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OR.IV.0022.1.26.2018 

PROTOKÓŁ  NR 183/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 11 lipca 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.  

Starosta rozszerzył porządek posiedzenia o dodatkową kartę informacyjną Referatu 

Inwestycji i Remontów dot. dalszej realizacji zadania pn. „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”. Jednocześnie poinformował, że w pkt 4 posiedzenia weźmie udział Kierownik 

Referatu Inwestycji i Remontów Roman Peikert, celem omówienia kart informacyjnych 

przygotowanych  przez ww. komórkę organizacyjną.  

 Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za,  

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

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 182/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 28 czerwca 2018 r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego – I część.  

4. Karty informacyjne Referatu Inwestycji i Remontów. 

5. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego – II część.  

6. Sprawy różne. 

7. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 
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 Starosta poinformował o nieobecności Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego  

Andrzeja Chroboczka w terminie do dnia 13 lipca 2018 r.  

Starosta przekazał, że w dniu 10 lipca 2018 r. wraz z radcą prawnym Lidią Chrzan 

uczestniczyli w rozprawie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie,  

na której zapadł wyrok uchylający decyzję Ministra Rozwoju i Finansów na mocy której 

Powiat Raciborski zobowiązany był do zwrócenia Skarbowi Państwa kwoty 494 841,00 zł  

z tytułu nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2013. W związku 

z powyższym termin planowanego posiedzenia Zarządu został przesunięty. Kolejne 

posiedzenie będzie miało miejsce w tut. Starostwie 31 lipca 2018 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 182/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 28 czerwca  

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

na str. 14-15. 

 

Ad. 2 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących 

kształcenie w formie zaocznej, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski oraz zasad zaliczania do wymiaru 

godzin poszczególnych zajęć prowadzonych w formie zaocznej. 

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

391119. 

Wicestarosta przypomniał, że przedmiotowy projekt uchwały omawiany był w trakcie 

posiedzenia w dniu 22 maja 2018 r. 

Działając w oparciu o Uchwałę Nr XIX/196/2012 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu lub organami 

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 projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, Zarząd  



 

 

3 

skierował ww. projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego do konsultacji. Konsultacje 

prowadzono w formie pisemnego i elektronicznego wyrażania opinii w terminie od 30 maja 

do 12 czerwca 2018 r. Osobą uprawnioną do kontaktu z organizacjami pozarządowymi była 

Pani Beata Janowicz – inspektor w Referacie Edukacji. Żadna z organizacji pozarządowych 

nie wzięła udziału w konsultacjach. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dla nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, zatrudnionych w szkołach  

i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski  

oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć prowadzonych w formie 

zaocznej wniósł autopoprawki do § 1 ust. 1,2 i 5 polegające na dodaniu przed wyrazem 

„obowiązkowy” z zastosowaniem odpowiedniego przypadku wyrazu „tygodniowy”.  

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za,  

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

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, zatrudnionych  

w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć prowadzonych  

w formie zaocznej oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję, która odbędzie się w sierpniu 

2018 r. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad określających tygodniowy obowiązkowy 

wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez nauczycieli, 

którym powierzono stanowiska kierownicze szkół i placówek, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

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

390409. 

Wicestarosta przypomniał, iż Rada Powiatu Raciborskiego w 2015 r. ustaliła szczegółowe 

zasady określające wymiar obowiązkowych godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze szkół  

i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 
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W związku z utworzeniem Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu dyrektor Paweł Ptak 

zawnioskował o rozważenie możliwości utworzenia stanowiska kierownika szkoły, który 

byłby odpowiedzialny przede wszystkim za organizację egzaminów zawodowych i praktyk 

zawodowych popartych ścisłymi kontaktami z pracodawcami. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po przeanalizowaniu możliwości finansowych Powiatu 

Raciborskiego odstąpił w chwili obecnej od propozycji utworzenia stanowiska kierownika 

szkoły w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu ustalając, iż wróci do powyższego 

tematu po 6 m-cach funkcjonowania nowej jednostki. 

Mając na uwadze powyższe, Wicestarosta wycofał z posiedzenia projekt uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

określających tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska 

kierownicze szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Raciborski. 

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

391093. 

Wicestarosta przypomniał, że przedmiotowy projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu  

w dniu 12 czerwca 2018 r. Następnie został on przekazany związkom zawodowym 

zrzeszającymi nauczycieli, celem uzgodnienia.  

Działając w oparciu o Uchwałę Nr XIX/196/2012 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu  

lub 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 projektów 

aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji 

(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r., poz. 2488) Zarząd skierował projekt omawianej uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego do konsultacji. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 
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Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej regulaminu określającego niektóre 

zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody  

na nabycie przez Powiat Raciborski prawa własności części nieruchomości, położonej  

w Szonowicach (gm. Rudnik). 

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

391802. 

Starosta poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody  

na nabycie przez Powiat Raciborski prawa własności części nieruchomości położonej  

w Szonowicach (gm. Rudnik), oznaczonej jako działka nr 137/1 (arkusz mapy 2), obręb 

Szonowice, o pow. 0,0220 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr GL1R/00008782/8, 

prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Raciborzu, jako własność osoby fizycznej. 

Działka ta stanowi fragment drogi powiatowej 3521 S relacji Szonowice - Modzurów,  

w szczególności fragment jezdni (ul. Marii Konopnickiej) oraz pobocze drogi. Stan taki 

nastąpił wskutek przebudowy przedmiotowej drogi, realizowanej przez Powiat Raciborski. 

Zakup działki na rzecz Powiatu Raciborskiego umożliwi swobodne, niezależne zarządzanie 

pasem drogi powiatowej. 

Jak ustaliła Sekretarz Powiatu w rozmowie telefonicznej z Kierownikiem Referatu 

Gospodarki Nieruchomościami środki na zakup ww. działki zostaną zabezpieczone  

przed kolejną sesją w budżecie będącym w dyspozycji Referatu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Raciborski prawa 

własności części nieruchomości, położonej w Szonowicach (gm. Rudnik) oraz postanowił  

o jego skierowaniu na sesję, która odbędzie się w sierpniu 2018 r.  

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

391617.  

Skarbnik Powiatu poinformowała, że po przygotowaniu przedmiotowego projektu uchwały 

otrzymała dodatkowe pisma dotyczącego zmian w budżecie, w tym m.in. z Referatu 

Inwestycji i Remontów.  

W tym miejscu Wicestarosta poprosił o przybycie na posiedzenie Kierownika Referatu 

Inwestycji i Remontów Romana Peikerta w celu wyjaśnienia zaproponowanych przesunięć  

w Rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe.  

Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów udzielił szczegółowych wyjaśnień dotyczących 

zaproponowanych zmian w Rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe. Jednocześnie 

poinformował, że uzgodniono z Burmistrzem Miasta Kuźnia Raciborska zmieniony zakres 

realizowanych zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w tej Gminie. 

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 oraz po wyjaśnieniach udzielonych przez Kierownika Referatu 

Inwestycji i Remontu, wniósł autopoprawki polegające na tym, że: 

1) w Rozdziale 60014 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł plan dotacji celowej otrzymanej  

z Gminy Kuźnia Raciborska, z przeznaczeniem na zakup tablicy wyświetlającej prędkość 

pojazdu oraz na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w Gminie 

Kuźnia Raciborska,  

2) w Rozdziale 60014 zwiększa się o kwotę 10 507,00 zł plan dotacji celowej otrzymanej  

z Gminy Nędza, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Naprawa istniejącej kanalizacji  

na odcinku drogi powiatowej nr 3546S – ul. Wyzwolenia w miejscowości Babice”,  

3) w Rozdziale 60014 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł plan wydatków Powiatowego 

Zarządu Dróg w Raciborzu, z przeznaczeniem na zadania realizowane na terenie Gminy 

Kuźnia Raciborska (w tym na zakup tablicy wyświetlającej prędkość pojazdu  

z oprzyrządowaniem – 12 000,00 zł),  

4) w Rozdziale 60014 zwiększa się o kwotę 10 507,00 zł plan wydatków Powiatowego 

Zarządu Dróg w Raciborzu, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Naprawa istniejącej 

kanalizacji na odcinku drogi powiatowej nr 3546S – ul. Wyzwolenia  

w miejscowości Babice”,  

5) dokonuje się zmian w planie wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, polegających na przeniesieniu planu 
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pomiędzy rozdziałami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków  

na wynagrodzenia i pochodne,  

6) dokonuje się zmian w planie wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1  

w Raciborzu, polegających na przeniesieniu planu pomiędzy rozdziałami w związku  

z nowymi zasadami księgowania wydatków na specjalną organizację nauki,  

7) poprawione zostały kwoty ogółem.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 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. 

 

Ad. 4 

 

Kierownik Referatu Inwestycji i Remontu Roman Peikert przedstawił kartę informacyjną  

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego Nr OR.VII.272.14.2018 pn. „Termomodernizacja budynku Młodzieżowego 

Domu Kultury przy ul. Stalmacha 12 w  Raciborzu – etap II”. 

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

390832. 

Kierownik Roman Peikert przekazał, że dniu 29.06.2018 r. odbyło się otwarcie ofert  

na realizację zamówienia pn.  „Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury 

przy ul. Stalmacha 12 w  Raciborzu – etap II”. 

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 2 oferty, przy czym kwota 

najkorzystniejszej oferty z ceną (brutto) za realizację przedmiotu zamówienia w wysokości 

173 226,71 zł. 

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 168 964,80 zł brutto 

zabezpieczoną w budżecie Powiatu Raciborskiego w dziale 854, rozdziale 85407, § 6050.  

Jest to szacunkowa wartość zamówienia wynikająca z wyceny inwestorskiej na dzień 

04.06.2018 r.  

Zadanie polega na wykonaniu robót budowlanych w Młodzieżowym Domu Kultury  

na elewacji od strony podwórza dotyczących między innymi:  

- podmurowania i podwyższenia istniejących podokienników w oknach drugiego piętra, 
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- zamurowania skrajnego okna na parterze budynku, 

- wymiany stolarki okiennej na PCV o współczynniku przenikania ciepła U≤1,1 W/m2K, 

wraz z podokiennikami zewnętrznymi,  

- wymiany drzwi zewnętrznych o współczynniku przenikania ciepła U≤1,3 W/m2K, 

- montażu nakładek renowacyjnych PCV na istniejących parapetach wewnętrznych, 

- robót malarskich wewnętrznych, 

- ocieplenia ściany zewnętrznej ponad cokołem płytami izolacyjnymi (styropian) grubości  

11 cm λ≤0,031(W/mK), oraz ościeży okiennych o grubości 2 cm, λ≤0,031(W/mK), 

- wykonania silikonowej wyprawy tynkarskiej barwionej w masie, 

- wymiany obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, 

- innych robót budowlanych towarzyszących. 

Planowany termin wykonania zamówienia: do dnia 28.08.2018 r.  

W celu wyboru wykonawcy zachodzi konieczność zwiększenia kwoty jaką Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.  

W budżecie Powiatu Raciborskiego na realizację tego zadania zabezpieczono  

w 2018 r. kwotę 187 260,00 zł brutto. Referat Inwestycji i Remontów dysponuje wolnymi 

środkami w 2018 r. w dziale 854, rozdziale 85407, § 6050 w kwocie 4 261,91 zł. 

W związku z powyższym istnieje możliwość zwiększenia kwoty jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na realizację zamówienia do kwoty 173 226,71 zł brutto. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie środków finansowych  

na sfinansowanie zamówienia publicznego OR.VII.272.14.2018 pn. „Termomodernizacja 

budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Stalmacha 12 w Raciborzu – etap II”  

do kwoty 173 226,71 zł. Płatne ze środków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji  

i Remontów. 

Jednocześnie Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów sprawdzić 

możliwość sfinansowania ze środków PFRON wykonania podjazdu dla osób 

niepełnosprawnych do ww. budynku. 

 

Kierownik Roman Peikert omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów  

dot. realizacji umowy nr OR.VII.273.4.2018 zawartej w dniu 07.06.2018 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 – zakres dwóch pracowni chemicznych i pracowni hotelarsko-turystycznej. 
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

391031. 

Kierownik Referat Inwestycji i Remontów przypomniał, że na realizację zadania  

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 – zakres dwóch pracowni chemicznych i pracowni hotelarsko-turystycznej,  

w dniu 07.06.2018 r. podpisano umowę  nr OR.VII.273.4.2018 z Wykonawcą: Kamilem 

Dudą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usługowo-Handlowy Kamil 

Duda z siedzibą w Kietrzu przy ul. Zielonej 42.  

Na zadaniu tym w dniu 21.06.2018 r. został sporządzony Protokół konieczności wykonania 

robót dodatkowych dotyczący: 

1) w dwóch pracowniach chemicznych wykonania dodatkowych wzmocnień z profili 

stalowych pod nowoprojektowane ścianki działowe z pustaków ceramicznych, 

2) w pracowni hotelarsko-turystycznej: 

- rozebrania pasa posadzki cementowej,  

- zerwania płyty wiórowej z posadzki, 

- uzupełnienia posadzki cementowej w miejscu płyty wiórowej i przy nowo wykonywanych 

ściankach działowych. 

Szacunkowa wartość robót dodatkowych wynosi: 706,30 zł brutto. 

Uzasadnienie wykonania robót dodatkowych ujęto w ww. Protokole konieczności  wykonania 

robót dodatkowych. 

Na przedmiotowym zadaniu w dniu 28.06.2018 r. został sporządzony Protokół konieczności 

wykonania robót zamiennych dotyczący w Pracowni hotelarsko-turystycznej zmiany sposobu 

wykonania części ścianek działowych z pustaków ceramicznych na ścianki z płyt gipsowo  

– kartonowych. Uzasadnienie wykonania robót zamiennych ujęto w ww. Protokole 

konieczności wykonania  robót zamiennych. 

Na okoliczność wystąpienia robót zamiennych Wykonawca opracował kosztorys robót 

zamiennych oraz kosztorys robót, które nie będą podlegały dalszej realizacji, a wchodzących 

w zakres umowy. Powyższe kosztorysy podlegały sprawdzeniu przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

Wartość robót zamiennych wynosi:  4 493,61 zł brutto. 

Wartość robót, które nie będą wykonywane z w związku z wystąpieniem robót zamiennych   

wynosi: 3 877,17  zł brutto. 



 

 

10 

Protokół konieczności wykonania robót dodatkowych oraz Protokół konieczności wykonania 

robót zamiennych wymagają zaakceptowania przez Zamawiającego w formie pisemnej  

pod rygorem bezskuteczności. 

Ponadto w związku z zaleceniem inspektora Urzędu Dozoru Technicznego dotyczącym 

zwiększenia natężenia oświetlenia na przystankach windy, zasadnym jest zwiększenie zakresu 

realizacji robót o: wykonanie zasilania i montaż lamp nad drzwiami windy, na kwotę  

1 835,92 zł (brutto), które to roboty należy wykonać przed robotami malarskimi.  

W związku z realizacją robót zamiennych i dodatkowych, rezygnacją z części robót  

oraz rozszerzeniem zakresu umowy koszt zadania ulegnie zwiększeniu o kwotę 3 158,66 zł 

brutto. 

Zgodnie z zapisami umownymi: 

- § 11 ust. 1 pkt 3 „możliwa jest zmiana zakresu robót (nie wykraczająca poza regulacje 

art.140 PZP) w przypadku wystąpienia robót zamiennych”, 

- § 11 ust. 1 pkt 4  „Zmiany mające wpływ na wysokość wynagrodzenia”: 

            litera a) zmiany wynikające z konieczności wykonania robót zamiennych, 

                     b)zmiany wynikające z konieczności wykonania robót dodatkowych. 

- § 11 ust. 1 pkt 2 „możliwa jest aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego robót 

wynikająca z rozliczenia powykonawczego do faktury częściowej”. 

Z uwagi na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy winien ulec zmianie harmonogram 

rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik nr 2 do umowy.  

Na okoliczność dokonana zmiany umowy w dniu 28.06.2018 r. spisano Protokół konieczności 

dokonania zmiany umowy, który to protokół wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego  

w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności. 

W związku z powyższym oraz zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych uzasadnionym jest dokonanie zmiany umowy dotyczącej zakresu 

robót, wynagrodzenia oraz aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego robót. 

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

nr OR.VII.273.4.2018 zawartej w dniu 07.06.2018 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 – zakres dwóch 

pracowni chemicznych i pracowni hotelarsko-turystycznej: 

1) zaakceptował Protokół konieczności wykonania robót dodatkowych spisany  

w dniu 21.06.2018 r. na ww. zadaniu i wyraził zgodę na dokonanie zmiany umowy  
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nr OR.VII.273.4.2018 z dnia 28.06.2018 r. w zakresie przedstawionych w karcie 

informacyjnej robót dodatkowych,  

2) zaakceptował Protokół konieczności wykonania robót zamiennych spisany  

w dniu 28.06.2018 r. na ww. zadaniu,  

3) zatwierdził Protokół konieczności dokonania zmiany umowy na ww. zadaniu  

i wyraził zgodę na dokonanie zmiany umowy nr OR.VII.273.4.2018  

z dnia 28.06.2018 r. w zakresie zmiany zakresu robót, wynagrodzenia oraz aktualizacji 

harmonogramu rzeczowo-finansowego robót.  

W wyniku spisania aneksu do umowy, ulegnie zwiększeniu o kwotę 3 158,66 zł brutto koszt 

robót budowlanych realizowanych na zadaniu na podstawie umowy nr OR.VII.273.4.2018  

z dnia 28.06.2018 r., natomiast nie ulegną zmianie łączne wydatki finansowe całego zadania 

ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017 – 2032. Płatne ze środków będących  

w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów. 

 

Następnie Kierownik Roman Peikert przedstawił dodatkową kartę informacyjną Referatu 

Inwestycji i Remontów dot. dalszej realizacji zadania pn. „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”. 

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

392000. 

Kierownik Roman Peikert przypomniał, że zadanie pn. „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” zostało przyjęto do dofinansowania w 2018 r. w ramach „Programu Rozwoju 

Gminnej i Powiatowej  Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”.  

Planowany koszt całego zadania ujęty w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok  

wynosi 4 690 432 zł, w tym:  

 

- budżet Państwa – kwota 2 006 451,00 zł,      

- budżet Miasta Racibórz – kwota 1 340 902 zł,    

- budżet Powiatu Raciborskiego – kwota 1 343 079 zł. 



 

 

12 

W wyniku wniosków i protestów mieszkańców, zakres zadania częściowo został zmieniony, 

głównie w celu zmniejszenia ilości drzew do wycinki. Podstawowe zmiany dotyczyły:   

 przebudowy skrzyżowania z ul. Gwiaździstą oraz zjazdu do osiedla mieszkaniowego  

(bez trzeciego pasa ruchu), 

 skrócenia pasa włączenia na ul. Łąkowej o 20 m oraz korekty zatoki autobusowej,  

 zmiany ilości miejsc postojowych do 3 przed sklepem Rameta. 

W związku z ww. zmianami oraz dokonaną w marcu 2018 r. aktualizacją kosztorysów 

inwestorskich, planowany koszt tego zadania zmienił się na kwotę  4 557 543,23 zł brutto,  

w tym:  

- budżet Państwa – kwota 1 948 980,00 zł,      

- budżet Miasta Racibórz – kwota 1 304 281,61 zł, 

- budżet Powiatu Raciborskiego – kwota 1 304 281,62 zł. 

W dniu 04.04.2018 r. pomiędzy Powiatem Raciborskim, Miastem Racibórz oraz Zakładem 

Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Raciborzu zostało zawarte Porozumienie w sprawie 

wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na realizację 

robót budowlanych w ciągu drogi nr 3548S na odcinku od rejonu skrzyżowania ul. Łąkowej  

z ul. Gwiaździstą do skrzyżowania ulicy Tadeusza Kościuszki z ul. Wandy w Raciborzu.  

Zgodnie z tym porozumieniem Powiat, Miasto i ZWiK, postanowili wspólnie przeprowadzić 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  

dla zakresów:  

1) „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” – jako Zakres Nr 1, 

2) „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w mieście Racibórz, poprzez wymianę 

istniejącego oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej” – jako 

Zakres Nr 2, 

3) „Budowa sieci wodociągowej w ul. Kościuszki i ul. Łąkowej w Raciborzu” – jako Zakres 

Nr 3. 

W  pierwszym postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w ramach ww. Porozumienia 

w kwietniu br., ofertę złożył jeden wykonawca na kwotę ogółem 8 150 664, 16 zł,  w tym 

ceny za wykonanie poszczególnych zakresów wynosiły dla: 

1)  Zakresu Nr 1 -    5 467 561,42 zł, 

2)  Zakresu Nr 2 -       256 045,20 zł, 
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3)  Zakresu Nr 3  -   2 427 057,54 zł. 

Na sfinansowanie ww. zamówienia zamierzano przeznaczyć kwotę: 6 098 172,48 zł brutto. 

Terminy realizacji w tym postępowaniu nie przekraczały 15.10.2018 r. Postępowanie  

to ze względów finansowych zostało unieważnione i powtórzone.  

W  drugim postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w ramach ww. porozumienia  

w maju br. ofertę złożył ten sam wykonawca na kwotę ogółem 8 300 144,96 zł,  w tym ceny 

za wykonanie poszczególnych zakresów wynosiły dla: 

1)  Zakresu Nr 1 -   6 228 958,32 zł, 

2)  Zakresu Nr 2 -      197 650,67 zł, 

3)  Zakresu Nr 3  -  1 873 535,96 zł. 

Na sfinansowanie ww. zamówienia zamierzano przeznaczyć kwotę: 6 098 172,48 zł brutto. 

Terminy realizacji w tym postępowaniu wydłużono do 23.11.2018 r. Postępowanie  

to ze względów finansowych zostało unieważnione.  

Kolejne postępowanie przetargowe zostało przeprowadzono przez Powiat Raciborski  

w miesiącu czerwcu br. na zadanie pn.  „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”. 

W dniu 22.06.2018 r. odbyło się otwarcie ofert na realizację ww. zamówienia. 

W postępowaniu tym została złożona 1 oferta z ceną (brutto) za realizację przedmiotu 

zamówienia w wysokości 8 069 669,19 zł. 

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 4 557 543,23 zł brutto. 

Planowany termin wykonania zamówienia to również 23.11.2018 r., z uwagi na wymogi 

wynikające z rządowego „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 

na lata 2016-2019” - zakończenie i rozliczenie całego zadania musi nastąpić  

do końca 2018 roku.   

W celu wyboru wykonawcy należałoby zwiększyć kwotę jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na realizację zamówienia do 8 069 559,19 zł,  tj. o kwotę 3 512 015,96 zł.  

W chwili obecnej w budżecie Powiatu Raciborskiego 2018 roku na realizację tego zadania 

dysponuje się wolnymi środkami w kwocie 120 543,23 zł. 

Przeprowadzenie kolejnego postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy 

realizacji tego zadania przede wszystkim wymagałoby znacznego podwyższenia planowanej 

kwoty jaką Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację tego zamówienia.  
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Ponadto realizacja zadania przy zamknięciu ul. Łąkowej i w ruchu wahadłowym  

na ul. Kościuszki ze względów technologicznych i organizacyjnych oraz poziom 

skomplikowania inwestycji, nie jest możliwa do zrealizowania. Z kolei pełne zamknięcie 

ulicy Kościuszki na czas realizacji robót, m.in. ze względu na natężenie ruchu, przejazd  

przez samochody ciężarowe w kierunku (i z kierunku) Rybnika i dojazd przez te samochody 

do Urzędu Celnego oraz lokalizację przy tej drodze przedsiębiorców – do tej pory nie było 

brane pod uwagę.    

Do powyższego dochodzi, brak zainteresowania tym zamówieniem przez Wykonawców  

z terminem realizacji w tym roku. 

Zgodnie z projektem umowy o dofinansowanie z budżetu państwa zadania pn. „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”  otrzymanym od Wojewody Śląskiego, m.in. wykonie zadania 

powinno nastąpić do dnia 31 grudnia 2018 r. co oznacza : 

- wykorzystanie dotacji,  

- uregulowanie płatności na rzecz wykonawców robót również ze środków własnych.  

Niezachowanie ww. terminu skutkuje zwrotem otrzymanej dotacji.   

Zarząd Powiatu Raciborskiego mając na uwadze warunki realizacji zadania pn. „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” w 2018 roku w ramach „Programu Rozwoju Gminnej  

i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”, do tej pory niewielkie 

zainteresowanie wykonawców i znaczny wzrost kosztów robocizny i materiałów, pozostały 

krótki okres do wykonania i rozliczenia finansowego zadania oraz skutki niewykonania 

przedmiotowego zadania oraz niewykorzystania dotacji i uregulowania płatności do końca 

tego roku (zwrot dotacji) odstąpił od realizacji zadania pn. „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” w 2018 r. 

W tym miejscu Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Roman Peikert opuścił 

posiedzenie.  
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Ad. 5 

 

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 

391618. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 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 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 

zmiany uchwały dotyczącej regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

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

391082. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej zmiany uchwały dotyczącej regulaminu 

określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

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 Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach  

Panu Rafałowi Lazarowi do przystąpienia do projektu realizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla osi priorytetowej XI Wzmocnienie 

potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki 

szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, 



 

 

16 

kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4 Poprawa efektywności 

kształcenia ogólnego. 

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

390802. 

Wicestarosta przekazał, że udzielenie Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach Panu Rafałowi Lazarowi pełnomocnictwa do składania  

w imieniu Powiatu Raciborskiego oświadczeń woli związanych z przystąpieniem do projektu 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  

dla osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1 

Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu 

do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego  

dla poddziałania: 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego na lata 2019 - 2020, 

pozwoli Dyrektorowi pozyskać środki ze źródeł pozabudżetowych w wysokości  

ok. 300 tys. zł. Przedmiotowy projekt ma na celu podjęcie działań ukierunkowanych  

na aktywizację osób niedostosowanych społecznie na rynku pracy. Zakres projektu obejmuje 

spotkania z doradcą zawodowym - zajęcia w języku polskim i angielskim, spotkania 

tematyczne w zakładach pracy, poszukiwanie kursów w celu podniesienia kwalifikacji  

i wyrównanie szans na rynku pracy, mitingi ze specjalistami. 

W przypadku pozytywnej weryfikacji formalnej wniosku o udzielenie dofinansowania 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach zabezpieczy wkład własny rzeczowy  

w wysokości 10%. W ramach wkładu własnego rzeczowego Młodzieżowy Ośrodek 

Wychowawczy w Rudach udostępni sale lekcyjne i sprzęt do realizacji zajęć oraz zostaną 

przeprowadzone nieodpłatne zajęcia przez nauczycieli ośrodka. Projekt nie przewiduje 

wkładu własnego finansowego. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach Panu Rafałowi Lazarowi 

do przystąpienia do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego dla osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego  

dla działania: 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie 

równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego  

i średniego dla poddziałania: 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.  

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 
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Jednocześnie Zarząd Powiatu Raciborskiego zwrócił uwagę, aby po pozytywnej weryfikacji 

formalnej wniosku Dyrektor wystąpił do Wydziału Finansowego tut. Starostwa z pismem  

o ujęcie projektu w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2018 – 2032. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zaopiniowania "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nędza na lata 2018-2021  

z perspektywą na lata 2022-2025". 

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

391880. 

Wicestarosta wyjaśnił, iż zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska organ 

wykonawczy województwa, powiatu i gminy, w celu realizacji polityki ochrony środowiska, 

sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska. 

Natomiast w myśl art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska projekty programów 

ochrony środowiska podlegają zaopiniowaniu przez organ wykonawczy powiatu  

– w przypadku projektów gminnych programów ochrony środowiska. 

Po szczegółowym przeanalizowaniu przesłanego przez pełnomocnika Gminy Nędza,  

Pana Jana Komorowskiego URBANIKA z siedzibą w Poznaniu, projektu „Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy Nędza na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” 

stwierdzono, że jest on zgodny z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo ochrony 

środowiska oraz polityką ochrony środowiska, która prowadzona jest na podstawie strategii 

rozwoju, programów i dokumentów programowych oraz za pomocą wojewódzkich, 

powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania "Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Nędza na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025". 

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

 

Ad. 6 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2018 r. 
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

391355. 

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

dodatkowo pismo w sprawie zmiany planu finansowego Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach. 

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, Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, 

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu z dnia 28 czerwca 2018 r. i 5 lipca  

2018 r., Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach. 

 

Starosta zapoznał zebranych z interpelacją zgłoszoną przez radną Katarzynę Dutkiewicz  

na sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28 czerwca 2018 r. 

Ww. interpelacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 390589. 

Starosta poinformował, że Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 

udzielił odpowiedzi na ww. interpelację.  

 

Starosta omówił wnioski Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 3 lipca 2018 r.,  

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 391131. Wnioski 

Komisji Rewizyjnej związane są z przystąpieniem do kontroli dot. zamówień o wartości  

do 30 tysięcy euro, dokonywanych poza trybem ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Administracyjnego udzielić 

odpowiedzi na wnioski Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 3 lipca 2018 r. 

 

Starosta przedstawił Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej dot. realizacji wniosków  

i zaleceń pokontrolnych w czasie obecnej kadencji, który znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 392090. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z Protokołem Komisji Rewizyjnej dot. realizacji 

wniosków i zaleceń pokontrolnych w czasie obecnej kadencji i przyjął go do wiadomości. 
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Starosta przekazał, że: 

1) posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji odbyło się w dniu 9 lipca 2018 r. 

o  godz. 08:00 (informacje o ww. posiedzeniu znajdują się w systemie informatycznym 

Mdok pod numerami UID 391340 i 391344), 

2) posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w dniu 9 lipca 2018 r. o godz. 15.00  

(informacja o ww. posiedzeniu znajduje się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 391470). 

 

Ad. 7 

 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLIII/375/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Powiatu Raciborskiego za 2017 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 

391356. 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLIII/376/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie 

udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego za 2017 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 

391360. 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLIII/377/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie 
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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 

391361. 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLIII/378/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 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 

391363. 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLIII/379/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. 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 pokrycia straty netto. 

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 

391556. 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLIII/380/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie oceny 

sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 
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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 

391558. 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLIII/381/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie 

nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację.  

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

391552. 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLIII/382/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie 

przejęcia od Województwa Śląskiego zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg 

wojewódzkich zlokalizowanych na terenie powiatu raciborskiego, w latach 2018 – 2021. 

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

i Remontów odpowiedzialny za jej realizację.  

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

391860. 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLIII/383/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej podziału powiatu na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów 

do rady powiatu. 

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

odpowiedzialny za jej realizację.  

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 
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392014. 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLIII/384/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie 

powierzenia Gminie Rudnik realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi 

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

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

i Remontów odpowiedzialny za jej realizację.  

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

391871. 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLIII/385/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie 

uzupełnienia składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

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

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

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację.  

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

391560. 

 

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. ------------------------------------ 

4. ------------------------------------ 

5. Piotr Olender – Członek Zarządu  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 11 lipca 2018 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 11 lipca 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 przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej zmiany uchwały dotyczącej regulaminu 

określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach Panu Rafałowi 

Lazarowi do przystąpienia do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego dla osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału 

edukacyjnego dla działania: 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej 

oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia 

podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia 

ogólnego. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania "Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Nędza na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025". 


