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OR.IV.0022.1.12.2019 

 

PROTOKÓŁ  NR 18/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 13 marca 2019 r.  

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, 47 – 400 Racibórz 

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Grzegorz Swoboda. Przewodniczący posiedzenia 

stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego  

do podejmowania uchwał. Jednocześnie poinformował, że w związku z udziałem w spotkaniu 

informacyjnym nt. Funduszu Dróg Samorządowych, jakie miało miejsce   

w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach w dniu 12 marca br., uległ zmianie 

wcześniej ustalony termin posiedzenia Zarządu. 

Starosta wyznaczył Członków Zarządu, Skarbnika Powiatu, Sekretarza Powiatu  

do zreferowania poszczególnych punktów porządku posiedzenia, zgodnie z podziałem 

kompetencji w zakresie nadzoru i koordynacji spraw prowadzonych w komórkach 

organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu i jednostkach organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego.  

Starosta zaproponował, aby porządek posiedzenia został rozszerzony o materiały 

dodatkowe, tj.: 

1) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2019 rok (rezerwa), 

2) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagrody 

finansowej za osiągnięte wyniki sportowe osobie fizycznej z terenu powiatu raciborskiego, 

3) kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr V/50/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia 

Programu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Powiecie Raciborskim  

na lata 2019 – 2025,  

4) pismo Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”  

w Raciborzu dot. prefinansowania wydatków w wysokości 60 000,00 zł  
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w związku z realizacją programu ze środków unijnych Fundacji Rozwoju Systemu 

Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ pt. „Technik w unijnej firmie – szansa 

na start zawodowy”. 

Powyższa propozycja spotkała się z akceptacją zebranych. Ponadto Starosta przekazał, 

że w posiedzeniu udział wezmą: Dyrektor oraz Kierownik Działu Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu  

oraz Przewodnicząca Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  

w Raciborzu. 

  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 17/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 5 marca 2019 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  

w Raciborzu w 2018 roku. 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

5. Sprawy różne. 

6. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

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

19 marca 2019 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 17/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 5 marca 2019 r., po zgłoszeniu wniosku polegającego na wykreśleniu 

zapisów na str. 10 – 11.  
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Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 rok. 

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

437869. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 rok 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 26 marca 2019 r., po wniesieniu  

przez Starostę i Skarbnika Powiatu autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2019 – 2032. 

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

437896. 

Skarbnik Powiatu poinformował, że autopoprawki wprowadzone w projekcie uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2019 r. mają odzwierciedlenie w przedmiotowym projekcie uchwały.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2019 – 2032 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 26 marca 2019 r., po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawek zgłoszonych 

w trakcie posiedzenia.  

 

W tym miejscu Starosta przywitał na posiedzeniu Dyrektora Powiatowego Centrum Rodzinie 

w Raciborzu Henryka Hildebranda i Kierownika Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 

Centrum Dorotę Kerner.  

Wicestarosta zaproponował, że omówi pokrótce projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  

oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
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przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2019, a szczegółowych wyjaśnień udzielą 

zaproszeni przedstawiciele PCPR w Raciborzu.  

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

436980. 

Wicestarosta poinformował, że zgodnie z informacją przekazaną przez Zastępcę Prezesa 

Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Powiat Raciborski 

otrzymał kwotę 2 018 659,00 zł na realizację w 2019 roku zadań z zakresu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych. 

Propozycję podziału środków opracował Referat Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego 

w Raciborzu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu oraz Powiatowy Urząd 

Pracy w Raciborzu – jednostki realizujące zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej  

i społecznej osób niepełnosprawnych przy udziale środków PFRON. 

Na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej zaplanowano środki w wysokości łącznie 

178 000,00 zł, a na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej środki w wysokości łącznie 

1 840 659,00 zł.  

Analizując propozycję podziału środków przeznaczonych na realizację rehabilitacji 

zawodowej Starosta polecił Sekretarzowi Powiatu rozeznać możliwości ubiegania się o środki 

z PFRON-u na zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, 

która zatrudniona zostanie w tut. Starostwie.  

Wicestarosta zauważył, iż najprawdopodobniej taki wniosek Starostwo będzie musiało złożyć 

do PFRON w Katowicach, a nie do Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, gdyż byłoby to 

zawarcie umowy przez Starostę z podwładnym, któremu powierzył takie kompetencje czyli 

zawarcie umowy z samym sobą. 

W dalszej części posiedzenia Wicestarosta zwrócił szczególną uwagę na propozycję podziału 

środków na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, w której zaproponowano zwiększenie 

środków na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów  

w turnusach rehabilitacyjnych z 140 000,00 zł w roku 2018 do 400 000,00 zł w roku 2019. 

Jednocześnie obniżono środki na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym  

na podstawie odrębnych przepisów z 366 568,00 zł w roku 2018 do 132 299,00 zł  

w roku 2019.  

Powyższa propozycja jest konsekwencją zmiany od 2018 r. linii orzecznictwa 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach oraz Wojewódzkiego Sądu 
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Administracyjnego w Gliwicach. Jak przypomniał Wicestarosta w 2017 r. i latach 

wcześniejszych SKO podtrzymywało decyzje Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu odmawiające przyznania środków na dofinansowanie uczestnictwa osobom 

niepełnosprawnym i ich opiekunom w turnusach rehabilitacyjnych z powodu wyczerpania się 

środków jakie Powiat Raciborski otrzymał od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

W 2018 r. ukazały się orzeczenia i wyroki sądowe w tych sprawach. W jednym z wyroków 

WSA w Gliwicach stwierdził, iż § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych nie daje 

organom administracji przyzwolenia na dowolne, dalsze ograniczenie dostępności 

świadczenia na rzecz osób niepełnosprawnych, poza przewidzianymi w tym przepisie.  

I tak § 6 ust. 3 stanowi, że „w przypadku znacznego niedoboru środków Funduszu w danym 

roku w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych oraz pobytu ich opiekunów, można 

obniżyć wysokość tego dofinansowania, nie więcej jednak niż o 20 % kwot, o których mowa 

w ust. 1, albo przyjąć zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie 

niepełnosprawnej raz na dwa lata”. 

Dyrektor PCPR w Raciborzu poinformował, iż przyjęcie wariantu, w którym wysokość 

dofinansowania zostanie obniżona o 20 % pozwoli zaspokoić w 2019 r. wszystkie złożone 

wnioski, z kolei przy przyjęciu założenia przyznawania dofinansowania co dwa lata część 

wniosków będzie musiała zostać rozpatrzona odmownie. Do dnia 28 lutego 2019 r. do PCPR 

w Raciborzu wpłynęło 210 wniosków na dofinansowanie uczestnictwa w turnusach 

rehabilitacyjnych na łączną kwotę 389 950,00 zł. W związku z powyższym zaproponowano 

przeznaczenie kwoty 400 000,00 zł na realizację tego zadania, co spowodowało,  

że na zadanie dot. dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym zaproponowano 

kwotę 132 299,00 zł stanowiącą ok. 1/3 kwoty przeznaczonej na realizację tego zadania  

w roku ubiegłym.  

Wnioski składane na dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej rozpatruje 

komisja powołana zarządzeniem Dyrektora PCPR w Raciborzu. Komisja ta składa się tylko  

z pracowników jednostki, gdyż ma dostęp do danych wrażliwych o wnioskodawcach.  

Z związku z czym Dyrektor PCPR uważa, że nie istnieje możliwość powołania w jej skład 

pracowników z innych jednostek. Wnioski o dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji 
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społecznej przyjmowane są cały rok, za wyjątkiem wniosków o dofinansowanie sportu, 

kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, które przyjmowane są do 30 listopada 

roku poprzedzającego.  

Po dyskusji oraz analizie zapisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  

z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, Zarząd Powiatu 

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

wstrzymujących – uznał, że ze względu na niedobór środków finansowych PFRON  

na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych PCPR w Raciborzu powinien przyjąć zasadę, aby obniżyć wysokość tego 

dofinansowania, nie więcej jednak niż o 20 %. 

Następnie Kierownik Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Dorota Kerner omówiła 

pozostałe zadania z zakresu rehabilitacji społecznej realizowane przez PCPR w Raciborzu. 

Kwota 1 245 720,00 zł została przeznaczona na dofinansowanie kosztów działalności 

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Raciborzu, co stanowi 90 % dofinansowania działalności 

Warsztatów, pozostałe 10 % kosztów w kwocie 138 414,00 zł Powiat Raciborski zabezpiecza 

z dochodów własnych. 

Dyrektor Henryk Hildebrand wyjaśnił, iż na rok 2019 Powiat Raciborski otrzymał łącznie 

wyższą kwotę środków PFRON niż w latach poprzednich, tj. w 2019 r. otrzymano 

2 018 659,00 zł, a w 2018 r. 1 942 788,00 zł, jednakże ze względu na znaczne zwiększenie 

środków na WTZ (w 2019 r. – 1 245 720,00 zł, a w 2018 r. – 1 161 720,00 zł) pula środków 

na realizację innych zadań automatycznie uległa zmniejszeniu. 

Mając na uwadze powyższe, Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych 

przygotować zestawienie środków otrzymanych na dofinansowanie kosztów działalności 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Raciborzu oraz realizację innych zadań z zakresu 

rehabilitacji społecznej w latach 2015-2019. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska zwróciła uwagę, że na zadanie 

dot. dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym zaproponowano kwotę 132 299,00 zł 

stanowiącą ok. 1/3 kwoty przeznaczonej na realizację tego zadania w roku ubiegłym.  

Wicestarosta jeszcze raz podkreślił, że propozycja podziału środków PFRON na 2019 r. 

wynika ze zmiany od 2018 r. linii orzecznictwa Samorządowego Kolegium Odwoławczego  

w Katowicach oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. 
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Po dyskusji, Wicestarosta zaproponował, aby: 

1) środki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, wniesienie wkładu  

do spółdzielni socjalnej zostały obniżone o kwotę 40 000,00 zł,  

2) środki na zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych 

zostały obniżone o kwotę 40 000,00 zł,  

3) środki na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne 

i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym zostały zwiększone o kwotę 

80 000,00 zł.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator zawnioskował, aby przyjąć 

propozycję podziału środków PFRON na 2019 rok w wersji zaproponowanej przez Dyrektora 

PCPR w Raciborzu.  

Starosta poddał pod głosowanie nw. rozwiązania: 

1) przyjęcie propozycji podziału środków PFRON na 2019 rok w wersji zaproponowanej 

przez Dyrektora PCPR w Raciborzu.  

Za rozwiązaniem powyższym opowiedział się jeden Członek Zarządu Powiatu 

Raciborskiego,  

2) obniżenie wielkości środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, 

wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej o kwotę 40 000,00 zł i obniżenie wielkości 

środków na zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych  

o kwotę 40 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu wielkości środków  

na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne  

i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym o kwotę 80 000,00 zł. 

Za rozwiązaniem powyższym opowiedziało się czterech Członków Zarządu Powiatu 

Raciborskiego, jeden wstrzymał się od głosu.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

1 głosem wstrzymującym – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  

oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2019 oraz postanowił o jego przekazaniu  

na sesję w dniu 26 marca 2019 r., po wniesieniu autopoprawek zgłoszonych  

przez Wicestarostę w trakcie posiedzenia. Ponadto na sesję w dniu 26 marca 2019 r. zostaną 
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przekazane informacje dodatkowe: „Złożone wnioski w latach 2015 – 2019, propozycja 

podziału środków 2019” oraz „Środki PFRON przeznaczone na rehabilitację zawodową  

w latach 2015-2018”.  

Jednocześnie Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych przekazać  

ww. projekt uchwały Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych, celem 

zaopiniowania. 

W tym miejscu Dyrektor Powiatowego Centrum Rodzinie w Raciborzu Henryk Hildebrand  

i Kierownik Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Centrum Dorota Kerner opuścili 

posiedzenie.  

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Pietrowice Wielkie  

na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie rolnictwa. 

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

436627. 

Starosta poinformował, że w 2019 r. gospodarzem Dożynek Powiatowych będzie Gmina 

Pietrowice Wielkie. Uroczystości odbędą się w dniu 25 sierpnia 2019 r. 

W budżecie powiatu, na powyższy cel zaplanowano dotację w wysokości 20 000,00 zł. 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określone zostaną w umowie zawartej 

pomiędzy Powiatem Raciborskim a Gminą Pietrowice Wielkie. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego  

dla Gminy Pietrowice Wielkie na realizację zadania publicznego o charakterze 

ponadgminnym w zakresie rolnictwa oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 26 marca 2019 r. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Pietrowice Wielkie  

na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji 

ekologicznej. 

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

437096. 
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Starosta przekazał, że w dniach 11 - 12 maja 2019 r. Gmina Pietrowice Wielkie planuje 

organizację imprezy targowej pn.: "XIX Eko - Wystawa. Ciepło przyjazne środowisku". 

Współorganizatorem targów jest Powiat Raciborski. W projekcie uchwały zaproponowano 

udzielenie pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego, w formie dotacji celowej  

w kwocie 15 000,00 zł dla Gminy Pietrowice Wielkie z przeznaczeniem na realizację zadania 

publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji ekologicznej  

pn.: "XIX Eko - Wystawa. Ciepło przyjazne środowisku". 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego  

dla Gminy Pietrowice Wielkie na realizację zadania publicznego o charakterze 

ponadgminnym w zakresie edukacji ekologicznej oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję 

w dniu 26 marca 2019 r. 

 

Ad. 3 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska przedstawiła materiał  

pt. „Funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  

w Raciborzu w 2018 roku.”. 

Ww. materiał znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 438053. 

Szczegółowych informacji udzieliła obecna w tej części posiedzenia Przewodnicząca 

Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu  

Joanna Koczwara-Kozłowska.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował materiał pt. „Funkcjonowanie 

Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu  

w 2018 roku” oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 26 marca 2019 r.,  

po wniesieniu drobnych autopoprawek zgłoszonych przez Wicestarostę w trakcie posiedzenia. 

 

Ad. 4  

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 rok. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

437833. 

Szczegółowych informacji dot. proponowanych zmian w Rozdziale 60014 Drogi publiczne 

powiatowe udzieliła obecna w tej części posiedzenia Inspektor Referatu Inwestycji  

i Remontów Izabela Lasak.  

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

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

Raciborskiego na 2019 rok, po wniesieniu przez Starostę autopoprawek zgłoszonych  

w trakcie posiedzenia. 

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

nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na rok 2019. 

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

437841. 

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

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2019. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatwierdzenia wysokości opłat pobieranych za kształcenie prowadzone w formach 

pozaszkolnych przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”  

w Raciborzu. 

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

437429. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat 

pobieranych za kształcenie prowadzone w formach pozaszkolnych przez Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019. 
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W tym miejscu Starosta przedstawił materiały dodatkowe, tj.: 

1) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2019 rok (rezerwa), który znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 438545, 

2) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagrody 

finansowej za osiągnięte wyniki sportowe osobie fizycznej z terenu powiatu raciborskiego, 

który znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 438279. 

 

Starosta przekazał, że w projekcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2019 rok zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 1 600,00 zł  

i jednocześnie zwiększa się o ww. kwotę plan wydatków będących w dyspozycji Referatu 

Promocji i Rozwoju Powiatu. 

Z kolei w projekcie uchwały w sprawie przyznania nagrody finansowej za osiągnięte wyniki 

sportowe osobie fizycznej z terenu powiatu raciborskiego zaproponowano, aby przyznać   

Patrykowi Ołenczynowi reprezentantowi Polski w zapasach w stylu wolnym nagrodę  

III stopnia w wysokości 1 600,00 zł za zdobycie srebrnego medalu na Mistrzostwach Europy 

U - 23 w zapasach w stylu wolnym w kat. wagowej 70 kg (Serbia - Nowy Sad 2019).  

Na podstawie § 27 ust. 4 regulaminu przyznawania, wstrzymywania lub cofania, ustalania 

wysokości stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród przyznawanych za osiągnięte wyniki 

sportowe osobom fizycznym z terenu Powiatu Raciborskiego stanowiącym załącznik  

do Uchwały Nr V/46/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie 

ustanowienia stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte 

wyniki sportowe Starosta Raciborski wystąpił z inicjatywą przyznania nagrody dla Patryka 

Ołenczyna za osiągnięty wynik sportowy. 

Mając na uwadze powyższe, Zarząd podjął decyzję o przyznaniu nagrody III stopnia 

finansowanej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla ww. zawodnika za osiągnięty wynik 

sportowy. 

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

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

Raciborskiego na 2019 rok (rezerwa).  

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania nagrody finansowej  

za osiągnięte wyniki sportowe osobie fizycznej z terenu powiatu raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

Ad. 5 

 

Skarbnik Powiatu omówił kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych  

na 2019 rok. 

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

437523. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek podległych na 2019 rok. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu dot. zmiany  

w kalendarzu imprez sportowych realizowanych jako zadania własne powiatu w zakresie 

upowszechniania sportu dzieci i młodzieży na 2019 i kolejne lata, na wniosek o przyznanie 

patronatu Starosty nad zawodami sportowymi dla dzieci. 

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

437805. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na objęcie patronatem Starosty Raciborskiego 

Biegu Polaka Małego im. por. cc Eugeniusza Chylińskiego zorganizowanego w poprzednim 

roku w ramach Biegu Cichociemnego „Freza”, wpisanie ww. imprezy na stałe do kalendarza 

imprez sportowych realizowanych jako zadania własne powiatu w zakresie upowszechniania 

sportu oraz na dofinansowanie ufundowania medali dla uczestników w kwocie do 500,00 zł 

brutto (płatne ze środków finansowych będących do dyspozycji Referatu Promocji i Rozwoju 

Powiatu – rozdział 92695, § 4210). 

Jednocześnie ustalił, aby do Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego został przesłany 

uaktualniony kalendarz imprez sportowych na 2019 r.  

 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu  

dot. przyjęcia przez Zarząd Powiatu oferty Fundacji na Rzecz Ochrony Dóbr Kultury  
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im. H. Himmla z siedzibą w Rybniku na wsparcie realizacji zadania pn.: „W cieniu pałacu  

– opracowanie i druk publikacji poświęconej historii pałacu w Rzuchowie” i udzielenia  

w trybie pozakonkursowym dotacji na wsparcie realizacji ww. zadania publicznego w dniach  

od 30 marca 2019 r. do 30 maja 2019 r. 

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

437421. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego nie wyraził zgody na przyjęcie oferty Fundacji na Rzecz 

Ochrony Dóbr Kultury im. H. Himmla z siedzibą w Rybniku na wsparcie realizacji zadania 

pn.: „W cieniu pałacu – opracowanie i druk publikacji poświęconej historii pałacu  

w Rzuchowie” i udzielenie w trybie pozakonkursowym dotacji na wsparcie realizacji  

ww. zadania publicznego w dniach od 30 marca 2019 r. do 30 maja 2019 r. Pomimo, że jego 

charakter obejmuje jedno z zadań zawartych w programie współpracy Powiatu Raciborskiego 

z organizacjami pozarządowymi na rok 2019, to realizacja zadania dotyczy zasięgu lokalnego 

na poziomie gminy. Ponadto kwota 6 000,00 zł mająca stanowić dotację powiatu w części 

kosztów realizacji zadania przewyższa wysokość środków na pomoc organizacjom 

pozarządowym niezaliczanym do sektora finansów publicznych w budżecie powiatu  

na 2019 r. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. wyrażenia zgody  

na likwidację środków trwałych znajdujących się w ewidencji księgowej Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu. 

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

437555. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na likwidację nw. środków trwałych 

znajdujących się na stanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 

„Mechanik” w Raciborzu: 

1) młot kowalski mechaniczny z lat 50-tych o wartości 14 568,57 zł, wartość umorzenia 

na dzień 06.03.2019 r. – 14 568,57 zł czyli 100 %, 

2) drukarka HP DeskJet 1220C PRO A3 z 2003 r. o wartości 1 350,12 zł, wartość umorzenia 

na dzień 06.03.2019 r. – 1 350,12 zł czyli 100 %. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Edukacji dot. wyrażenia 

zgody na zbycie w ramach umowy ubezpieczeniowej samochodu służbowego marki Opel 
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Vivaro będącego na wyposażeniu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach  

oraz o zgodę na zakup nowego 9-osobowego busa. 

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

437028. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zbycie w ramach umowy ubezpieczeniowej 

samochodu służbowego marki Opel Vivaro będącego na wyposażeniu Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego w Rudach, mając na względzie, że szkoda pojazdu 

zakwalifikowana została jako całkowita. Po wstępnej analizie propozycji zakupu nowego 

auta, polecił Dyrektorowi rozeznać możliwości jego zakupu za gotówkę, porównać do formy 

leasingu operacyjnego i przygotować informację na jedno z kolejnych posiedzeń. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. potrzeb finansowych 

szkół związanych z naborem do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020. 

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

432485. 

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

finansowych szkół związanych z naborem do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 

2019/2020 wyraził zgodę, aby w marcu 2019 r. zwiększyć budżety szkół o kwoty na cele 

remontowe, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ww. karty informacyjnej ze środków będących  

w dyspozycji Referatu Edukacji (Rozdział 80116 § 2540 – dysponent ZW), za wyjątkiem 

środków dla ZSS w Raciborzu, które zostaną przekazane w terminie późniejszym. Natomiast 

kwoty na doposażenie w pomoce dydaktyczne oraz na wyposażenie sal lekcyjnych zostaną 

przekazane zgodnie z poniższą tabelą: 

Lp. Szkoła 
Kwota na doposażenie 

w pomoce dydaktyczne 

Kwota na  wyposażenie 

sal lekcyjnych 
RAZEM 

1. ZSO 1 10 350 zł 35 000 zł 45 350 zł 

2. II LO 45 350 zł 26 360 zł 71 710 zł 

3. ZSE 38 000 zł 18 200 zł 56 200 zł 

4. 
CKZiU 

Nr 1 
9 722 zł 34 340 zł 

44 062 zł 

5. 
CKZiU 

Nr 2 
107 200 zł  

107 200 zł 

 RAZEM 210 622 zł 113 900 zł 324 522 zł 
 

Wicestarosta podkreślił, że nie wszystkie potrzeby szkół zostały uwzględnione. W momencie, 

gdy zostaną podane do publicznej wiadomości kryteria podziału rezerwy części oświatowej 
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subwencji ogólnej Referat Edukacji wraz z dyrektorami złoży wniosek o doposażenie 

pracowni. 

Skarbnik Powiatu zwrócił uwagę na fakt, iż w 2017 r. Powiat Raciborski „dopłacił”  

do funkcjonowania szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Raciborski kwotę 1 500 000,00 zł, w 2018 r. kwotę 3 400 000,00 zł, a w 2019 r. 

dopłaci ok. 3 770 000,00 zł.  

 

Starosta poinformował, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego  

VI kadencji odbędzie się w dniu 19 marca 2019 r. o  godz. 08:30 w Starostwie Powiatowym 

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

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 437876. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu nr CKZIU2.3124.10.19  

z dnia 6 marca 2019 r., przedstawionym przez Skarbnika Powiatu, wyraził zgodę  

na prefinansowanie wydatków w wysokości 60 000,00 zł w związku z realizacją  

przez Centrum programu ze środków unijnych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji  

– Narodowa Agencja Programu Erasmus+ pt. „Technik w unijnej firmie – szansa na start 

zawodowy”. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 437448. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska poinformowała o otrzymaniu 

od Powiatowego Rzecznika Konsumentów Anny Szukalskiej korespondencji wewnętrznej 

dot. działalności przedsiębiorców stosujących nieuczciwe praktyki rynkowe.  

W korespondencji zwrócono uwagę na odbywające się w Polsce pokazy produktów lub usług 

połączonych ze sprzedażą skierowaną głównie do seniorów. Niestety podczas takich pokazów 

często dochodzi do poważnych nieprawidłowości i naruszeń prawa (przede wszystkim 

nieuczciwych praktyk rynkowych), których ofiarą padają właśnie seniorzy. Wielu 

przedsiębiorców prowadzi działalność na pograniczu prawa, naganną etycznie lub wręcz 

przestępczą. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zbiera informacje o pokazach 

organizowanych przez firmy handlujące garnkami (materacami, abonentami medycznymi, 

itd.) w hotelach, restauracjach, domach kultury, itp. W ten sposób prowadzona jest  

i aktualizowana lista – zestawienie przedsiębiorców i miejsc, w których organizowane są 

pokazy. Rzecznicy konsumentów proszeni są również o przesłanie do UOKiK wszelkich 
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informacji o pokazach, które są organizowane w okolicach działania poszczególnych 

rzeczników.  

W dniu 9 marca 2019 r. pokaz połączony ze sprzedażą produktów odbył się na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu.  

W związku z powyższym Powiatowy Rzecznik Konsumentów wnosi, aby podjąć działania 

zmierzające do uniemożliwienia prowadzenia działalności przez przedsiębiorców stosujących 

nieuczciwe praktyki rynkowe w lokalach należących do Powiatu Raciborskiego i jego 

jednostek.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przychylił się do wniosku Powiatowego Rzecznika 

Konsumentów oraz ustalił, że powyższa informacja zostanie przedstawiona Dyrektorowi 

Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim 

w Raciborzu oraz dyrektorom szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Raciborski na najbliższej naradzie. 

 

Ad. 6 

 

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

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

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr V/46/2019 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2019 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 

437576. 

 

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

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

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr V/47/2019 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2019 – 2032. 

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

odpowiedzialny za jej realizację.  
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

437665. 

 

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

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

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr V/48/2019 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały o emisji 

obligacji komunalnych Powiatu Raciborskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania  

i wykupu. 

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 

437731. 

 

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

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

kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego do określenia realizacji Uchwały  

Nr V/49/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia 

zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych. 

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 

437829. 

 

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

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

kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego do określenia realizacji Uchwały  

Nr V/51/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie rozpatrzenia 

skargi na bezczynność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu. 

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

437844. 
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Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

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

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr V/50/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia 

Programu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Powiecie Raciborskim  

na lata 2019 – 2025. 

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 

438008. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Inspektor  

w Wydziale Organizacyjnym  

 

Magdalena Powązka 

 

Prowadzący posiedzenie: 

Starosta  

 

Grzegorz Swoboda  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 marca 2019 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 marca 2019 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2019 rok. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2019. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat 

pobieranych za kształcenie prowadzone w formach pozaszkolnych przez Centrum 

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

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2019 rok (rezerwa). 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagrody finansowej  

za osiągnięte wyniki sportowe osobie fizycznej z terenu powiatu raciborskiego. 

 

 


