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OR.IV.0022.1.16.2018 

PROTOKÓŁ  NR 173/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 17 kwietnia 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 172/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 10 kwietnia 2018 r. 

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

3. Sprawy różne. 

 

Starosta rozszerzył porządek obrad o materiały dodatkowe, tj. informację o zmianie godziny  

i miejsca rozpoczęcia posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – przyjął szczegółowy porządek posiedzenia, 

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

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

24 kwietnia 2018 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 172/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 10 kwietnia  

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

na str. 9-10 i 15.  
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Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem  uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

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

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

375491. 

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. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok. 

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

374778. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie sprawozdania z realizacji Programu 

współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2017 rok. 

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

 

W tym miejscu Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji  

dot. przedstawienia wyniku postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu 

Szkół Specjalnych w Raciborzu przeprowadzonego w dniu 10 kwietnia 2018 r. przez Komisję 

konkursową powołaną Uchwałą Zarządu Powiatu Raciborskiego Nr 170/804/2018  

z dnia  27 marca 2018 r. 

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

375180. 
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Wicestarosta poinformował, że w dniu 10 kwietnia 2018 r. Komisja konkursowa powołana 

Uchwałą Nr 170/804/2018 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 27 marca 2018 r. 

przeprowadziła konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu.  

Po zapoznaniu się ze złożonymi przez kandydatów ofertami Komisja podjęła uchwałę 

o dopuszczeniu do dalszego postępowania konkursowego niżej wymienionych kandydatów: 

 

1) Agatę Wieczorek, 

2) Katarzynę Matelską. 

 

W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej kandydatem na stanowisko dyrektora 

Zespołu Szkół Specjalnych  w Raciborzu została Pani Agata Wieczorek. 

Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.  

w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej 

placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587) w załączeniu  

do karty informacyjnej przedłożono dokumentację z postępowania konkursowego: 

 

1) protokół z posiedzenia komisji konkursowej, 

2) załącznik do protokołu – uchwała z dnia 10 kwietnia 2018 r. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z wynikami postępowania konkursowego  

na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu przeprowadzonego  

w dniu 10 kwietnia 2018 r. przez Komisję konkursową powołaną Uchwałą Nr 170/804/2018 

Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia  27 marca 2018 r., zatwierdził ww. konkurs.  

 

Mając na uwadze powyższe, Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych  

w Raciborzu przy ul. Królewskiej 19. 

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

375181. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora 

Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu przy ul. Królewskiej 19, po wniesieniu na wniosek 

Sekretarz Powiatu autopoprawki do podstawy prawnej.  
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Po zmianie, 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 udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu  

Pani Marzenie Kacprowicz do złożenia wniosku do udziału w konkursie pt. „Zielona 

Pracownia 2018” realizowanego w latach 2018-2019. 

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

375459. 

Wicestarosta przekazał, że udzielenie Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1  

w Raciborzu pełnomocnictwa do złożenia wniosku do udziału w konkursie pt. „Zielona 

Pracownia 2018” realizowanego w latach 2018-2019 pozwoli pozyskać środki  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji. 

Przedmiotem konkursu pt. „Zielona Pracownia 2018” jest stworzenie projektu szkolnej 

pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, 

geologicznych czy chemicznofizycznych, których przyszła realizacja wpłynie znacząco  

na podniesienie świadomości ekologicznej uczniów poprzez uatrakcyjnienie warunków 

nauczania oraz zastosowanie kreatywnych rozwiązań zagospodarowania przestrzeni szkolnej. 

Dotacja może być udzielona z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych 

Funduszu do wysokości 80% kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna kwota dotacji  

nie może przekroczyć 30 000 zł, a 20% kosztów kwalifikowalnych zadania stanowi wkład 

własny organu prowadzącego. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu Pani Marzenie Kacprowicz 

do złożenia wniosku do udziału w konkursie pt. „Zielona Pracownia 2018” realizowanego  

w latach 2018-2019. 

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

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia, Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego 

Andrzej Chroboczek zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, 
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położonej w Raciborzu przy ulicy Kombatantów 5, stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego. 

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

372582. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zaproponował, aby ogłosić 

rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Raciborzu  

przy ul. Kombatantów 5, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 832, k.m.5, obręb 

Markowice, o pow. 957 m², zapisanej w księdze wieczystej nr GL1R/00037134/3  

jako własność Powiatu Raciborskiego oraz ustalić cenę wywoławczą sprzedaży prawa 

własności ww. nieruchomości w wysokości 150 000,00 zł brutto.  

Szczegółowych informacji w ww. sprawie udzielił obecny w tej części posiedzenia Kierownik 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami Zbigniew Rydzek.  

Po wysłuchaniu ww. informacji, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków  

– 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie 

ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Raciborzu  

przy ulicy Kombatantów 5, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego, po wniesieniu  

na wniosek Sekretarza Powiatu autopoprawki do podstawy prawnej. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Starosta omówił 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 w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji  

do przeprowadzenia rokowań w celu sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego, położonej w Raciborzu przy ul. Kombatantów 5, po wniesieniu na wniosek 

Sekretarza Powiatu autopoprawki do podstawy prawnej. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2018. 
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Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2018 r. 

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

375478.  

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

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu, Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. przedstawienia obliczenia 

algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Raciborskiego  

na 2018 rok na poszczególne szkoły i placówki oświatowe. 

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

374271. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął przedstawione w karcie informacyjnej  

Referatu Edukacji nr ZW.0022.2.4.2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r.: 

1) obliczenia algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu 

Raciborskiego na 2018 rok na poszczególne szkoły i placówki oświatowe,  

2) kalkulację kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2018, 

3) obliczenia kwoty dotacji na 1 ucznia na podstawie danych z metryczki subwencji 

oświatowej na 2018 rok, obowiązującej od kwietnia 2018 r. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu  

dot. wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dotację w otwartym konkursie na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w 2018 r. ogłoszonym przez Zarząd 

Województwa Śląskiego w dn. 27.03.2018 r. na sporządzenie programu prac 

konserwatorskich i restauratorskich organów kaplicy zamkowej w Raciborzu. 

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

375570. 
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Szczegółowych informacji w ww. sprawie udzieliła Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju 

Powiatu Karolina Kunicka. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na złożenie wniosku o dotację w otwartym 

konkursie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w 2018 r. 

ogłoszonym przez Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 27 marca 2018 r. na sporządzenie 

programu prac konserwatorskich i restauratorskich organów kaplicy zamkowej w Raciborzu. 

Biorąc pod uwagę szczególną wartość zabytku, przyjął propozycję wnioskowania o udzielenie 

dotacji do wysokości 100%. 

 

Starosta przedstawił informację o terminach posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu 

Raciborskiego, które odbędą się w kwietniu 2018 r. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 375214. 

Następnie Starosta poinformował, że uległy zmianie godzina i miejsce rozpoczęcia 

posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska zaplanowane na 19 kwietnia 2018 r. 

rozpocznie się o godz. 9:30 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 

(budynek A, parter, sala nr 4). 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 376006.  

 

Na wniosek Skarbnika Powiatu, Zarząd Powiatu Raciborskiego po przeprowadzonej dyskusji 

podjął decyzję o odstąpieniu od przedkładania na posiedzenia kart informacyjnych Wydziału 

Finansowego dot. kwartalnych oraz rocznych sprawozdań jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego z zakresu dochodów i wydatków oraz dokonywanych korekt. Jednocześnie 

Zarząd polecił Skarbnikowi Powiatu nadzorować prawidłowość i terminowość sprawozdań 

przygotowywanych przez jednostki, a ewentualne nieprawidłowości czy uwagi należy 

omawiać z resortowymi Starostami.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Młodzieżowego Domu 

Kultury w Raciborzu nr MDK 311/4/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r., przedstawionym  

przez Skarbnika Powiatu, wyraził zgodę na przesunięcie w budżecie Młodzieżowego Domu 

Kultury w Raciborzu środków na paragrafach płacowych. O powyższym Wydział Finansowy 

poinformuje Dyrektora. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu nr PPP 311/3/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r., 

przedstawionym przez Skarbnika Powiatu, wyraził zgodę na przesunięcie w budżecie Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu środków na paragrafach płacowych.  

O powyższym Wydział Finansowy poinformuje Dyrektora. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją przedstawioną przez Skarbnika 

Powiatu nt. zmian w projektach uchwał Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

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

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2018 – 2032,  

które zostaną uwzględnione w nowych wersjach projektów ww. uchwał i przedstawione  

na najbliższym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów oraz kolejnym posiedzeniu Zarządu.  

 

Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z pismem Biura Rzecznika Praw Pacjentów 

Departamentu Postępowań Wyjaśniających ul. Młynarska 46, 01 – 171 Warszawa  

nr RzPP-DPW-WPI.431.270.2018.IR z dnia 20 marca 2018 r., w którym przekazano,  

że Państwo Ż. zgłosili do Rzecznika Praw Pacjenta sprawę dotyczącą braku wydania 

szczątków syna w celu dokonania pochówku oraz wydania karty martwego urodzenia,  

co miało miejsce w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu 

Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym. 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że ww. pismo wpłynęło do Przewodniczącego Rady 

Powiatu Raciborskiego, który przekazał je zgodnie z właściwością Staroście. Poruszana  

w piśmie sprawa była analizowana na spotkaniu z Wicestarostą, Kierownikiem Referatu 

Spraw Społecznych oraz radcą prawnym.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 371632. 

W związku z podniesionymi w piśmie argumentami Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił 

Audytorowi Wewnętrznemu oraz Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych dokonać 

kontroli i oceny działalności w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 

Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, na Oddziale Ginekologiczno-

Położniczym, celem zbadania sprawy pod kątem w szczególności realizacji zadań 

określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępności i jakości udzielanych 

świadczeń zdrowotnych. O sposobie zbadania sprawy należy poinformować Państwa Ż.  
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oraz Rzecznika Praw Pacjenta. Szczegółowych informacji udzieli Wicestarosta oraz radca 

prawny Michalina Staniszewska-Niestrój.  

 

Wicestarosta poinformował, że uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które miało 

miejsce w dniu 16 kwietnia 2018 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.  

W trakcie posiedzenia Komisja m.in. rozpatrywała skargi na działania Starosty Raciborskiego 

oraz Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

W posiedzeniu tym wzięli również udział: skarżący i radca prawny Lidia Chrzan. 

 

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 17 kwietnia 2018 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 17 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 sprawozdania z realizacji Programu 

współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2017 rok. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora 

Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu przy ul. Królewskiej 19. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu Pani Marzenie 

Kacprowicz do złożenia wniosku do udziału w konkursie pt. „Zielona Pracownia 2018” 

realizowanego w latach 2018-2019. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż 

nieruchomości zabudowanej, położonej w Raciborzu przy ulicy Kombatantów 5, 

stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

8. Uchwała 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. 


