przetargów na oddanie w najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność 

Powiatu Raciborskiego. 


