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OR.IV.0022.1.44.2022 

 

PROTOKÓŁ  NR 198/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 10 listopada 2022 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.  

Ze względu na nieobecność Starosty Grzegorza Swobody, mając na uwadze § 66  

ust. 1 Statutu Powiatu Raciborskiego posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta Marek Kurpis. 

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane 

quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał. Poinformował  

o nieobecności Członkini Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewy Lewandowskiej i Sekretarza 

Powiatu Beaty Bańczyk. Jednocześnie przywitał na posiedzeniu Kierownika Referatu Spraw 

Społecznych Aleksandra Kasprzaka. 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 09.00, odbyło się w budynku A, na I piętrze,  

w sali Zarządu. 

Wicestarosta zaproponował, aby oddawanie głosu sygnalizowane było poprzez 

podniesienie ręki. Przed każdym głosowaniem będzie zadawał pytanie kto jest za danym 

rozstrzygnięciem, przykładowo zaakceptowaniem/podjęciem uchwały, itp.  

Wicestarosta poinformował, że posiedzenie zwołano w trybie pilnym, ze względu  

na konieczność podjęcia decyzji w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego  

do programu pn. „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023”. Jednocześnie przekazał, że projekt 

uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w przedmiotowej sprawie, który znajduje się  

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 716111, a został przesłany zebranym  

w dniu 9 listopada br., uległ zmianie. W związku z powyższym zaproponował,  

aby procedować projekt uchwały, zgodnie z przekazaną wersją papierową.  

Wicestarosta zapytał, kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia, z uwzględnieniem 

projektu uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu 

Raciborskiego do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka 

wytchnieniowa” – edycja 2023 oraz zasad udzielania pomocy w ramach tego Programu? 
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Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za,  

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

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Wicestarosta wyznaczył Skarbnika Powiatu do zreferowania pkt 2 punktu 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. 

Wicestarosta przekazał, że przyjęcie dwóch protokołów z posiedzeń  

w dniu 25 października 2022 r. oraz protokołu z posiedzenia w dniu 3 listopada 2022 r. 

nastąpi w trakcie planowanego, kolejnego posiedzenia. Posiedzenie to odbędzie się  

w tut. Starostwie w dniu 14 listopada 2022 r. o godz. 09.00.  

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu 

Raciborskiego do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka 

wytchnieniowa” – edycja 2023 oraz zasad udzielania pomocy w ramach tego Programu. 

2. Karta informacyjna Wydziału Finansowego dot. przedstawienia zmian w planach 

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2022 rok.  

 

 

Ad. 1 

 

 

Na wstępie Wicestarosta przybliżył zebranym ogólne zasady Programu Ministerstwa Rodziny 

i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, zwanego dalej 

„Programem”. Zaproponował, aby wyrazić zgodę na przystąpienie Powiatu Raciborskiego  

do realizacji Programu. Podkreślił, że po szczegółowym przeanalizowaniu zasad Programu 

oraz mając na względzie kwalifikowalność kosztów, przyjęto, że celem Programu będzie 

wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami 

niepełnosprawnymi posiadającymi:  

1) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo  



 

 

3 

2) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w pkt 1, zgodnie z art. 5  

i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej  

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki 

wytchnieniowej. 

Wicestarosta wyjaśnił, że zgodnie z zasadami Programu świadczenie usługi opieki 

wytchnieniowej w domu pomocy społecznej odbywa się na podstawie przyjętej przez powiat 

uchwały. Nie sprecyzowano, czy uchwała ta ma zostać przyjęta przez organ stanowiący  

czy wykonawczy. Po konsultacjach z radcą prawnym uznano, że właściwym organem w tej 

sprawie będzie zarząd powiatu. W ogłoszeniu o naborze wniosków do Programu określono, 

że powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody 

w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu do wojewody). 

Wicestarosta poinformował, że Program realizowany będzie w Domu Pomocy Społecznej 

„Złota Jesień” w Raciborzu przy ul. Grzonki 1, zwanym dalej „Domem”. Program 

realizowany będzie w segmencie znajdującym się na III piętrze budynku 2.1. Domu,  

po uzyskaniu przez Starostę Raciborskiego zgody Wojewody Śląskiego na takie 

przeznaczenie wskazanego segmentu.  

Program realizowany będzie w formie pobytu całodobowego dla osób posiadających 

orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, z wyłączeniem dzieci oraz osób  

z utrwalonymi zaburzeniami interakcji społecznych, komunikacji werbalnej i zaburzeniami 

behawioralnymi, mieszkających na terenie powiatu raciborskiego. W ramach Programu usługi 

bezpośredniej opieki wytchnieniowej, w tym samym czasie, mogą być sprawowane  

przez jednego opiekuna dla więcej niż jednej osoby niepełnosprawnej. Decyzję w zakresie 

wyboru formy zatrudnienia osób świadczących opiekę wytchnieniową podejmuje Dyrektor 

Domu.  

W ramach Programu ustalony jest limit 14 dni na jedną osobę dla usługi opieki 

wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego w Domu. Usługa ta będzie 

świadczona nieodpłatnie. 

Przyznanie opieki wytchnieniowej następuje na wniosek członka rodziny lub opiekuna 

sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, który składany jest w Domu 

Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu.  

Złożenie wniosku, o którym mowa powyżej nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem  

do udziału w Programie. Jednocześnie określono, że w przypadku liczby zgłoszeń 
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przewyższającej możliwości jednoczesnego świadczenia opieki wytchnieniowej przez Dom 

uczestnicy Programu posiadający Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej  

wg zmodyfikowanych kryteriów oceny, z wynikiem badania od 18 do 75 punktów, będą mieć 

zapewniony dostęp do usługi wytchnieniowej w pierwszej kolejności. Program będzie 

realizowany od dnia podpisania przez Powiat Raciborski umowy z Wojewodą Śląskim  

o finansowanie realizacji Programu do dnia 31 grudnia 2023 r. 

Jak przekazał Wicestarosta wszelkie, niezbędne działania związane z realizacją Programu 

podejmowane będą przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu.  

Kierownik Referatu Spraw Społecznych Aleksander Kasprzak wyjaśnił, że dzięki wsparciu 

udzielonemu w ramach Programu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki 

dysponować będą czasem, który będzie mógł być przeznaczony na odpoczynek i regenerację, 

jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć 

ponadto zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie  

z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.  

Na realizację Programu Powiat Raciborski może otrzymać wsparcie finansowe w zakresie 

usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego i pobytu całodobowego dla osób 

mieszkających na terenie powiatu. Wsparcie finansowe wynosić będzie 600,00 zł za dobę 

pobytu jednej osoby niepełnosprawnej.  

Jak poinformował Kierownik Aleksander Kasprzak w dniach od 24 maja 2022 r.  

do dnia 6 lipca 2022 r. Starostwo Powiatowe w Raciborzu prowadziło rozpoznanie potrzeb  

na usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego. Zapytanie w tej sprawie 

skierowano do 8 ośrodków pomocy społecznej działających na terenie powiatu, Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w Raciborzu, Środowiskowego Domu Samopomocy w Raciborzu, 

Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu  

oraz organizacji pozarządowych z terenu powiatu. Z zebranych informacji wynika, iż istnieje 

potrzeba uruchomienia kilku miejsc świadczenia opieki wytchnieniowej w formie pobytu 

całodobowego. Jako że Powiat Raciborski będzie realizował usługę opieki wytchnieniowej  

po raz pierwszy zakłada się, iż na początku na jej realizację przeznaczone będą jednocześnie 

dwa miejsca. Uwzględniając określony przez ministerstwo limit 14 dni opieki na jedną osobę, 

w 2023 roku mogą z niej skorzystać maksymalnie 52 osoby. Jednakże przyjmuje się,  

iż nie będzie całorocznego, pełnego obłożenia miejsc i opieką zostaną objęte 44 osoby. 

W wyniku zmniejszenia miejsc statutowych DPS „Złota Jesień” w Raciborzu dysponuje 

obecnie wydzielonym segmentem, znajdującym się na III piętrze budynku 2.1, w którym  
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po dokonaniu prac adaptacyjnych i zakupie wyposażenia mogą być świadczone usługi opieki 

wytchnieniowej. Koszty związane z adaptacją pomieszczeń i zakupem wyposażenia zostaną 

poniesione z budżetu Powiatu Raciborskiego i wyniosą od 30 000,00 zł do 50 000,00 zł. 

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem 

uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego  

do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”  

– edycja 2023 oraz zasad udzielania pomocy w ramach tego Programu. 

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

716781. 

Po dyskusji, Wicestarosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia 

Powiatu Raciborskiego do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka 

wytchnieniowa” – edycja 2023 oraz zasad udzielania pomocy w ramach tego Programu? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”  

– edycja 2023 oraz zasad udzielania pomocy w ramach tego Programu.  

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022.  

 

 

Ad. 2 

 

 

Skarbnik Powiatu omówił kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych  

na 2022 rok.  

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

716476. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych  

na 2022 rok:  

 

1) Zamku Piastowskiego w Raciborzu,  

2) Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach,  

3) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu,  
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4) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu.  

 

O godz. 09.50 Wicestarosta zakończył posiedzenie.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Inspektor  

w Wydziale Organizacyjnym  

 

Magdalena Powązka 

 

Prowadzący posiedzenie: 

wz. Starosty  

 

Marek Kurpis 

Wicestarosta   
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 10 listopada 2022 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 10 listopada 2022 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”  

– edycja 2023 oraz zasad udzielania pomocy w ramach tego Programu. 


