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OR.IV.0022.1.27.2018 

PROTOKÓŁ  NR 184/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 20 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 poinformował, że w końcowej części posiedzenia udział weźmie radca 

prawny Lidia Chrzan, celem omówienia pisma Dyrektora Samodzielnego Publicznego 

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

Ryszarda Rudnika dot. wypłaty nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy.  

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

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

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 183/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 11 lipca 2018 r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

 

Starosta przekazał, że posiedzenie zwołano w terminie wcześniejszym niż planowano 

przede wszystkim ze względu na konieczność przyjęcia lub odrzucenia przez Zarząd oferty 

Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą  

w Warszawie dot. wsparcia realizacji zadania publicznego pn. „Nasze wspólne dyskoteki”  

i udzielenia w trybie pozakonkursowym dotacji na wsparcie realizacji ww. zadania 
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publicznego.  Kolejne posiedzenie będzie miało miejsce w tut. Starostwie 1 sierpnia 2018 r.  

o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 183/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 11 lipca   

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

na str. 4 i 19.  

 

Ad. 2 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie przekształcenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  

w Raciborzu poprzez przeniesienie jego siedziby. 

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

393437. 

Wicestarosta przypomniał, że Rada Powiatu Raciborskiego w dniu 29 maja 2018 r. podjęła 

Uchwałę Nr XLII/370/2018 w sprawie przekształcenia Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu poprzez przeniesienie jego siedziby. 

Konieczność wprowadzenia zmian podyktowana jest tym, iż w Uchwale Nr XLII/370/2018 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 maja 2018 r. przekształceniu uległo Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu poprzez przeniesienie jego 

siedziby, natomiast przekształcenie miało dotyczyć jedynie szkół wchodzących w skład 

Centrum. 

Adres siedziby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu zostanie 

zmieniony w uchwale zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII/267/2017 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół 

ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą 

- Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres  

od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Centrum Kształcenia 
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Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu poprzez przeniesienie jego siedziby  

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

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia. 

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

393148. 

Wicestarosta przekazał, iż ww. projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu  

w dniu 12 czerwca 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 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 ww. uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego do konsultacji. 

Konsultacje przeprowadzono w formie pisemnego i elektronicznego wyrażenia opinii  

w terminie od dnia 25 czerwca 2018 r. do dnia 10 lipca 2018 r. Osobą upoważnioną  

do kontaktu z organizacjami pozarządowymi był Kierownik Referatu Spraw Społecznych. 

Żadna z organizacji pozarządowych nie wzięła udziału w konsultacjach.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  

w ośrodku wsparcia oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję, która odbędzie się  

w sierpniu 2018 r. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego. 

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

393181. 

Wicestarosta poinformował, że Apteka „Opawska – Pod Różami” (apteka całodobowa) 

zabezpiecza bezterminowo ludności powiatu dostęp do świadczeń w porze nocnej, niedziele, 
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święta i dni wolne od pracy, wobec tego zrezygnowano z corocznego ustalania rozkładu pracy 

aptek. 

Zmiany przyjętego Uchwałą Nr XXI/204/2016 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 31 sierpnia 2016 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 

raciborskiego dokonuje się w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r.  

o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. z 2018 r.,  

poz. 305 ze zm.), która wprowadziła ograniczenia w pracy aptek funkcjonujących na terenie 

placówek handlowych. Ograniczenie dotyczy pracy aptek: 

 

1) ABC Auchan, Racibórz ul. Rybnicka 97; 

2) Dr. Max, Racibórz ul. Opawska 45. 

 

W obecnym rozkładzie pracy aptek ogólnodostępnych zrezygnowano z podawania godzin 

pracy punktów aptecznych jako placówek niewymienionych w ustawie z dnia 6 września 

2001 r. Prawo farmaceutyczne. 

Realizując postanowienia art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo 

farmaceutyczne (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2211 ze zm.) Zarząd wystąpi do Prezydenta, 

Burmistrzów, Wójtów Gmin Powiatu Raciborskiego oraz Śląskiej Izby Aptekarskiej o opinię 

na temat projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 

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) ww. projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

zostanie skierowany do konsultacji. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  

na terenie powiatu raciborskiego. 

 

 



 

 

5 

Ad. 3 

 

Ze względu na nieobecność Skarbnika Powiatu, Inspektor Wydziału Finansowego  

Dominika Budzan 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 

393717.  

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 referującej, wniósł autopoprawki polegające na tym, że: 

 

1) § 1 otrzymuje brzmienie:  

„§ 1. 1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/333/2017 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2018 rok z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej 

Uchwały. 

2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/333/2017 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2018 rok z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej 

Uchwały. 

3. Zmienia się Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/333/2017 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2018 rok z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej 

Uchwały.”,  

2) w Rozdziale 85311 zwiększa się o kwotę 80 801,00 zł plan dochodów planowanych  

do otrzymania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  o/Śląski 

Katowice na dofinansowanie na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Raciborzu zakupu 

mikrobusu przystosowanego do przewozu osób na wózkach,  

3) w Rozdziale 70005 dokonuje się przeniesienia z grupy wydatków statutowych  

do grupy wydatków dotacje bieżące kwoty 1 691,00 zł będącej w dyspozycji Referatu 

Gospodarki Nieruchomościami, z przeznaczeniem na zwrot dotacji za 2016 r.  

do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach,   
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4) w Rozdziale 85311 zwiększa się o kwotę 80 801,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem dla Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Raciborzu na zakup mikrobusu przystosowanego do przewozu osób 

na wózkach, 

5) poprawione zostały kwoty ogółem.  

 

Jak poinformowała Inspektor Dominika Budzan zmiany, o których mowa w pkt 2 i 4  

ustalone zostały z przedstawicielem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2018 rok. 

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

nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Inspektor Dominika Budzan 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 

393703. 

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

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

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

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1 ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego  

(Dawid Piela). 

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

393730. 

Wicestarosta wniósł o wprowadzenie autopoprawki do tytułu ww. projektu uchwały 

polegającej na dopisaniu po słowach w brzmieniu: „w Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1” słów w brzmieniu: „w Raciborzu”.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

nr 1 w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (Katarzyna 

Gruchała).  

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

393729. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w II Liceum Ogólnokształcącym  

im. Adama Mickiewicza w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego (Dominika Rosińska).  

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

393728. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Młodzieżowym Ośrodku 
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Wychowawczym w Rudach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 

(Anna Wyżgoł).  

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

393737. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach ubiegającego się  

o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym w Rudach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 

(Łukasz Wiewióra).  

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

393736. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach ubiegającego się  

o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym w Rudach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 

(Alicja Czech).  

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

393735. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach ubiegającego się  

o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 
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Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (Alicja Kerner).  

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

393734. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu ubiegającego się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (Jarosław Matuszczak).  

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

393732. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu ubiegającego się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (Katarzyna Rożek).  

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

393731. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu ubiegającego się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 
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Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu  

Pani Marzenie Kacprowicz do realizacji projektu pn. „Lepsza szkoła-lepsza przyszłość. 

Podniesienie kompetencji i jakości pracy nauczycieli ZSO nr 1 w Raciborzu” w ramach 

programu Erasmus+. 

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

393738. 

Wicestarosta przekazał, że w związku z zatwierdzeniem projektu pn. "Lepsza szkoła-lepsza 

przyszłość. Podniesienie kompetencji i jakości pracy nauczycieli ZSO nr 1 w Raciborzu"  

w ramach programu Erasmus+ zachodzi konieczność udzielenia przedmiotowego 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu  

Pani Marzenie Kacprowicz, celem realizacji ww. projektu. 

Projekt przewiduje szkolenia językowe poprzedzające mobilności, przygotowanie kulturowe 

oraz 3 mobilności: na szkolenie z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych  

na Malcie dla 13 osób oraz na Job shadowing i wynika z potrzeb rozwojowych szkoły 

(podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie języków obcych, zmianę tradycyjnych 

metod nauczania na nauczanie bardziej kreatywne, wykorzystywanie w dydaktyce 

nowoczesnych technologii oraz innowacyjnych, aktywizujących metod, otwarcie na projekty 

międzynarodowe, wymianę doświadczeń pedagogicznych z placówkami europejskimi  

i powrót do międzynarodowej wymiany młodzieży). 

Wartość projektu to 31 243,00 euro. Projekt nie przewiduje wkładu własnego finansowego, 

realizowany będzie w okresie 24 miesięcy. Data zakończenia projektu – 31 maja 2020 r. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu Pani Marzenie Kacprowicz 

do realizacji projektu pn. „Lepsza szkoła-lepsza przyszłość. Podniesienie kompetencji  

i jakości pracy nauczycieli ZSO nr 1 w Raciborzu” w ramach programu Erasmus+. 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

w Rudach Panu Rafałowi Lazarowi do podpisania umowy z firmą "Pro-Inwest" na realizację 
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projektu "Młodzi przebojowi", realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

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

393659. 

Wicestarosta przekazał, że udzielenie Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach Panu Rafałowi Lazarowi pełnomocnictwa do podpisania umowy 

z firmą "Pro-Inwest" na realizację projektu "Młodzi przebojowi", realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 umożliwi 

wychowankom ośrodka udział w zajęciach, których celem jest reintegracja 

społecznozawodowa. 

W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci: wyznaczenia indywidualnej 

ścieżki reintegracji społecznej, warsztatów umiejętności społecznych – asertywności i pracy 

w zespole, szkoleń komputerowych, kursów zawodowych pozwalających zdobyć 

kwalifikacje, indywidualnego poradnictwa zawodowego z jobcoachingiem, 

psychologicznego, biznesowego, pośrednictwa pracy, akcesoriów kosmetycznych związanych 

z kreowaniem wizerunku.  

Projekt przewiduje zajęcia dla 1 grupy szkoleniowej liczącej 10 osób. Czas trwania projektu- 

wrzesień-listopad 2018 r. Wszystkie zajęcia dla młodzieży są nieodpłatne. Placówka z tytułu 

udziału w projekcie nie poniesie żadnych wydatków za wyjątkiem udostępnienia sali i sprzętu 

do realizacji zajęć. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach Panu Rafałowi Lazarowi 

do podpisania umowy z firmą "Pro-Inwest" na realizację projektu "Młodzi przebojowi", 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  

na lata 2014-2020, po wniesieniu na wniosek Wicestarosty autopoprawki do tytułu 

polegającej na poprawieniu drobnego błędu redakcyjnego. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

konsultacji projektu rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 

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

393265. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie konsultacji projektu rozkładu godzin 

pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego, po wniesieniu na wniosek 

Wicestarosty autopoprawki do tytułu polegającej na poprawieniu drobnego błędu 

redakcyjnego. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 16 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 

393614. 

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

Centrum Kształcenia Zawodowego i  Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu. 

 

Inspektor Dominika Budzan zapoznała zebranych z kartą informacyjną Wydziału 

Finansowego dot. założeń do projektu budżetu Powiatu Raciborskiego na 2019 rok. 

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

393842. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z założeniami do projektu budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2019 rok polecił Wydziałowi Finansowemu przekazać Dyrektorom 

jednostek podległych oraz Naczelnikom wydziałów/Kierownikom referatów poniższe 

wytyczne wg. których należy opracować projekty budżetów na 2019 rok: 

 

1) plan dochodów na 2019 rok powinien być nie niższy niż plan dochodów na 2018 rok              

(nie dotyczy placówek, które posiadają wyodrębniony rachunek dochodów własnych).                    
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W przypadku gdy wykonanie dochodów na koniec sierpnia jest wyższe od planu,  

to dochody na 2019 rok należy zaplanować w tej wyższej kwocie, 

2) płace, energię oraz ZFŚS należy zaplanować wg realnego planowanego wykonania.  

Plan pozostałych wydatków rzeczowych powinien być przygotowany bez wzrostu,  

czyli wg stanu na dzień 01.01.2018 r.,  

3) wszystkie paragrafy (dochody i wydatki) powinny być szczegółowo opisane: źródła 

dochodów, sposób obliczania planu wydatków lub na co środki zostaną przeznaczone, 

4) w planie dochodów i wydatków należy również ująć programy/projekty unijne, które będą 

kontynuowane oraz/lub realizacja rozpocznie się w 2019 roku (wydatki ująć  

w wykazie przedsięwzięć wieloletnich), 

5) w przypadku gdy dany program unijny: jest realizowany w 2018 roku, będzie 

kontynuowany w 2019 roku, znana jest już kwota środków, które będą w 2018 r. 

niewykorzystane, należy zaplanować niewykorzystane środki w 2019 r. po stronie 

przychodów (jako wolne środki) i wydatków. Nie planować ich już dodatkowo jako 

dochody, chyba że środki te zostaną na koniec roku zwrócone do Instytucji Finansującej 

program/projekt w 2018 r., 

6) jednostki, które mają kilka rozdziałów powinny zaplanować właściwe wydatki rzeczowe 

na każdym z tych rozdziałów w ramach posiadanego budżetu. Można przesuwać środki 

między paragrafami i rozdziałami, ale ogólna kwota budżetu powinna być zgodna  

wg stanu na dzień 01.01.2018 r., 

7) Tabelę Kalkulacyjną Zatrudnienia i Funduszu Płac należy wypełnić w podziale  

na administrację, obsługę oraz w przypadku jednostek oświatowych na nauczycieli, 

8) jednostki oświatowe dołączą do preliminarzy tabelę dot. zaplanowanych wydatków  

na nagrody jubileuszowe, nagrody DEN, odprawy i urlopy na poratowanie zdrowia, 

zgodnie z załącznikiem do karty informacyjnej, 

9) wraz z preliminarzami budżetowymi należy złożyć wykaz przedsięwzięć wieloletnich,                  

o których mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych. Wydatki 

przewidziane na realizację przedsięwzięć powinny być zgodne z wydatkami 

zaplanowanymi w projekcie budżetu. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. przyjęcia  

lub odrzucenia przez Zarząd Powiatu oferty Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą w Warszawie dotyczącej wsparcia realizacji 
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zadania publicznego pn. „Nasze wspólne dyskoteki” i udzielenia w trybie pozakonkursowym 

dotacji na wsparcie realizacji ww. zadania publicznego. 

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

393455. 

Wicestarosta przekazał, że podobnie jak w roku ubiegłym, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 

Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu  

o art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie, złożyło ofertę realizacji zadania publicznego powiatu z zakresu działalności 

na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Nasze wspólne dyskoteki”.     

Oferta zakłada, analogicznie jak w 2017 r., zorganizowanie w okresie od 9 sierpnia 2018 r.  

do 30 sierpnia 2018 r. czterech dyskotek integracyjnych dla osób z niepełnosprawnością 

intelektualną z terenu powiatu raciborskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji  

w Raciborzu – Obora. Organizatorzy szacują, iż w każdej weźmie udział minimum 100 osób, 

w tym 40 osób z niepełnosprawnością intelektualną, których rodzice/opiekunowie są 

członkami Stowarzyszenia. 

Zgodnie ze złożoną ofertą wnioskowana przez Stowarzyszenie kwota dofinansowania 

Powiatu Raciborskiego wynosi 9 000,00 zł. Stowarzyszenie proponuje wkład własny                                 

w wysokości 400,00 zł oraz pracę wolontariuszy wycenioną na 720,00 zł. Całkowity koszt 

realizacji zadania wynosi 10 120,00 zł.   

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął do realizacji ofertę Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz 

Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą w Warszawie dot. wsparcia realizacji 

zadania publicznego pn. „Nasze wspólne dyskoteki”, polecił Kierownikowi Referatu Spraw 

Społecznych przeprowadzić procedurę zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450  

z późn. zm.) i w efekcie przygotować umowę o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji  

ww. zadania publicznego. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków będących w dyspozycji 

Referatu – rozdział 85395, § 2820.   

 

Starosta poinformował, ze posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 9 sierpnia 

2018 r. o godz. 15.15. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 392594. 
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Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował propozycję, przedstawioną  

przez Członka Zarządu Andrzeja Chroboczka związaną:  

 

1) z rozpoczęciem w 2018 r. procedury sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej  

w Raciborzu przy ulicy Moniuszki 24 , stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego,  

2) z odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 

nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego 

zlokalizowanych w Raciborzu przy ulicy Ocickiej 51 oraz przy ulicy Kombatantów 5,  

które zostaną oddane w dzierżawę na rzecz „Centrum Zdrowia” Spółka z o.o. z siedzibą  

w Raciborzu na okres 10-ciu lat.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją przekazaną przez Inspektora 

Dominikę Budzan o zmianie planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu  

na rok 2018, w tym ze zmniejszeniem o kwotę 2 500,00 zł planu wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Edukacji, z przeznaczeniem dla Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu na Powiatową Inaugurację Roku Szkolnego 

2018/2019. 

 

W końcowej części posiedzenia udział wzięła radca prawny Lidia Chrzan.  

Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

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

nr SzR 10/07/2018/PN z dnia 9 lipca 2018 r. (data wpływu do tut. Starostwa 12 lipca 2018 r.)  

dot. wypłaty nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 392706. 

Radca prawny Lidia Chrzan zapoznała zebranych z aktualnym stanem prawnym  

dot. możliwości przyznania/nieprzyznania dyrektorom samodzielnych publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej świadczenia dodatkowego w postaci nagród jubileuszowych. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego jednogłośnie przyjął stanowisko o nieprzyznaniu Dyrektorowi 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu  Ryszardowi Rudnikowi nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy z powodu 

aktualnej sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu wskazanej w sprawozdaniu 

finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2017 r. zatwierdzonym przez Radę Powiatu 
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Raciborskiego uchwałą nr XLIII/379/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., w raporcie o sytuacji 

ekonomiczno-finansowej szpitala ocenionym przez Radę Powiatu Raciborskiego uchwałą  

nr XLIII/380/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. oraz w informacji o sytuacji finansowej szpitala 

w pierwszym kwartale 2018 r. (rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 r.  

do 31.03.2018 r., bilans na dzień 31.03.2018 r., opis sytuacji finansowej, zestawienie 

zobowiązań szpitala na koniec marca 2018 r.) przedstawionej na posiedzeniu Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 22 maja 2018 r.  

 

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 20 lipca 2018 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20 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 powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach ubiegającego się 

o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach ubiegającego się 

o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach ubiegającego się 

o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu ubiegającego się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego. 

12. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu ubiegającego się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego. 
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13. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu ubiegającego się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego. 

14. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu Pani Marzenie 

Kacprowicz do realizacji projektu pn. „Lepsza szkoła-lepsza przyszłość. Podniesienie 

kompetencji i jakości pracy nauczycieli ZSO nr 1 w Raciborzu” w ramach programu 

Erasmus+. 

15. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach Panu Rafałowi 

Lazarowi do podpisania umowy z firmą "Pro-Inwest" na realizację projektu "Młodzi 

przebojowi", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

16. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie konsultacji projektu rozkładu godzin 

pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego. 


