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OR.IV.0022.1.17.2018 

PROTOKÓŁ  NR 174/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 24 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 173/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 17 kwietnia 2018 r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

 

Starosta rozszerzył porządek obrad o materiały dodatkowe, tj. o wniosek i opinie Komisji 

Budżetu i Finansów z posiedzenia w dniu 23 kwietnia 2018 r. 

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  

8 maja 2018 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 173/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 17 kwietnia  

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

 

W związku z nieobecnością Skarbnika Powiatu, Inspektor w Wydziale Finansowym 

Dominika Budzan przedstawiła nową wersję projektu 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. 

Inspektor Dominika Budzan dodała, że nowa wersja projektu uchwały była omawiana 

podczas obrad Komisji Budżetu i Finansów w dniu 23 kwietnia 2018 r. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

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

 

Następnie Inspektor Dominika Budzan omówiła nową wersję projektu 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 w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2018 – 2032 oraz postanowił o jej skierowaniu na sesję  

w dniu 24 kwietnia 2018 r. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że zwróci się z prośbą do Przewodniczącego Rady 

Powiatu Raciborskiego o ujęcie w porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 24 kwietnia 2018 roku: 

1) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok, 

2) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2018 – 2032 
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i jednocześnie wycofanie z porządku obrad ww. projektów uchwał przekazanych pismem  

nr OR.IV.0022.3.5.2018 z dnia 10 kwietnia 2018 roku. 

 

Ad. 3 

 

Inspektor Dominika Budzan 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 

376931. 

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. 

 

Inspektor Dominika Budzan 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 

376933. 

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

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

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

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie oceny 

zasobów pomocy społecznej w powiecie raciborskim za 2017 rok.  

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

376705. 

Wicestarosta poinformował, że w oparciu o regulację art. 16a oraz art. 19 ust. 18 ustawy  

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.) gminy, 

powiaty oraz samorządy wojewódzkie przygotowują ocenę zasobów pomocy społecznej  

na swoim terenie. Przygotowaną ocenę zarząd powiatu, do dnia 30 kwietnia, przedkłada 

radzie powiatu.  
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Ocena zasobów pomocy społecznej w powiecie raciborskim została opracowana  

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu na bazie Statystycznej Aplikacji 

Centralnej, przygotowanej przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie  

we współpracy i na zlecenie Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa 

Pracy i Polityki Społecznej. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej  

w powiecie raciborskim za 2017 rok.  

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

 

Ad. 4 

 

Inspektor Dominika Budzan 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 

376925. 

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

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, Poradni 

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

Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu dot. przyjęcia 

przez Zarząd Powiatu ofert Uczniowskiego Klubu Sportowego „Start” Pietrowice Wielkie  

na organizację Turnieju Przyjaźni „Przaja Handballowi” (dziewczęta rocznik 2001 – 2002)  

i Międzyszkolnego Klubu Sportowego Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Victoria” Racibórz 

na organizację Międzynarodowego Festiwalu Pływackiego i udzielenia w trybie 

pozakonkursowym dotacji na wsparcie realizacji ww. zadań publicznych w dniach od 18 maja 

2018 r. do 22 maja 2018 r. Zawody piłki ręcznej z udziałem drużyny z Bösperde - Halingen 

(15 osób) w ramach partnerskiej współpracy międzynarodowej powiatu raciborskiego  

z Märkischer Kreis. Zawody pływackie z udziałem zawodników z klubów pływackich  

z Märkischer Kreis i Horszni Plavni z Ukrainy (53 i 12 osób). 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 
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376979. 

Wicestarosta przekazał, że 19 i 20 kwietnia br. do tut. Starostwa wpłynęły oferty UKS „Start” 

Pietrowice Wielkie i MKS – SMS „Victoria” Racibórz na realizację zadań publicznych  

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze promocji piłki ręcznej 

dziewcząt i pływania wpisując się w realizację współpracy z partnerami zagranicznymi 

powiatu raciborskiego. Oferty obejmują zatem jedno z zadań zawartych w programie 

współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018. Zgodnie z art. 19a  

ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) jeżeli wysokość dofinansowania realizacji zadania 

publicznego wymaga udzielenia dotacji w wysokości poniżej 10 000 zł i zadanie jest 

wykonywane w okresie krótszym niż 90 dni, organ wykonawczy jednostki samorządu 

terytorialnego uznając celowość realizacji zadania zleca jego wykonanie z pominięciem 

otwartego konkursu ofert.   

Wicestarosta zaproponował, aby Zarząd przyjął przedmiotowe oferty. Zgodnie z art. 19a  

ust. 3 ww. ustawy oferty zostaną zamieszczone w BIP – ie, w siedzibie organu jednostki 

samorządu terytorialnego na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej organu jednostki 

samorządu terytorialnego na 7 dni. Po upływie ww. terminu i rozpatrzeniu ewentualnych 

uwag niezwłocznie zostaną zawarte umowy o udzielenie dotacji na realizację zadania 

publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w formie wspierania wykonania 

zadań zawartych w ww. ofertach UKS „Start” Pietrowice Wielkie i MKS – SMS „Victoria” 

Racibórz, które będą stanowić załączniki do stosownych umów. Dotacje w wysokości  

5 000 zł  dla UKS „Start” Pietrowice Wielkie i 9 000 zł dla MKS – SMS „Victoria” Racibórz 

zostaną sfinansowane ze środków będących w dyspozycji Referatu Promocji i Rozwoju 

Powiatu (rozdział 92695, § 2820). 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął:  

 

1) ofertę Uczniowskiego Klubu Sportowego „Start” Pietrowice Wielkie na organizację 

Turnieju Przyjaźni „Przaja Handballowi” (dziewczęta rocznik 2001 – 2002),  

2) ofertę Międzyszkolnego Klubu Sportowego Szkoły Mistrzostwa Sportowego „Victoria” 

Racibórz na organizację Międzynarodowego Festiwalu Pływackiego,  

polecił Kierownikowi Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu przeprowadzić procedury 

zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego  
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i o wolontariacie oraz w efekcie przygotować projekty umów o udzielenie dotacji na wsparcie 

realizacji zadań publicznych.  

Ww. zadania zostaną sfinansowane ze środków będących w dyspozycji Referatu Promocji  

i Rozwoju Powiatu. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. realizacji 

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

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

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu. 

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

377207. 

Szczegółowych informacji udzielił obecny w tej części posiedzenia Kierownik Referatu 

Inwestycji i Remontów Roman Peikert.  

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

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

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

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu zatwierdził Protokół 

konieczności dokonania zmiany umowy z dnia 20.04.2018 r. spisany na ww. zadaniu  

i wyraził zgodę na dokonanie zmiany umowy OR.VII.273.7.2017 z dnia 30.08.2017 r.  

w zakresie zmiany terminu wykonania części przedmiotu umowy ujętego w § 4 ust. 1  

pkt 4 dźwig osobowy o konstrukcji samonośnej dla uczniów niepełnosprawnych   

oraz aktualizację harmonogramu rzeczowo-finansowego robót. 

Aneks obowiązywać będzie od 09.04.2018 r. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

Nr OR.VII.272.4.2018 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku  

od skrzyżowania w Ligocie Książęcej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 421  

w Grzegorzowicach”. 

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

377217. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
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Nr OR.VII.272.4.2018 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku  

od skrzyżowania w Ligocie Książęcej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 421  

w Grzegorzowicach” wyraził zgodę na zwiększenie środków finansowych na sfinansowanie 

ww. zamówienia publicznego do kwoty 5 142 452,77 zł (płatne w ramach środków, którymi 

dysponuje Referat).  

W tym miejscu Kierownik Roman Peikert opuścił posiedzenie.  

 

Starosta przedstawił: 

1) opinię Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z posiedzenia w dniu 16 kwietnia 2018 r.,  

która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 376027, 

2) opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz Komisji 

Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji ze wspólnego posiedzenia w dniu 18 kwietnia  

2018 r., która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 376869, 

3) opinię Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z posiedzenia w dniu 19 kwietnia 

2018 r., która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 376881, 

4) wniosek i opinie Komisji Budżetu i Finansów z posiedzenia w dniu 23 kwietnia 2018 r.,  

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 378333. 

Zarząd polecił Naczelnikowi Wydziału Komunikacji i Transportu udzielić odpowiedzi  

na wniosek nr 1.  

 

Starosta omówił wnioski Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 16 kwietnia 2018 r.,  

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 376875. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przekazał do realizacji radcy prawnemu Lidii Chrzan wniosek 

nr 1, a Głównemu Specjaliście w Wydziale Organizacyjnym do realizacji wnioski nr 2 i 3.  

 

Starosta poinformował, że w dniu 20 kwietnia 2018 r. o godz. 15.00 w Starostwie 

Powiatowym w Raciborzu (budynek A, parter, pok. nr 4) odbyło się posiedzenie Komisji 

Rewizyjnej. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 376862. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z Uchwałą Nr 280/XI/2018 Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwały  
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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. Uchwała znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 377112. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z Uchwałą Nr 280/XI/2018 Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie 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, stwierdzającej jej 

nieważność w części dotyczącej § 3 i § 4. O powyższym Wicestarosta poinformuje radnych 

na sesji w dniu 24 kwietnia 2018 r.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z korespondencjami wewnętrznymi 

Wydziału Geodezji oraz Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, znajdującymi 

się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID 362785 i 362822, 

przedstawionymi przez Inspektora Dominikę Budzan, które dot. zmiany limitu wartości 

środka trwałego (z 3 500,00 zł do 10 000,00 zł) wyraził zgodę na przeniesienie środków  

z wydatków majątkowych do bieżących. O powyższym Wydział Finansowy poinformuje  

ww. komórki organizacyjne.  

 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że tut. Starostwo otrzymało pismo z Zakładu Wodociągów 

i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu, w którym przekazano, że doszło do uszkodzenia złoża 

biologicznego oczyszczalni ścieków substancjami niewiadomego zewnętrznego pochodzenia. 

Awaria ta ma zostać usunięta do końca bieżącego tygodnia.  

 

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 24 kwietnia 2018 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 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 oceny zasobów pomocy społecznej  

w powiecie raciborskim za 2017 rok.  

 


