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OR.IV.0022.1.25.2018 

PROTOKÓŁ  NR 182/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 28 czerwca 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 181/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 19 czerwca 2018 r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

5. Realizacja uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

Starosta rozszerzył porządek obrad o wniosek Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji 

i Współpracy z Zagranicą z posiedzenia w dniu 19 czerwca 2018 r. oraz opinie Komisji 

Budżetu i Finansów z posiedzenia w dniu 27 czerwca 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 w okresie wakacyjnym posiedzenia Zarządu będą odbywać się  

wg potrzeb, co do zasady dwa razy w miesiącu, stąd kolejne będzie miało miejsce  

w tut. Starostwie 10 lipca 2018 r. o godz. 08.00.  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Brygida Abrahamczyk zgłosiła swoją 

nieobecność do dnia 20 sierpnia 2018 r.  



 

 

2 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 181/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 19 czerwca  

2018 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią, po uzupełnieniu treści na str. 2. 

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu 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 

386463. 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Skarbnik Powiatu przedstawiła zbiorczą 

informację o wprowadzonych zmianach w przedmiotowym projekcie uchwały: 

 

1. Organ Dochody, 

przychody 

Zał.

1, 4  

5 263,00 zł Zwiększa się plan dotacji celowej na projekcie 

Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia 

zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 

"Mechanik" 

2. Organ/ 

Mechanik 

Dochody, 

wydatki 

Zał.

1, 2 

-8 100,00 zł/ 

+8 100,00 zł 

Przesunięto środki z dochodów i wydatków bieżących  

do dochodów i wydatków majątkowych na projekcie 

Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia 

zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 

"Mechanik". 

3. ZSO nr1 Dochody, 

wydatki 

Zał.

1, 2 

440,00 zł Zwiększa się plan dochodów Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, z tytułu 

uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela mienia za 

uszkodzone szyby w budynku szkoły,  

z przeznaczeniem na usługę wymiany szyby.  

4. Organ/ 

KPPSP 

Dochody, 

wydatki 

Zał.

1, 2 

40 000,00 zł Zwiększa się plan dotacji otrzymanej z Komendy 

Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej  

w Katowicach, z przeznaczeniem na działalność 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w Raciborzu na zakup wyposażenia do pomieszczeń 

kuchennych, jadalni, szatni, dyżurki oraz na zakup 

mobilnego i stacjonarnego stanowiska  

do wideokonferencji, mównicy i aparatu 

fotograficznego.  
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5. SE, SI, 

PZD 

Dochody, 

wydatki 

Zał.

1, 2, 

5 

88 000,00 zł Zwiększa się plan dochodów powiatu w związku  

z większymi niż planowano wpływami z tytułu opłat  

i kar za korzystanie ze środowiska.  

Zwiększa się o 40 000,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów,  

z przeznaczeniem na realizację zadania  

pn. Termomodernizacja budynku Młodzieżowego 

Domu Kultury przy ul. Stalmacha 12 w Raciborzu - 

etap II.  

Zwiększa się o 48 000,00 zł plan wydatków 

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu,  

z przeznaczeniem na zadania zawiązane z ochroną wód 

oraz wspomaganiem realizacji zadań modernizacyjnych  

i inwestycyjnych służących ochronie środowiska 

(regulacja, modernizacja elementów odwodnienia  

w pasach drogowych dróg powiatowych). 

6. SI/Organ Wydatki, 

przychody 

Zał.

2, 4 

360 000,00 zł Zwiększa się plan wydatków Referatu Inwestycji  

i Remontów na: 

1) 150 000,00 zł na realizację zadań przy drogach 

powiatowych, współfinansowanych przez 

Gminy Powiatu Raciborskiego, 

2) 60 000,00 zł na zadanie Adaptacja 

pomieszczeń na cele dydaktyczne w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, 

3) 20 000,00 zł na zadanie Wymiana instalacji 

elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej  

oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu, 

4) 60 000,00 zł na wydatki majątkowe  

w jednostkach oświatowych, 

5) 70 000,00 zł  na wykonanie przejścia  

i pochylni dla niepełnosprawnych  

do Powiatowego Zespołu Orzekania  

o Niepełnosprawności na terenie Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu. 

 

Skarbnik Powiatu dodała, że nowa wersja projektu uchwały była omawiana podczas obrad 

Komisji Budżetu i Finansów w dniu 27 czerwca 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 
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Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2018 rok oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 28 czerwca 2018 r. 

 

Skarbnik Powiatu 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 

386466. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że w nowej wersji projektu uchwały: 

1) przesunięto środki z wydatków bieżących do wydatków majątkowych w wysokości  

8 100,00 zł w 2018 r. na projekcie Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia 

zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik",  

2) dokonuje się przesunięcia kwoty 7 000,00 zł w 2019 r. oraz 59 934,00 zł w 2020 r.  

z wydatków majątkowych do wydatków bieżących w ramach Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębów Amandów i Krowiarki  

w Gminie Pietrowice Wielkie", w związku z aktualizacją podziału zadań bieżących  

i majątkowych,  

3) dokonuje się przesunięcia kwoty 5 000,00 zł w 2020 r. oraz 235 469,00 zł w 2021 r.  

z wydatków majątkowych do wydatków bieżących w ramach Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego 

Krzyżanowice, Gmina Krzyżanowice ", w związku z aktualizacją podziału zadań bieżących 

i majątkowych, 

4) dokonuje się przesunięcia kwoty 82 339,00 zł w 2022 r. oraz 78 339,00 zł w 2023 r.  

z wydatków majątkowych do wydatków bieżących w ramach Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego 

Samborowice, Gmina Pietrowice Wielkie ", w związku z aktualizacją podziału zadań 

bieżących i majątkowych,  

5) dopisuje się Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów 

na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, Gmina Krzyżanowice” o wartości  

6 345 928,00 zł. Okres realizacji w latach 2018-2023,  

6) dopisuje się Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Scalanie gruntów 

na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, Gmina Pietrowice Wielkie” o wartości  

1 598 340,00 zł. Okres realizacji w latach 2018-2023, 
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7) zwiększa się wartość zadania Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej 

oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu o kwotę 20 000,00 zł.  

 

Skarbnik Powiatu przekazała, że nowa wersja projektu uchwały była omawiana podczas 

obrad Komisji Budżetu i Finansów w dniu 27 czerwca 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 Wieloletniej Prognozie Finansowej 

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

w dniu 28 czerwca 2018 r. 

 

Wicestarosta przedstawił nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2017 r. 

przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu. 

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

389980. 

Wicestarosta wyjaśnił, iż w nowej wersji projektu uchwały wprowadzono nw. autopoprawki: 

1) dodano § 2 w brzmieniu: „§ 2. Pokrycie straty netto Zakładu w wysokości 7 948 286,40 zł 

zostanie rozliczone w następujący sposób: kwota 4 547 883,69 zł zostanie rozliczona  

z funduszu zakładu, zaś kwotę 3 400 402,71 zł pozostawia się do rozliczenia z zysków lat 

przyszłych.”,  

2) uzupełniono zapisy uzasadnienia poprzez dodanie słów w brzmieniu: „Ponieważ suma  

(- 4 450 784,19 zł) straty netto (- 7 948 286,40 zł) i amortyzacji (3 497 502,21 zł) może 

być pokryta w całości z funduszu zakładu (4 547 883,69 zł), nie zachodzi konieczność 

pokrywania przez Powiat Raciborski części ujemnego wyniku finansowego. Natomiast 

kwotę straty netto do wysokości amortyzacji w tym przypadku 3 400 402,71 zł pozostawia 

się do rozliczenia z zysków lat przyszłych.”,  

3) poprawiono drobne błędy redakcyjne.  

 

Brzmienie § 2 projektu uchwały uzgodniono z głównym księgowym Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu, a całą jego treść radca prawny Michalina Staniszewska-Niestrój konsultowała  

z pracownikiem Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego  
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w Katowicach. Pierwsza wersja projektu uchwały nie zawierała zapisów co do pokrycia straty 

netto, gdyż wzięto pod uwagę rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego do uchwały, 

która dotyczyła zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego przez jeden  

ze szpitali położonych w Województwie Lubelskim. 

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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego 

na dzień 31.12.2017 r. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital 

Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję  

w dniu 28 czerwca 2018 r. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia 

Gminie Rudnik realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej  

nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Jastrzębie”. 

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

389685. 

Starosta poinformował, że Gmina Rudnik wyraziła wolę realizacji zadania inwestycyjnego 

pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej  

w miejscowości Jastrzębie”, powierza się zatem wykonanie przedmiotowego zadania 

inwestycyjnego Gminie Rudnik. 

Powierzenie ww. zadania nastąpi na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem 

Raciborskim a Gminą Rudnik, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia 

finansowe. 

Na realizację tego zadania przeznacza się kwotę 1 199 192,00 zł, tj. 374 192,00 zł w 2018 r. 

oraz 825 000,00 zł w 2019 r., która zostanie przekazana w formie dotacji celowej. 

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 powierzenia Gminie Rudnik realizacji zadania inwestycyjnego  

pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej  

w miejscowości Jastrzębie” oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 28 czerwca 

2018 r. 
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Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

uzupełnienia składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

389962. 

Wicestarosta przypomniał, że dnia 21 grudnia 2017 r. Rada Powiatu Raciborskiego podjęła 

Uchwałę Nr XXXVI/335/2017 dotyczącą nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu 

Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu 

(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r., poz. 7497), w której w § 16 ust. 5 zapisano, iż „w przypadku 

odwołania bądź śmierci członka Rady Społecznej przed upływem kadencji Rada Powiatu 

Raciborskiego z inicjatywy własnej lub podmiotu, którego ten członek był przedstawicielem, 

uzupełnia skład Rady Społecznej.”. 

W związku ze śmiercią Pana Janusza Feliksiaka zachodzi konieczność uzupełnienia składu 

Rady Społecznej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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 uzupełnienia składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 28 czerwca 2018 r. 

 

Wicestarosta przypomniał, że na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2018 r. Zarząd pozytywnie 

zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej podziału powiatu raciborskiego na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia 

wyborów do rady powiatu. Następnie wystosowane zostało pismo do Przewodniczącego 

Rady Miasta Racibórz w sprawie przedłożenia Radzie Miasta ww. projektu uchwały, celem 

porozumienia. 

W dniu 28 czerwca 2018 r. otrzymano pismo Przewodniczącego Rady Miasta Racibórz,  

w którym poinformowano, że na XLI sesji Rady Miasta Racibórz w dniu 27 czerwca 2018 r. 

radni Rady Miasta Racibórz nie przyjęli uchwały w sprawie utworzenia na obszarze Miasta 

Racibórz dwóch okręgów wyborczych dla wyborów do rad powiatów. Nie podjęcie  

przez Radę przedmiotowej uchwały jest zarazem nie wyrażeniem zgody na utworzenie  

na obszarze Miasta Racibórz dwóch okręgów wyborczych w wyborach do rady powiatu 

raciborskiego, zgodnie z projektem przedłożonym przez Starostę Raciborskiego pismem  
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nr OR.VI.500.1.2018 z dnia 13 czerwca 2018 r. Jednocześnie przesłano sugestię Rady Miasta 

Racibórz aby wrócić do podziału Miasta Racibórz na trzy okręgi wyborcze po cztery mandaty 

w okręgu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego podtrzymał propozycję podziału Miasta Racibórz na dwa 

okręgi wyborcze, w tym w okręgu nr 1 (obejmującym okręgi nr 1 i 2, utworzone przez Radę 

Miasta Racibórz w dniu 28 marca 2018 r.) – 7 mandatów, a w okręgu nr 2 (obejmującym 

okręg nr 3, utworzony przez Radę Miasta Racibórz w dniu 28 marca 2018 r.) – 4 mandaty.  

W związku z powyższym postanowił, że na sesji w dniu 28 czerwca 2018 r. zgłosi  

do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

podziału powiatu raciborskiego na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów  

do rady powiatu nw. autopoprawki do:  

1) podstawy prawnej (zastąpienie słów w brzmieniu: „w porozumieniu z Radą Miasta 

Racibórz” słowami w brzmieniu: „po podjęciu działań zmierzających do zawarcia 

porozumienia z Radą Miasta Racibórz”), 

2) uzasadnienia (dodanie słów w brzmieniu: „W dniu 27 czerwca 2018 r. Rada Miasta 

Raciborza nie podjęła uchwały w sprawie utworzenia na obszarze Miasta Racibórz dwóch 

okręgów wyborczych dla wyborów do rad powiatów.”) 

ze względu na nieuzyskanie porozumienia z Radą Miasta Racibórz w sprawie ww. projektu 

uchwały.  

 

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 28 czerwca 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, 

3) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2017 r. przez Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu  

 

i jednocześnie wycofanie z porządku obrad ww. projektów uchwał przekazanych pismem  

nr OR.IV.0022.3.7.2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku,  
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4) projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia Gminie Rudnik 

realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S  

oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Jastrzębie”,  

5) projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uzupełnienia składu Rady 

Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt 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 

389550. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Zarządu Powiatu 

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

na wniosek Skarbnika Powiatu, wniósł autopoprawki polegające na tym, że: 

1) w Rozdziale 60014 zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł plan dotacji celowej otrzymanej  

z Gminy Krzyżanowice, z przeznaczeniem na realizację zadań na terenie Gminy 

Krzyżanowice, 

2) w Rozdziale 70005 zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł plan dotacji celowej zgodnie  

z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.112.9.2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.,  

z przeznaczeniem na gospodarkę nieruchomościami, 

3) w Rozdziale 60014 zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł plan wydatków Powiatowego 

Zarządu Dróg w Raciborzu, z przeznaczeniem na realizację zadań na terenie Gminy 

Krzyżanowice przy drogach powiatowych, 

4) w Rozdziale 70005 zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Gospodarki Nieruchomościami, z przeznaczeniem na sporządzenie 

operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania 

wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa,  

5) poprawione zostały drobne błędy redakcyjne,  

6) poprawione zostały kwoty ogółem.  
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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. 

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

nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem  uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w spawie 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 

389551. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się 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, na wniosek Skarbnika 

Powiatu, wniósł autopoprawki polegające na tym, że: 

1) w Rozdziale 70005 zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł plan dotacji celowej zgodnie  

z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.112.9.2018 z dnia 21 czerwca 2018 r.,  

z przeznaczeniem na gospodarkę nieruchomościami,  

2) w Rozdziale 70005 zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Gospodarki Nieruchomościami, z przeznaczeniem na sporządzenie 

operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania 

wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa. 

 

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. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania 

Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach skargi wraz z aktami sprawy  

i odpowiedzią na skargę oraz udzielenia pełnomocnictwa. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

389918. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi 

Administracyjnemu w Gliwicach skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę  

oraz udzielenia pełnomocnictwa, po wniesieniu na wniosek Starosty autopoprawki do § 1 

polegającej na poprawieniu drobnego błędu redakcyjnego.  

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 5 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 zmiany uchwały dotyczącej Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

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

389919. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przypomniał, że Zarząd 

Powiatu Raciborskiego Uchwałą Nr 177/836/2018 z dnia 22 maja 2018 r. uchwalił Regulamin 

Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

Aktualnie zaproponowana zmiana dotyczy przekazania z dniem 1 lipca 2018 r. pełnienia 

przez Zarząd nadzoru właścicielskiego nad Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej 

w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu Referatowi 

Transportu Drogowego w Wydziale Komunikacji i Transportu (dotychczas zadanie  

to realizowane było w Wydziale Organizacyjnym).  

Proponowane zmiany Regulaminu Organizacyjnego tut. Starostwa omawiane były  

na posiedzeniu Zarządu w dniu 20 czerwca 2017 r. Ustalono wówczas, że po posiedzeniu 

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej  

w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu poświęconego 

m.in. rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  

oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2017 r.  

do 31.12.2017 r. zadanie dotyczące pełnienia nadzoru nad Spółką zostanie przekazane  

Referatowi Transportu Drogowego. 

Jednocześnie na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu uaktualniono 

zadania wykonywane przez ww. komórkę organizacyjną.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

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

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zaprezentował projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad nadzoru 

właścicielskiego nad spółkami z udziałem Powiatu Raciborskiego. 

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

388868. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przypomniał, że Uchwałą  

Nr 138/715/2013 z dnia 29 października 2013 r. wprowadzono zasady nadzoru 

właścicielskiego nad spółkami z udziałem Powiatu Raciborskiego. W Uchwale określono,  

że nadzór właścicielski jest sprawowany przez Zarząd Powiatu w szczególności z udziałem 

m. in. pracownika nadzorującego przez którego rozumie się pracownika zatrudnionego  

na stanowisku ds. prawnych w Biurze Obsługi Prawnej Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

W dniu 12 czerwca 2018 r. Zarząd Powiatu Raciborskiego wskazał Referat Transportu 

Drogowego jako właściwy do wykonywania czynności przypisanych „pracownikowi 

nadzorującemu” w odniesieniu do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej  

w Raciborzu Sp. z o.o. Odpowiednio do tej decyzji dostosowano zapisy Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa oraz Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Komunikacji  

i Transportu, uwzględniając w nich zadania wynikające z nadzoru nad spółką PKS. 

Konsekwentnie należy zaktualizować zapisy uchwały, określającej zasady nadzoru  

nad spółkami. Jak podkreślił referujący Referat Transportu Drogowego jest referatem 

wieloosobowym, stąd istnieje możliwość rozdzielenia realizowanych zadań. 

Proponowana zmiana wprowadza uniwersalny zapis w miejsce konkretnie wskazanego 

stanowiska pracy. Po zmianie zapis będzie odnosił się do komórki organizacyjnej, której 

powierzono czynności nadzorcze nad spółką. Co prawda obecnie funkcjonuje tylko jedna 

spółka z udziałem Powiatu Raciborskiego ale nie można wykluczyć powstania innych  

w przyszłości a ich przedmiot działania nie musi być związany z transportem drogowym.  

Stąd zasadne jest wprowadzenie zapisu bardziej uniwersalnego. Uchwała wejdzie w życie  

z dniem 1 lipca 2018 r.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

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

nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Powiatu Raciborskiego. 

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

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2018 r. 

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

389512. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że po przygotowaniu ww. karty informacyjnej otrzymała 

dodatkowo pismo w sprawie zmiany planu finansowego Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu. 

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

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawił kartę informacyjną 

Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody na likwidację samochodu osobowego 

marki Mercedes Benz 208 A, nr rejestracyjny SRC 20LH, będącego na wyposażeniu 

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu. 

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

388493. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na likwidację samochodu osobowego marki 

Mercedes Benz 208 A, nr rejestracyjny SRC 20LH, będącego na wyposażeniu Powiatowego 

Zarządu Dróg w Raciborzu w pierwszej kolejności poprzez sprzedaż, a w przypadku braku 

zainteresowania jego odkupieniem poprzez zezłomowanie.  

 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów  

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
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nieograniczonego Nr OR.VII.272.13.2018 pn. „Wymiana instalacji elektrycznej, części 

kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu” – etap III. 

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

388500. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z ww. kartą informacyjną dot. postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

Nr OR.VII.272.13.2018 pn. „Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej 

oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu” – etap III. 

Uwzględniając kwotę planowanego zwiększenia środków finansowych na przedmiotowym 

zadaniu do kwoty 270 000,00 zł oraz wartość środków zaangażowanych na aktualizację 

dokumentacji oraz przedmiotowe zadanie a także planowany koszt nadzoru inwestorskiego  

w branży elektrycznej, Referat Inwestycji i Remontów dysponuje wolnymi środkami  

w 2018 r. w kwocie 62 579,88  zł.  

Po podjęciu na sesji w dniu 28 czerwca 2018 r. uchwały w sprawie dokonania zmian  

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

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

Powiatu Raciborskiego wyrazi zgodę na zwiększenie środków finansowych na sfinansowanie 

zamówienia publicznego Nr OR.VII.272.13.2018 pn.: „Wymiana instalacji elektrycznej, 

części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu” – etap III do kwoty 

265 014,20 zł. Płatne ze środków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

Nr OR.VII.272.9.2018 pn. „Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów  

w Powiecie Raciborskim” – zakup wyposażenia dydaktycznego i meblowego dla Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu. 

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

389043. 

Po zapoznaniu się z ww. kartą informacyjną, Zarząd Powiatu Raciborskiego nie wyraził 

zgody na zwiększenie środków finansowych na sfinansowanie zamówienia publicznego  

Nr OR.VII.272.9.2018 pn. „Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów  

w Powiecie Raciborskim” – zakup wyposażenia dydaktycznego i meblowego dla Centrum 
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Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu” do kwoty 

482 584,35 zł. Jednocześnie polecił powtórzyć postępowanie przetargowe.  

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. wyrażenia zgody  

na likwidację środków trwałych znajdujących się w ewidencji księgowej CKZiU nr 2 

„Mechanik”. 

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

388522. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na likwidację nw. środków trwałych 

znajdujących się w ewidencji księgowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

nr 2 „Mechanik” w Raciborzu: 

1) komputer serwer typ I Dell, 2x500MB, twardy dysk 150GB – o wartości 12 990,00 zł 

z 12.01.2006 r., wartość umorzenia na dzień 19.06.2018 r. – 12 990,00 zł czyli 100%,  

2) komputery – uczniowska stacja robocza – Dell OptiPlex Gx620 – 9 szt. o wartości  

1 945,00 zł czyli 17 505,00 zł z 12.01.2006 r., wartość umorzenia na dzień 19.06.2018 r.  

– 17 505,00 zł czyli 100%. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawił kartę informacyjną 

Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu dot. realizacji projektu z wniosku o dofinansowanie  

nr WND-RPSL.04.05.02-24-0719/17 pn. „Wymiana części taboru poprzez zakup 

niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim” wybranego  

do dofinansowania w naborze konkursowym nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-168/17. 

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

389050. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną dot. realizacji projektu  

z wniosku o dofinansowanie nr WND-RPSL.04.05.02-24-0719/17 pn. „Wymiana części 

taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie 

raciborskim” wybranego do dofinansowania w naborze konkursowym  

nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-168/17. 

Jednocześnie zwrócił uwagę na fakt, iż termin na podpisanie umowy o dofinansowanie 

upływa w dniu 7 sierpnia 2018 r., a podpisanie tej umowy uwarunkowane będzie 

podpisaniem przez gminy deklaracji dotyczących współfinansowania transportu publicznego 

w powiecie raciborskim. 
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Starosta zapoznał zebranych z interpelacją radnego Artura Wierzbickiego z dnia 26 czerwca  

2018 r. dot. autonomicznej i bezpiecznej drogi rowerowej po śladzie LK193  

Racibórz-Krzanowice-Chuchelna.  

Ww. interpelacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 389845. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu 

udzielić odpowiedzi na interpelację radnego Artura Wierzbickiego z dnia 26 czerwca 2018 r. 

O powyższym Referat Inwestycji i Remontów poinformuje Dyrektora. 

 

Starosta przedstawił: 

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

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z posiedzenia w dniu 25 czerwca 2018 r.,  

która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 389810, 

2) opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z posiedzenia w dniu 20 czerwca   

2018 r., która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 388857, 

3) opinię Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z posiedzenia w dniu 21 czerwca 

2018 r., która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 389105. 

 

Starosta omówił wnioski Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 20 czerwca 2018 r.,  

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 388855. Wnioski  

te dotyczą rozpatrywanej skargi. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych udzielić 

odpowiedzi na wniosek nr 1, a radcy prawnemu Lidii Chrzan na wniosek nr 2. 

Szczegółowych informacji udzieli Wicestarosta.  

 

Następnie Starosta przekazał, że kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się  

w dniu 3 lipca 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 389249. 

 

Starosta przedstawił dodatkowo: 

1) wniosek Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą  

z posiedzenia w dniu 19 czerwca 2018 r., który znajduje się w systemie informatycznym 
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Mdok pod numerem UID 390872. Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Promocji  

i Rozwoju Powiatu udzielić odpowiedzi na ww. wniosek,  

2) opinie Komisji Budżetu i Finansów z posiedzenia w dniu 27 czerwca 2018 r.,  

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 390874. 

 

Starosta podziękował Kierownikowi Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu  

Karolinie Kunickiej za wzorowe przygotowanie posiedzenia konwentu starostów 

Województwa Śląskiego, jakie miało miejsce w dniu 27 czerwca 2018 r.  

 

Ad. 5 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu 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 – uzupełnienie. 

Jednocześnie przyjął informację o prawidłowym wykorzystaniu i rozliczeniu dotacji. 

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

388860. 

 

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. .................................................................. 

5. Piotr Olender – Członek Zarządu  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 28 czerwca 2018 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 28 czerwca 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 przekazania Wojewódzkiemu 

Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią  

na skargę oraz udzielenia pełnomocnictwa. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

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

nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Powiatu Raciborskiego. 


