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OR.IV.0022.1.31.2018 

PROTOKÓŁ  NR 188/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 21 sierpnia 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 materiały dodatkowe, tj.: 

1) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu 

Raciborskiego do projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  

w powiecie raciborskim (IV)”,  

2) kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

Nr OR.VII.272.25.2018 pn. „Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów  

w Powiecie Raciborskim” – dostawa wyposażenia komputerowego z oprogramowaniem, 

audiowizualnego, ploterów i drukarki, zestawu nagłaśniającego oraz kasy fiskalnej  

dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu.”. 

Jednocześnie Starosta poinformował, że w posiedzeniu weźmie udział Kierownik 

Referatu Inwestycji i Remontów, celem omówienia ww. karty informacyjnej.  

Ponadto Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu przedstawi 

regulamin organizacyjny jednostki.   

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. 

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 187/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 14 sierpnia 2018 r. 
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2. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

Nr OR.VII.272.25.2018 pn. „Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów  

w Powiecie Raciborskim” – dostawa wyposażenia komputerowego z oprogramowaniem, 

audiowizualnego, ploterów i drukarki, zestawu nagłaśniającego oraz kasy fiskalnej  

dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu.”. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

 

Starosta przekazał, że kolejne posiedzenie będzie miało miejsce w tut. Starostwie  

27 sierpnia 2018 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 187/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 14 sierpnia  

2018 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią, po uzupełnieniu treści na str. 3. 

 

Ad. 2 

 

Kierownik Referatu Inwestycji i Remontu Roman Peikert przedstawił kartę informacyjną  

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego Nr OR.VII.272.25.2018 pn. „Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki 

zawodów w Powiecie Raciborskim” – dostawa wyposażenia komputerowego  

z oprogramowaniem, audiowizualnego, ploterów i drukarki, zestawu nagłaśniającego  

oraz kasy fiskalnej dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  

w Raciborzu.”. 

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

399156. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie środków finansowych  

na sfinansowanie zamówienia publicznego Nr OR.VII.272.25.2018 pn. „Nowoczesne 

pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim” – dostawa wyposażenia 

komputerowego z oprogramowaniem, audiowizualnego, ploterów i drukarki, zestawu 
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nagłaśniającego oraz kasy fiskalnej dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

nr 1 w Raciborzu.”: 

1) część I – do kwoty 160 679,00 zł brutto, 

2) część II – do kwoty 38 577,72 zł brutto, 

3) część III – do kwoty 10 463,97 zł brutto, 

4) część IV – do kwoty 1 660,50 zł brutto. 

Płatne ze środków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów.  

W tym miejscu Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Roman Peikert opuścił 

posiedzenie.  

 

Ad. 3 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu Henryk Hildebrand 

przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia 

Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. 

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

392170. 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu Henryk Hildebrand 

poinformował, że proponowane zmiany w strukturze organizacyjnej Centrum polegają  

na: 

1) utworzeniu stanowiska Inspektora Ochrony Danych i przypisaniu temu stanowisku zadań,  

2) wprowadzeniu możliwości tworzenia zespołów związanych z działalnością Centrum jako 

zakładu pracy, 

3) zmianie z poniedziałku na wtorek dnia przyjęć stron przez Dyrektora Centrum, 

4) uaktualnieniu podstawy prawnej uchwały oraz wykazu powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa. 

Jednocześnie Dyrektor wniósł o wprowadzenie do projektu uchwały autopoprawek 

polegających na poprawieniu drobnych błędów redakcyjnych.  

Jak podkreślił Dyrektor zmiany organizacyjne zaproponowane w regulaminie organizacyjnym 

nie spowodują zwiększenia wydatków Centrum w zakresie wynagrodzeń. 

Dyrektor poinformował, że w Centrum zatrudnionych jest ok. 30 osób, w tym najwięcej  

w Dziale Pomocy Rodzinie i Dziecku – 18, a z kolei w Dziale Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym – 5. 
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Dyrektor dodał, że w Powiecie Raciborskim organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej 

zostało wyznaczone Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. Organizator 

rodzinnej pieczy zastępczej stanowi strukturę podlegającą Dyrektorowi Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. Do zadań organizatora należy tworzenie, rozwój  

i koordynacja systemu rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie. 

Rodzinna piecza zastępcza wykonywana jest poprzez:  

 

1) rodziny zastępcze spokrewnione; 

2) rodziny zastępcze niezawodowe;  

3) rodziny zastępcze zawodowe, w tym pogotowia rodzinne i rodziny specjalistyczne;  

4) rodzinne domy dziecka.  

 

Kończąc swoją wypowiedź Dyrektor poinformował, że brakuje kandydatów do pełnienia  

funkcji rodziny zastępczej, stąd Centrum zmuszone będzie wprowadzić ograniczenia  

w przyjmowaniu dzieci spoza Powiatu Raciborskiego.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, po uwzględnieniu 

autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

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

nr OR.IV.0025.1.2018. 

W tym miejscu Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu  

Henryk Hildebrand opuścił posiedzenie.  

 

Wicestarosta zaprezentował dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego do projektu pn. „Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie raciborskim (IV)”. 

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

398725.  

Wicestarosta poinformował, że w ww. projekcie uchwały wyraża się zgodę na przystąpienie 

Powiatu Raciborskiego do realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających 

bez pracy w powiecie raciborskim (IV)”. 
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Ewentualne pozyskanie środków finansowych w ramach ww. projektu pozwoli Powiatowemu 

Urzędowi Pracy w Raciborzu w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. 

zaktywizować ok. 380 osób bezrobotnych, w wieku do 29 roku życia. Aktywizacja 

prowadzona będzie w oparciu o pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, staże, 

szkolenia, bony na zasiedlenie oraz dotacje na podjęcie działalności gospodarczej. Wszystkim 

uczestnikom projektu zostaną opracowane Indywidualne Plany Działania. 

Ewentualna realizacja, w latach 2019 - 2020, projektu pn. „Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie raciborskim (IV)” nie będzie wymagała wniesienia 

wkładu własnego przez Powiat Raciborski. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie raciborskim 

(IV)”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 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 

398906. 

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

Centrum Kształcenia Zawodowego i  Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu, Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu.  

 

Starosta przedstawił wnioski Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 9 sierpnia  

2018 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 398683. 

Odnosząc się do wniosku nr 1 Skarbnik Powiatu przekazała, że nie weryfikuje wniosków 

zakupowych pod kątem czy podlegają one trybowi przetargowemu czy też nie. Zgodnie  

z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi w tut. Starostwie Skarbnik Powiatu dokonuje 

wstępnej kontroli zgodności zakupu z planem finansowym, natomiast Kierownik Referatu 
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Administracyjnego weryfikuje czy zakup podlega bądź nie podlega ustawie Prawo zamówień 

publicznych. Odnośnie wniosku nr 2 Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił: 

1) Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 

przygotować zestawienie zakupów dokonywanych w Starostwie Powiatowym w trybie 

bezprzetargowym za lata 2014 – 2018, w ramach kierowanej komórki organizacyjnej,  

2) Kierownikowi Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu przygotować zestawienie zakupów 

dokonywanych w Starostwie Powiatowym w trybie bezprzetargowym za lata 2014  

– 2018, w ramach kierowanej komórki organizacyjnej (od 1 października 2016 r.), 

3) Inspektorowi ds. obsługi Rady Powiatu przygotować zestawienie zakupów dokonywanych  

w Starostwie Powiatowym w trybie bezprzetargowym za lata 2014 – 2018, w ramach 

wydatków Biura Rady i stanowiska ds. obsługi Rady Powiatu.  

Ponadto Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg  

w Raciborzu udzielić odpowiedzi na wniosek nr 3 w zakresie kierowanej jednostki,  

a Dyrektorowi Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu na wniosek nr 3 w zakresie kierowanej jednostki  

oraz na wniosek nr 4.  

Zbiorczą odpowiedź na ww. wnioski Komisji Rewizyjnej przygotuje Wydział Organizacyjny.  

 

Starosta poinformował, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 27 sierpnia  

2018 r. ok. godz. 17:15 (po zakończeniu obrad XLIV sesji Rady Powiatu Raciborskiego)  

w Starostwie Powiatowym w Raciborzu (budynek A, parter, pok. nr 4). 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 398691. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła informację nt. zmian w projekcie uchwały Rady Powiatu 

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

Obecny w tej części posiedzenia Kierownik Referatu Spraw Społecznych  

Aleksander Kasprzak zapoznał zebranych z propozycją przesunięć w planie wydatków 

będących w dyspozycji Referatu, z przeznaczeniem na funkcjonowanie domu dla matek  

z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz kobiet będących ofiarami przemocy w rodzinie  

z terenu Powiatu Raciborskiego – „MAJA”, prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół 

Człowieka „TĘCZA” oraz na realizację zadania publicznego pn. „Wychodzimy z czterech 

ścian”, skierowanego do grupy dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Powiatu 

Raciborskiego, podopiecznych Stowarzyszenia SPECTRUM. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją przekazaną przez Skarbnika Powiatu 

oraz Kierownika Referatu Spraw Społecznych nt. zmian w projekcie uchwały Rady Powiatu 

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

która zostanie uwzględniona w nowej wersji projektu ww. uchwały i przedstawiona  

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

W tym Kierownik Referatu Spraw Społecznych Aleksander Kasprzak opuścił posiedzenie.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu nr CKZiU1.KF.311.69.2018  

z dnia 14 sierpnia 2018 r., przedstawionym przez Skarbnika Powiatu, wyraził zgodę  

na prefinansowanie wydatków ze środków własnych Powiatu Raciborskiego w kwocie  

128 216,56 zł (w 2018 roku 118 016,56 zł, w 2019 roku 10 200,00 zł), w związku z realizacją 

przez jednostkę projektu unijnego Mobilni i kreatywni na europejskim rynku pracy 

finansowanego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). O powyższym Wydział 

Finansowy poinformuje Dyrektora.  

 

Wicestarosta przypomniał, że kilkanaście lat temu Sejm zadecydował, iż placówki 

opiekuńczo-wychowawcze powinny zapewniać opiekę najwyżej 30 wychowankom.  

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

zobowiązała prowadzących placówki opiekuńczo-wychowawcze do zmniejszenia liczby 

dzieci przebywających w placówkach do 14 osób począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r.  

Jak wynika z przeprowadzonych rozmów z dyrektorami placówek opiekuńczo-

wychowawczych na terenie Powiatu Raciborskiego problem z dostosowaniem może wystąpić 

w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Pogrzebieniu. Konstrukcja 

budynku uniemożliwia jego podział na dwa odrębne obiekty a tym samym podział placówki, 

która na dzień dzisiejszy liczy 23 miejsca. Dostrzegając ewentualne zagrożenie co do 

realizacji ustawowych zapisów przedstawiciele Powiatu Raciborskiego zwrócili się 

dwukrotnie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z propozycją zmiany ustawy  

o pieczy zastępczej, tak by wojewoda w wyjątkowych sytuacjach mógł wydać zgodę  

na funkcjonowanie placówki liczącej więcej niż 14 osób, jeżeli obecnie spełnia obowiązujące 

standardy i posiada zgodę na działalność. W prowadzonej korespondencji podkreślano,  

iż placówki 30 – osobowe są w stanie przyjąć rodzeństwa 5 czy 6 czy nawet 7 – osobowe  

a takich możliwości nie posiadają rodziny zastępcze oraz nie będą posiadać małe  
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14 – osobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze. Przypadki umieszczania w pieczy 

zastępczej tak licznych rodzeństw nie są częste lecz w momencie niezapewnienia licznemu 

rodzeństwu schronienia i opieki może to zostać nagłośnione przez media.  

Chcąc poznać skalę zjawiska w kraju zwrócono się do Związku Powiatów Polskich  

o zebranie informacji ile placówek na dzień 1 stycznia 2021 r. może nie spełniać 

wymaganych standardów. Z otrzymanych od Związku Powiatów Polskich materiałów 

wynika, iż oprócz naszej tylko dwie lub trzy placówki mogą nie osiągnąć standardów, 

głównie ze względu na koszty prac remontowo-adaptacyjnych. W związku z powyższym, 

należy rozważyć sytuację, w której w latach 2019-2020 Dyrektor Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Raciborzu zaprzestanie kierowania dzieci do placówki w Pogrzebieniu, 

tak aby stan mieszkańców na dzień 1 stycznia 2021 r. osiągnął nie więcej niż 14 osób.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Magdalena Powązka  
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Podpisy Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego obecnych na posiedzeniu, zgodnie z listą 

obecności: 

1. Ryszard Winiarski – Starosta  

2. Marek Kurpis – Wicestarosta 

3. Andrzej Chroboczek – Członek Zarządu 

4. Brygida Abrahamczyk – Członek Zarządu  

5. Piotr Olender – Członek Zarządu  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 21 sierpnia 2018 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 21 sierpnia 2018 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 

raciborskim (IV)”. 

 


