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OR.IV.0022.1.15.2018 

PROTOKÓŁ  NR 172/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 10 kwietnia 2018 r.  

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

W związku z nieobecnością Starosty Ryszarda Winiarskiego, mając na uwadze § 57 

ust. 1 Statutu Powiatu Raciborskiego, posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta Marek Kurpis.  

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane 

quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał.  

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołów: Nr 170/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 27 marca 2018 r. oraz Nr 171/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 27 marca 2018 r. – po zakończeniu sesji Rady Powiatu Raciborskiego.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu. 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

5. Sprawy różne. 

6. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Wicestarosta rozszerzył porządek obrad o materiały dodatkowe: 

1) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji  

do przeprowadzenia rokowań w celu sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Raciborskiego, położonej w Raciborzu przy ul. Kombatantów 5 (pkt 13),  

2) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia Pani Magdalenie 

Bazak – inspektorowi w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu upoważnienia do reprezentowania Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie 

drzew (pkt 14).  



 

 

2 

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. 

Wicestarosta przekazał, że kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się w tut. Starostwie  

17 kwietnia 2018 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

Protokoły Nr 170/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 marca  

2018 r. oraz Nr 171/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 27 marca 2018 r. – po zakończeniu sesji Rady Powiatu Raciborskiego przyjęto  

i podpisano po zapoznaniu się z ich 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 

374424. 

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 tym, że:  

1) w Rozdziale 92120 zmniejsza się o kwotę 300 000,00 zł plan wydatków będących 

w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów na projekcie unijnym Dziedzictwo 

Przemyslidów i Piastów - wspólna historia - wkład własny, 

2) w Rozdziale 80130 zwiększa się o kwotę 300 000,00 zł plan wydatków będących 

w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem na wkład własny  

do projektu unijnego Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie 

Raciborskim, 

3) w Rozdziale 80115 zwiększa się o kwotą 391 054,00 zł plan wydatków Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem  

na realizację projektu unijnego Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia 

zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu, 
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4) w Rozdziale 80115 zwiększa się o kwotę 391 054,00 zł plan dotacji celowej ze środków 

europejskich (50 464,00 zł dochody bieżące, 340 590,00 zł dochody majątkowe) 

 na realizację projektu Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego  

w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa XI  

– Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia 

zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, 

Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT (Subregion Zachodni). 

W tym miejscu Wicestarosta poprosił o przybycie na posiedzenie Kierownika Referatu 

Inwestycji i Remontów Romana Peikerta w celu wyjaśnienia zaproponowanych przesunięć  

w Rozdziałach 92120 i 80130. 

Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Roman Peikert udzielił szczegółowych wyjaśnień 

dotyczących przesunięć w Rozdziałach 92120 i 80130. 

Po wysłuchaniu ww. wyjaśnień i dokonaniu zmian omówionych przez Skarbnika Powiatu, 

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 dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok 

oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję w dniu 24 kwietnia 2018 r. 

W tym miejscu Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Roman Peikert opuścił 

posiedzenie.  

 

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 

374426. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

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. 

Po zmianie, Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów 

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



 

 

4 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2018 – 2032 oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję  

w dniu 24 kwietnia 2018 r. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przekształcenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu  

poprzez przeniesienie jego siedziby. 

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

373869. 

Wicestarosta wyjaśnił, że Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 

w Raciborzu, jako Przewodniczący Rady Pedagogicznej skierował pismo do Starosty 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia opinii rady pedagogicznej dot. reorganizacji Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu polegającej na wyłączeniu 

"Ekonomika" (Technikum nr 1 im. Księżnej Eufemii Raciborskiej oraz Branżowej Szkoły I 

Stopnia nr 1) ze struktury przedmiotowego centrum.  

W związku z tym, iż obecnie siedziba Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 

w Raciborzu oraz szkół wchodzących w jego skład mieści się w Raciborzu  

przy ul. Gimnazjalnej 3, zachodzi konieczność podjęcia uchwały w sprawie zamiaru 

przeniesienia siedziby szkół, wymienionych w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały, wchodzących  

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

zachowania procedury wynikającej z art. 89 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.).  

W dniu 13 lutego 2018 r. Rada Powiatu Raciborskiego podjęła uchwałę intencyjną 

Nr XXXVIII/344/2018 w sprawie zamiaru przekształcenia Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu poprzez przeniesienie jego siedziby.  

Śląski Kurator Oświaty pismem Nr DK-RY.542.3.2.2018 z dnia 21 marca 2018 r. pozytywnie 

zaopiniował zamiar przekształcenia Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2 w Raciborzu, 

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

poprzez zmianę jej siedziby z adresu: 47-400 Racibórz, ul. Gimnazjalna 3 na adres:  

47-400 Racibórz, ul. Wileńska 6.  

Śląski Kurator Oświaty pismem Nr DK-RY.542.3.3.2018 z dnia 21 marca 2018 r. pozytywnie 

zaopiniował zamiar przekształcenia Branżowej Szkoły I Stopnia nr 3 w Raciborzu, 

wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, 
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poprzez zmianę jej siedziby z adresu: 47-400 Racibórz, ul. Gimnazjalna 3 na adres:  

47-400 Racibórz, ul. Wileńska 6.  

Śląski Kurator Oświaty pismem Nr DK-RY.542.3.4.2018 z dnia 21 marca 2018 r. pozytywnie 

zaopiniował zamiar przekształcenia Technikum nr 2 w Raciborzu, wchodzącego w skład 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, poprzez zmianę jego 

siedziby z adresu: 47-400 Racibórz, ul. Gimnazjalna 3 na adres: 47-400 Racibórz, 

ul. Wileńska 6. Śląski Kurator Oświaty pismem Nr DK-RY.542.3.5.2018 z dnia 21 marca 

2018 r. pozytywnie zaopiniował zamiar przekształcenia Technikum nr 3 w Raciborzu, 

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

poprzez zmianę jego siedziby z adresu: 47-400 Racibórz, ul. Gimnazjalna 3 na adres:  

47-400 Racibórz, ul. Wileńska 6.  

Śląski Kurator Oświaty pismem Nr DK-RY.542.3.6.2018 z dnia 21 marca 2018 r. pozytywnie 

zaopiniował zamiar przekształcenia Szkoły Policealnej nr 1 dla Dorosłych w Raciborzu, 

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

poprzez zmianę jej siedziby z adresu: 47-400 Racibórz, ul. Gimnazjalna 3 na adres:  

47-400 Racibórz, ul. Wileńska 6.  

Śląski Kurator Oświaty pismem Nr DK-RY.542.3.7.2018 z dnia 21 marca 2018 r. pozytywnie 

zaopiniował zamiar przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego nr 1 dla Dorosłych 

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

w Raciborzu, poprzez zmianę jego siedziby z adresu: 47-400 Racibórz, ul. Gimnazjalna 3  

na adres: 47-400 Racibórz, ul. Wileńska 6. 

Projekt uchwały, zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych 

(t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 1881) zostanie przedstawiony związkom zawodowym zrzeszającym 

nauczycieli działającym w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 

w Raciborzu celem zaopiniowania. 

O zamiarze przekształcenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 

w Raciborzu, poprzez zmianę jego siedziby, zostali również powiadomieni rodzice uczniów, 

słuchacze szkół dla dorosłych w terminie do 28 lutego 2018 r. 

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 przekształcenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

nr 1 w Raciborzu poprzez przeniesienie jego siedziby oraz postanowił o jego przekazaniu  

na sesję w dniu 29 maja 2018 r., po uzyskaniu opinii związków zawodowych. 
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Ad. 3 

 

Wicestarosta zaprezentował materiał pt. „Funkcjonowanie Powiatowego Zespołu  

ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu.”, który znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 374508. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował materiał pt. „Funkcjonowanie 

Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu.” oraz postanowił 

o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 24 kwietnia 2018 r. 

 

Ad 4 

 

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 

372991. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok, na wniosek Skarbnika Powiatu, 

wprowadził autopoprawki polegające na tym, że: 

1) w Rozdziale 60004 zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł plan dotacji celowej zgodnie 

z porozumieniem zawartym z Powiatami Rybnickim i Wodzisławskim, na realizację 

zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego, 

2) w Rozdziale 60004 zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł plan wydatków będących 

w dyspozycji Wydziału Komunikacji  i Transportu, z przeznaczeniem na realizację zadania 

organizacji publicznego transportu drogowego, 

3) w Rozdziale 85321 dokonuje się zmian w planie wydatków będących w dyspozycji 

Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, z przeznaczeniem na umowy  

z członkami PZON oraz na umowę zlecenie dla pedagoga.  

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. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce 

nr OR.IV.0025.1.2018. 
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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 

372992. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie 

Raciborskim. 

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

373110. 

Skarbnik Powiatu dodała, że w związku ze zmianami osobowymi w zakresie osób 

upoważnionych do wystawiania i podpisywania faktur, zachodzi konieczność zmiany treści 

załącznika nr 2 ust. 10 lit. a uchwały Nr 119/563/2017 Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług  

w Powiecie Raciborskim. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Raciborskim. 

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

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia Członka Zarządu Andrzeja Chroboczka do reprezentowania Powiatu 

Raciborskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą  

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą 

w Raciborzu w dniu 13 kwietnia 2018 r. 

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

374417. 
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Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek wyjaśnił, że na dzień  

13 kwietnia 2018 r. zwołano Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o. z siedzibą  

w Raciborzu. Zgodnie z regulacją art. 243 § 1 KSH „jeżeli ustawa lub umowa spółki  

nie zawierają ograniczeń, wspólnicy mogą uczestniczyć w zgromadzeniu wspólników  

oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników”. Zarząd Powiatu Raciborskiego jako 

organ wykonawczy jednego ze wspólników – Powiatu Raciborskiego na podstawie art. 32  

ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie powiatowym gospodaruje mieniem powiatu i może działać 

przez pełnomocników. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Członka Zarządu 

Andrzeja Chroboczka do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na Nadzwyczajnym 

Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą - Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu w dniu 13 kwietnia 2018 r. 

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

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych 

w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3. 

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

373868. 

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 Ekonomicznych w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 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 sporządzenia i podania do publicznej wiadomości 

wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, stanowiącej lokal użytkowy nr 7, 

usytuowany w budynku przy ulicy Ludwika 4 w Raciborzu. 

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

373013. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie sporządzenia i podania do publicznej 

wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, stanowiącej lokal 

użytkowy nr 7, usytuowany w budynku przy ulicy Ludwika 4 w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 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 ogłoszenia rokowań na sprzedaż 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 372582. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego nie podjął uchwały w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż 

nieruchomości zabudowanej, położonej w Raciborzu przy ulicy Kombatantów 5, stanowiącej 

własność Powiatu Raciborskiego postanawiając, że do jej omówienia powróci na jednym  

z kolejnych posiedzeń. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zaprezentował dodatkowy 

projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji  

do przeprowadzenia rokowań w celu sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego, położonej w Raciborzu przy ul. Kombatantów 5. 

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

UID 372178.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego nie podjął uchwały w sprawie powołania komisji  

do przeprowadzenia rokowań w celu sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego, położonej w Raciborzu przy ul. Kombatantów 5, postanawiając, że do jej 

omówienia powróci na jednym z kolejnych posiedzeń. 

 

W tym miejscu Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek omówił 

dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia  

Pani Magdalenie Bazak – inspektorowi w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki 

Wodnej i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Raciborzu upoważnienia do reprezentowania 
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Powiatu Raciborskiego w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej  

za zniszczenie drzew. 

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

374609. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia Pani Magdalenie Bazak  

– inspektorowi w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu upoważnienia do reprezentowania Powiatu Raciborskiego 

w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie drzew. 

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

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie przyznania nagrody finansowej za osiągnięte wyniki sportowe  

na Halowych Mistrzostwach Świata w lekkiej atletyce osobie fizycznej z terenu powiatu 

raciborskiego. 

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

371961. 

Wicestarosta wyjaśnił, że zgodnie z § 4 Regulaminu przyznawania, wstrzymywania  

lub cofania, ustalania wysokości stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród przyznawanych 

za osiągnięte wyniki sportowe osobom fizycznym z terenu Powiatu Raciborskiego 

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

z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród 

dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w formie uchwały. W związku ze zdobyciem przez Justynę 

Święty - Ersetic srebrnego medalu w sztafecie i zajęcie 4. miejsca indywidualnie  

na Halowych Mistrzostwach Świata w lekkiej atletyce - Birmingham 2018, na podstawie  

§ 27 ust. 4 ww. regulaminu Starosta Raciborski wystąpił z inicjatywą przyznania nagrody  

dla osoby fizycznej z terenu powiatu raciborskiego za osiągnięty wynik sportowy.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania nagrody finansowej  

za osiągnięte wyniki sportowe na Halowych Mistrzostwach Świata w lekkiej atletyce osobie 

fizycznej z terenu powiatu raciborskiego, po wprowadzeniu na wniosek Wicestarosty, 

autopoprawki do podstawy prawnej.  
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Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z informacją Przewodniczącego Komisji konkursowej  

do oceny ofert złożonych w ramach konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania 

publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

pn. „Przeprowadzenie w roku 2018  programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców 

przemocy w rodzinie”. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 372831. 

 

Nawiązując do ww. informacji, Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w otwartym konkursie ofert  

na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

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

372835. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty  

w otwartym konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej zasad sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy 

zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami 

opiekuńczo – wychowawczymi. 

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

370644. 

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

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

sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, 

prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 



 

 

12 

Ad. 5 

 

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 

372973. 

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

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

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, Powiatowego Urzędu Pracy 

w Raciborzu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, Starostwa Powiatowego 

w Raciborzu. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. przystąpienia 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu do projektu „Śląskie bez barier”. 

Wicestarosta wyjaśnił, że Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych „MOST” 

z siedzibą w Katowicach, działając w ramach umowy z Ministerstwem Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej, zaprasza Starostwo Powiatowe w Raciborzu do wzięcia udziału 

w projekcie „Śląskie bez barier”. Projekt jest jednym z 17 projektów realizowanych w całej 

Polsce (16 wojewódzkich oraz 1 centralny). Cele projektu: 

1) monitoring stopnia wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych                           

w śląskich jednostkach administracji publicznej; 

2) dostarczenie władzom jednostek administracji publicznej informacji, w jaki sposób 

mogą poprawić dostępność usług i zasobów publicznych dla osób niepełnosprawnych; 

3) opracowanie zbiorczego raportu o stanie wdrożenia Konwencji ONZ 

w Województwie Śląskim. 

Projekt prowadzony będzie w oparciu o „Metodologię prowadzenia monitoringu działań 

jednostek administracji pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami zawierającą 

minimalne wymogi dla przeprowadzenia tego monitoringu, w tym projekt narzędzia                               

do wykorzystania przez projektodawców przy prowadzeniu ww. monitoringu”, która została 

opracowana przez MR,PiPS we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób 

Niepełnosprawnych. 
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Monitoring w jednostkach polegać będzie na: wypełnieniu ankiety monitorującej – 

monitorowany we współpracy z monitorującym; 3 wywiady grupowe z organizacjami 

pozarządowymi – monitorujący; audyt dostępności  5 – 10 obiektów wskazanych przez 

monitorowanego – monitorujący; analiza wyników monitoringu – monitorujący we 

współpracy z monitorowanym; przygotowanie raportu wstępnego z rekomendacjami 

i przedłożenie go monitorowanemu – monitorujący; spotkanie podsumowujące przed 

sporządzeniem raportu końcowego z rekomendacjami  – monitorujący z monitorowanym; 

opracowanie raportu końcowego z rekomendacjami i przekazanie go monitorowanemu  

i MR,PiPS.  Ponadto realizacja projektu „Śląskie bez barier” nie wiąże się z koniecznością 

ponoszenia żadnych nakładów finansowych ze strony monitorowanego na działania 

monitorujące. 

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

373533. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na przystąpienie Powiatu Raciborskiego                         

do projektu „Śląskie bez barier”.                        

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek omówił kartę informacyjną 

Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody na złożenie do Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Katowicach wniosku  o dofinansowanie zadania „Przebudowa odcinka 

drogi powiatowej nr 3532S ul. Wiejskiej w Rudyszwałdzie” w ramach „Rządowego 

Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej 

infrastruktury Drogowej”. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek wyjaśnił, że w związku 

z naborem wniosków prowadzonym do dnia 16.04.2018 r. przez Śląski Urząd Wojewódzki 

w Katowicach w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności 

Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej infrastruktury Drogowej” istnieje możliwość uzyskania 

dofinansowania dla zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3532S 

ul.  Wiejskiej w Rudyszwałdzie” na pokrycie 80% kosztów kwalifikowalnych 

przedmiotowego zadania. Zadanie to obejmuje przebudowę DP 3532S ul. Wiejskiej 

w Rudyszwałdzie na odcinku od DK 45 do przejazdu kolejowego w Rudyszwałdzie. 

W przypadku pozyskania dofinansowania oraz realizacji zadania, Gmina Krzyżanowice 

deklaruje współfinansowanie udziału własnego zadania.  

Powiat Raciborski w bieżącym roku otrzymał dotację z budżetu państwa w ramach Programu 
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rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej w kwocie:  2 006 451,00 zł na zadanie 

„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki  

w Raciborzu: - etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, - etap II od skrzyżowania  

z ul. Gwiaździstą do skrzyżowania z ul. Wandy” 2 561 942,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa 

drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania w Ligocie Książęcej  

do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 421 w Grzegorzowicach”. Szacunkowy koszt 

zadania to 1 500 000 zł, niezbędne jest zaktualizowanie kosztorysów inwestorskich. Kwota 

może ulec nieznacznie zmianie po aktualizacji kosztorysów inwestorskich.  

Powiat Raciborski mógłby wstępnie ubiegać się o uzyskanie dotacji ze środków budżetu 

państwa w kwocie 1 200 000 zł brutto na 2018 r. co stanowi 80% wartości kosztu 

kwalifikowalnego zadania. Z kolei kwota zabezpieczonych środków własnych Powiatu 

Raciborskiego w 2018r. na realizację tego zadania wynosi 300 000 zł.  

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

374303. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na złożenie do Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Katowicach  wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowy odcinka 

drogi powiatowej nr 3532S ul. Wiejskiej w Rudyszwałdzie” w ramach „Rządowego 

Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej 

infrastruktury Drogowej”. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia 

zgody na złożenie do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wniosku  

o dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze” 

w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów 

poprzez Wsparcie Lokalnej infrastruktury Drogowej”. 

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

374329. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na złożenie do Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Katowicach  wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze” w ramach „Rządowego Programu na rzecz 

Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej infrastruktury 

Drogowej”. 
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Skarbnik Powiatu przedstawiła uchwałę Nr 4200/V/59/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 roku 

V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii 

o możliwości wykupu przez Powiat Raciborski obligacji komunalnych na kwotę 

10.000.000,00 zł. 

Ww. uchwała znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 374051. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że V Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Katowicach wydał pozytywną opinię o możliwości wykupu przez Powiat Raciborski 

obligacji komunalnych na kwotę 10.000.000,00 zł. 

 

Wicestarosta przedstawił zawiadomienie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Katowicach o wszczęciu postępowania nadzorczego wobec 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 i placówek oświatowych prowadzonych  

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

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

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

372855. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z ww. zawiadomieniem, postanawiając,  

że na sesji w dniu 24 kwietnia 2018 r., Starosta poinformuje o powyższym radnych.  

 

Wicestarosta omówił interpelacje złożone na sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 27 marca 2018 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem 

UID 373392. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu 

udzielić odpowiedzi na interpelację złożoną przez radnego Artura Wierzbickiego,  

a Kierownikowi Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego udzielić odpowiedzi 

na interpelację złożoną przez Wiceprzewodniczącego Rady Władysława Gumieniaka na sesji 

Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 27 marca 2018 r.  

 

Wicestarosta przedstawił zapytania złożone przez radnego Artura Wierzbickiego  

w dniu 28 marca 2018 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem 

UID 372522.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Gospodarki 
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Nieruchomościami udzielić odpowiedzi na zapytania nr 1 – 3, a Kierownikowi Referatu 

Promocji i Rozwoju Powiatu na zapytania nr 4 i 5 złożone przez radnego Artura 

Wierzbickiego w dniu 28 marca 2018 r.  

 

Wicestarosta omówił wniosek Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 27 marca  

2018 r., który znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 372854. 

Wicestarosta przekazał, że opinia prawna, o którą wnioskowała Komisja została 

przygotowana i przekazana członkom Komisji Rewizyjnej w dniu 6 kwietnia 2018 r.   

 

Wicestarosta przedstawił informację o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 16 kwietnia 

2018 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu (budynek A, parter, pok. nr 4). 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 372852. 

 

Ad. 6 

 

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 XL/354/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 marca 2018 r. 

w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Raciborskiego 

za 2017 rok. 

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 373445. 

 

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 XL/355/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 marca 2018 r.  

w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego  

i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego. 
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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 373449. 

 

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 XL/356/2018 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 marca 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 373516. 

 

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 XL/357/2018 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 marca 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 373519. 

 

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 XL/358/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia 

zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań 

w roku 2018. 
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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 373233. 

 

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 Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  

do określenia realizacji Uchwały Nr XL/359/2018 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu 

Raciborskiego dla Gminy Pietrowice Wielkie na realizację zadania publicznego o charakterze 

ponadgminnym w zakresie edukacji ekologicznej. 

Ustalił Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzeja Chroboczka jako nadzorującego 

wykonanie ww. Uchwały, a Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 

odpowiedzialny za jej realizację.  

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

UID 373260. 

 

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 Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały 

Nr XL/360/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego nr 7, usytuowanego w budynku przy ulicy 

Ludwika 4 w Raciborzu.     

Ustalił Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzeja Chroboczka jako nadzorującego 

wykonanie ww. Uchwały, a Referat Gospodarki Nieruchomościami odpowiedzialny za jej 

realizację.  

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

UID 372943. 

                              

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: 
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1) Uchwały Nr XL/361/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 marca 2018 r. 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) Uchwały Nr XL/362/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie 

utworzenia Zespołu Szkół Ekonomicznych z siedzibą w Raciborzu  

przy ul. Gimnazjalnej 3. 

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 373515. 

 

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 XL/363/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej przyjęcia Programu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym  

w Powiecie Raciborskim na lata 2012 – 2018. 

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 373238. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Jolanta Istel 
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Podpisy Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego obecnych na posiedzeniu, zgodnie z listą 

obecności: 

1. -------------------------------------------------- 

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 10 kwietnia 2018 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 10 kwietnia 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 

centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Raciborskim. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia Członka Zarządu 

Andrzeja Chroboczka do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na Nadzwyczajnym 

Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą - Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu  

w dniu 13 kwietnia 2018 r. 

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

dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sporządzenia i podania do publicznej 

wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, stanowiącej lokal 

użytkowy nr 7, usytuowany w budynku przy ulicy Ludwika 4 w Raciborzu. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia Pani Magdalenie Bazak  

– inspektorowi w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu upoważnienia do reprezentowania Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie 

drzew. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagrody finansowej  

za osiągnięte wyniki sportowe na Halowych Mistrzostwach Świata w lekkiej atletyce 

osobie fizycznej z terenu powiatu raciborskiego. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty  

w otwartym konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

12. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad 

sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami 
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zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo  

– wychowawczymi. 

 


