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OR.IV.0022.1.20.2020 

 

PROTOKÓŁ  NR 78/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 2 czerwca 2020 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. Posiedzenie odbyło się w budynku A, na parterze, w sali narad  

z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.  

Na wniosek Sekretarza Powiatu Starosta rozszerzył porządek posiedzenia  

o dodatkową kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego dot. ubezpieczenia dla Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz poszczególnych jednostek.  

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,  

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

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  

Starosta wyznaczył Członków Zarządu, Sekretarza Powiatu, Skarbnika 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.  

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 77/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z dnia 26 maja 2020 r. 

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

3. Sprawy bieżące.  
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Starosta poinformował, że kolejne planowane posiedzenie będzie miało miejsce  

w tut. Starostwie 9 czerwca 2020 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 77/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 26 maja 2020 r. 

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

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

540332. 

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 2020 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Raciborskiego za 2019 rok. 

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

540331. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przekazania sprawozdania 

finansowego Powiatu Raciborskiego za 2019 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych  

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

raciborski, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych  
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przez uczelnie wyższe oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych 

dofinansowaniem w 2020 roku. 

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

540078. 

Wicestarosta przypomniał, że w dniu 28 stycznia 2020 r. została podjęta uchwała Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest powiat raciborski, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat  

za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia 

nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie będzie przyznane  

w 2020 roku. 

Biorąc pod uwagę trudną sytuację finansową Powiatu Raciborskiego oraz ostateczną 

wysokość subwencji oświatowej dla powiatu na 2020 r. zachodzi konieczność dokonania 

zmiany przedmiotowej uchwały w kwestii dotyczącej ustalenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez podmioty, o których mowa w art. 70a 

ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela w wysokości do 30% obowiązującej opłaty 

semestralnej, nie więcej niż 2 000 zł dla jednego nauczyciela za jeden semestr. 

Projekt uchwały, zgodnie z art. art. 70a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela został zaopiniowany przez związki zawodowe. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, 

dla których organem prowadzącym jest powiat raciborski, maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie wyższe  

oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2020 roku. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Ad. 3 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Spraw Społecznych  

dot. środków na pokrycie kosztów pobytu 2 podopiecznych, pochodzących z terenu powiatu 

raciborskiego, przebywających w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej „Dom 

z Nadzieją” w Bielsku – Białej (realizacja polecenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  
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z dnia 20 kwietnia br. w sprawie rozeznania możliwości umieszczenia 2 podopiecznych, 

przebywających obecnie w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej „Dom  

z Nadzieją” w Bielsku – Białej, w placówkach działających na terenie powiatu raciborskiego). 

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

539604. 

Wicestarosta przypomniał, że w trakcie posiedzenia w dniu 20 kwietnia br. Zarząd zapoznał 

się z kartą informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. środków na pokrycie kosztów 

pobytu 2 podopiecznych, pochodzących z Powiatu Raciborskiego, przebywających  

w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej „Dom z Nadzieją” w Bielsku – Białej.  

W karcie informacyjnej poinformowano, że z powodu znacznego wzrostu średnich 

miesięcznych kosztów na utrzymanie dziecka w Regionalnej Placówce Opiekuńczo  

– Terapeutycznej „Dom z Nadzieją” w Bielsku – Białej do końca bieżącego roku w budżecie 

Referatu Spraw Społecznych zabraknie środków w wysokości 41 800,08  zł. 

Zgodnie z poleceniem Zarządu z dnia 20 kwietnia br. Referat Spraw Społecznych wystąpił  

do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, jednostki, która wykonuje 

postanowienia sądu rodzinnego o umieszczeniu dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej, 

z zapytaniem jakie kroki musiałby podjąć Dyrektor PCPR w Raciborzu, aby podopieczni 

przebywający w Placówce „Dom z Nadzieją” w Bielsku – Białej, która jest placówką 

opiekuńczo – terapeutyczną, mogli powrócić do placówek działających na terenie naszego 

powiatu.  

W odpowiedzi Dyrektor PCPR w Raciborzu powiadomił, iż nie widzi takiej możliwości,        

gdyż zgodnie z art. 108 ust. 1 i art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej przeniesienie wychowanka do innej placówki 

opiekuńczej tego samego typu, następuje na wniosek dyrektora placówki lub wychowawcy,                         

w której wychowanek przebywa. Na terenie powiatu raciborskiego nie funkcjonują placówki 

opiekuńczo – terapeutyczne, działają tylko placówki opiekuńczo – wychowawcze. 

Dodatkowo Dyrektor PCPR w Raciborzu wskazuje, iż ze względu na dobro wychowanków 

powinni oni pozostać w dotychczasowej Placówce (wychowankowie są osobami 

pełnoletnimi, kontynuującymi edukację szkolną).  

Ponadto, jak zauważa Dyrektor PCPR w Raciborzu stan zdrowia obojga  

podopiecznych wymaga specjalistycznej terapii, odpowiedniej pomocy psychologiczno                   

– pedagogicznej, terapii indywidualnej i grupowej dostosowanej do ich potrzeb                             

indywidualnych oraz kompleksowych i zespołowych działań terapeutycznych  
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i rehabilitacyjnych, których nie potrafi zapewnić placówka opiekuńczo – wychowawcza typu 

socjalizacyjnego, a jedynie regionalna placówka opiekuńczo – terapeutyczna. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z realizacją polecenia z posiedzenia  

w dniu 20 kwietnia br. w sprawie rozeznania możliwości umieszczenia 2 podopiecznych, 

przebywających obecnie w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej „Dom  

z Nadzieją” w Bielsku – Białej, w placówkach działających na terenie powiatu raciborskiego 

zaakceptował propozycję polegającą na zwiększeniu środków o kwotę 41 800,08 zł  

na pokrycie kosztów pobytu 2 podopiecznych, pochodzących z terenu powiatu raciborskiego, 

przebywających w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej „Dom z Nadzieją”  

w Bielsku – Białej. 

 

Sekretarz Powiatu omówiła wnioski złożone podczas sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

VI kadencji w dniu 26 maja 2020 r. 

Ww. wnioski znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 539975. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił, aby: 

1) Kierownik Referatu Spraw Społecznych udzielił odpowiedzi na wnioski nr 1 i 2 złożone 

podczas sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 26 maja 2020 r., 

2) Sekretarz Powiatu udzieliła odpowiedzi na wniosek radnego Dawida Wacławczyka 

złożony podczas sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 26 maja 2020 r. 

 

Starosta zapoznał zebranych z wnioskami Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego  

VI kadencji z posiedzenia w dniu 26 maja 2020 r., które wystosowane zostały w ramach 

prowadzonej kontroli pn. „Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za rok 2019”. 

Jednocześnie Starosta poinformował, że w trakcie rozmowy z Przewodniczącym Komisji 

Rewizyjnej ustalono, że Komisja zakończy kontrolę w takim terminie, że sesja absolutoryjna 

będzie mogła się odbyć zgodnie z planem, tj. w czerwcu br.  

Ww. wnioski znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 539979. 

Sekretarz Powiatu wyjaśniła, iż Komisja Rewizyjna otrzymała już odpowiedzi na wnioski  

nr 1 i 2 z posiedzenia w dniu 26 maja br.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił, aby Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów 

udzielił odpowiedzi na wniosek nr 3 Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 26 maja br. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady 
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Powiatu Raciborskiego VI kadencji z posiedzenia w dniu 25 maja 2020 r., który znajduje się 

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 539861. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił, aby Kierownik Referatu Ochrony Środowiska  

i Rolnictwa udzielił odpowiedzi na ww. wniosek Komisji.  

 

Starosta omówił dodatkową kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego  

dot. ubezpieczenia dla Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz poszczególnych jednostek. 

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

541004. 

Starosta poinformował, że w dniu 29 maja 2020 r. odbyło się otwarcie ofert na realizację 

zapytania ofertowego OR.VII.253.1.2020 pn. „Ubezpieczenia dla poszczególnych jednostek 

wymienionych w zapytaniu”.  

W przedmiotowym postępowaniu została złożona 1 oferta dla Wariantu I przez Powszechny 

Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna.  

Łączna kwota oferty na ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej  

(bez ubezpieczenia komunikacyjnego) z ceną (brutto) za realizację przedmiotu zamówienia 

wyniosła 125 669,99 zł. 

Przedmiotem postępowania jest:  

1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności  

i posiadanego mienia; 

2. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia; 

3. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji; 

4. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów; 

5. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk; 

6. Ubezpieczenia komunikacyjne (dla poszczególnych jednostek); 

dla poszczególnych jednostek wymienionych w zapytaniu. 

 

Ubezpieczenie majątkowe i odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych powiatu 

w 2019 r. wynosiło 76 670,77 zł brutto. 

Sekretarz Powiatu przypomniała, że Zarząd Powiatu Raciborskiego w trakcie posiedzenia                       

w dniu 3 marca 2020 r. przyjął wariant wspólnego zapytania ofertowego dla wszystkich 

jednostek organizacyjnych powiatu w drodze zapytania ofertowego (postępowania 

ofertowego) z wyłączeniem Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu.  
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Zapytanie ofertowe dla ww. jednostek było przygotowane w dwóch wariantach: 

1) uwzględniających Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach i Agencję Promocji 

Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, 

2) nieuwzględniających ww. jednostek. 

Dla wariantu II nie została złożona żadna oferta.  

Po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. ubezpieczenia dla Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu oraz poszczególnych jednostek, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności  

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

propozycję polegającą na zwiększeniu środków finansowych dla poszczególnych jednostek 

na ubezpieczenie do łącznej kwoty 125 669,99 zł oraz dla Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu na zadanie OR.VII.253.1.2020 pn. „Ubezpieczenie majątkowe jednostek 

organizacyjnych powiatu” do kwoty 21 553,38 zł. 

 

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 2 czerwca 2020 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 2 czerwca 2020 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania sprawozdania 

finansowego Powiatu Raciborskiego za 2019 rok. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat raciborski, maksymalnej 

kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie 

wyższe oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem  

w 2020 roku. 


