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OR.II.0022.1.30.2012 

PROTOKÓŁ  NR 82/2012 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 28 sierpnia 2012r.  

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

 Posiedzeniu przewodniczył Starosta Adam Hajduk.  

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane 

quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał.  

   

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

I część 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 81/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 21 sierpnia 2012r.  

2. Założenia projektu programu rozwoju pieczy zastępczej dla Powiatu Raciborskiego  

w zakresie tworzenia rodzinnych domów dziecka. 

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

5. Sprawy różne. 

II część 

1. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

I część  

 

Ad. 1  

 

Protokół Nr 81/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 21 sierpnia 2012r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 
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Ad. 2  

 

Starosta przywitał na posiedzeniu Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu Henryka Hildebranda oraz Kierownika Referatu Spraw Społecznych  

Aleksandra Kasprzaka i poprosił o przedstawienie założeń projektu programu rozwoju pieczy 

zastępczej dla Powiatu Raciborskiego w zakresie tworzenia rodzinnych domów dziecka. 

W/w materiał znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 60783. 

Przystępując do omówienia tematu Dyrektor Hildebrand zaproponował, aby Powiat 

Raciborski poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu tworzył rodzinne 

domy dziecka. Tworzenie rodzinnych domów dziecka będzie się odbywać w drodze konkursu 

osób fizycznych, prowadzących do tej pory rodziny zastępcze zawodowe.  

Zaproponował, aby, utworzyć: 

1) w 2012 roku – 5 rodzinnych domów dziecka;  

2) w 2013 roku – 1 rodzinnego domu dziecka; 

3) w 2014 roku – 1 rodzinnego domu dziecka. 

Zasada ta nie dotyczy rodzin, w których przebywa 6 i więcej podopiecznych. Rodziny  

te mogą przekształcać się w rodzinne domy dziecka na podstawie art. 61a ustawy  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W chwili obecnej w Powiecie Raciborskim 

funkcjonują 3 takie rodziny. 

Następnie głos zabrał Wicestarosta, który poinformował, że w w/w założeniach 

zaproponowano, aby wynagrodzenie osób pracujących w rodzinnym domu dziecka powiązać 

z liczbą dzieci objętych opieką przez dom, w danym miesiącu: 

1) wynagrodzenie osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka:  

a) 4 dzieci – 2 000,00 zł, 

b) 5 dzieci – 2 200,00 zł, 

c) 6 dzieci – 2 450,00 zł, 

d) 7 dzieci – 2 750,00 zł, 

e) 8 dzieci i więcej – 3 000,00 zł; 

2) wynagrodzenie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach 

gospodarskich w rodzinnym domu dziecka, zatrudnionej na podstawie umowy                                

o świadczenie usług: 

a) 4 dzieci – 0,00 zł, 

b) 5 dzieci – 1 100,00 zł, 

c) 6 dzieci – 1 400,00 zł, 
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d) 7 dzieci i więcej – 1 800,00 zł. 

Dodatkowo Wicestarosta zaproponował, aby koszty remontu określać ryczałtowo, 

indywidualnie dla każdego rodzinnego domu dziecka, analogicznie do odpisów na fundusz 

remontowy, według zasady: koszt remontu = 1,95 zł/m2 x powierzchnia obiektu  

x 12 miesięcy. Do obliczeń przyjęto, iż powierzchnia użytkowa rodzinnego domu dziecka 

wynosi 120 m2. 

Z kolei koszty wynagrodzenia rodziny pomocowej w okresie czasowego niesprawowania 

opieki przez prowadzącego rodzinny dom dziecka, w związku z jego wypoczynkiem, 

obliczane są jako minimum 20% wynagrodzenia prowadzącego. W dotychczasowej praktyce 

PCPR w Raciborzu wypłaca za miesiąc 500,00 zł na jedno dziecko. Wicestarosta 

poinformował, że koszty, które zostały zdefiniowane w ustawie o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej co do wielkości lub zasady naliczania powiat nie ma wpływu to:   

 

1) 1 000,00 zł – koszt utrzymania dziecka w rodzinnym domu dziecka;  

2) 137,00 zł – koszty utrzymania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym                               

lub domu jednorodzinnego przypadający na jedno dziecko, ustalony na podstawie 

dotychczasowych doświadczeń w realizacji tego zadania w stosunku do zawodowych 

rodzin zastępczych.  

Przy obliczaniu miesięcznego kosztu pobytu dziecka w rodzinnym domu dziecka 

uwzględniono również koszty Powiatu, jako zleceniodawcy, w wysokości 19,67% 

wypłaconego wynagrodzenia miesięcznego brutto prowadzącego rodzinny dom dziecka                           

i osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki. 

Ponadto proponuje się, aby kandydujący do pełnienia funkcji rodzinnego domu dziecka 

dysponowali przygotowanym obiektem mieszkalnym, spełniającym następujące warunki: 

1) maks. 2 łóżka wolnostojące w pokoju dla podopiecznych oraz biurko lub stolik do nauki; 

2) min. 1 stanowisko komputerowe w domu; 

3) samodzielna kuchnia; 

4) min. 2 łazienki z WC. 

 

Jak podkreślił Wicestarosta umowa na prowadzenie rodzinnego domu dziecka określać będzie 

warunki czasowego niesprawowania opieki nad powierzonymi dziećmi (pobyt w szpitalu, 

MOW, SOSW, ucieczki małoletnich) – 20% świadczeń na dziecko nieprzebywające, jeżeli 

prowadzący nie ponosi kosztów utrzymania tego dziecka. Przyjmowanie dzieci spoza 

Powiatu Raciborskiego do rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo –
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wychowawczych następować będzie wyłącznie po wcześniejszym zawarciu porozumienia  

z powiatem zainteresowanym. W przypadku, gdy w rodzinnym domu dziecka przebywać 

będzie 5 i więcej dzieci z terenu innego powiatu, umowę o prowadzenie domu, na podstawie 

art. 60 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zawierać będzie 

powiat, z terenu którego pochodzić będzie większość dzieci.  

Wicestarosta przekazał, że przy przyjętych założeniach miesięczne koszty pobytu dzieci w tej 

formie opieki wynosić będą dla Powiatu Raciborskiego:  

1) 4  dzieci:  wynagrodzenie prowadzącego   2000,00 zł 

  wynagrodzenie osoby do pomocy        0,00 zł 

                      wynagrodzenie rodziny pomocowej    167,00 zł 

  koszty zleceniodawcy      424,00 zł 

  koszty utrzymania lokalu     548,00 zł 

  koszty remontu      234,00 zł 

  świadczenia na dzieci     4000,00 zł 

  razem miesięcznie     7373,00 zł / na dziecko 1844,00 zł 

2) 5  dzieci:  wynagrodzenie prowadzącego   2200,00 zł 

  wynagrodzenie osoby do pomocy  1100,00 zł 

                      wynagrodzenie rodziny pomocowej    208,00 zł 

  koszty zleceniodawcy      686,00 zł 

  koszty utrzymania lokalu     685,00 zł 

  koszty remontu      234,00 zł 

  świadczenia na dzieci     5000,00 zł 

  razem miesięcznie            10113,00 zł / na dziecko 2023,00 zł 

3) 6  dzieci:  wynagrodzenie prowadzącego   2450,00 zł 

  wynagrodzenie osoby do pomocy  1400,00 zł 

                      wynagrodzenie rodziny pomocowej    250,00 zł 

  koszty zleceniodawcy      802,00 zł 

  koszty utrzymania lokalu     822,00 zł 

  koszty remontu      234,00 zł 

  świadczenia na dzieci     6000,00 zł 

  razem miesięcznie             11958,00 zł / na dziecko 1993,00 zł  

4) 7  dzieci:  wynagrodzenie prowadzącego   2750,00 zł 

  wynagrodzenie osoby do pomocy  1800,00 zł 

                      wynagrodzenie rodziny pomocowej    292,00 zł 
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  koszty zleceniodawcy      947,00 zł 

  koszty utrzymania lokalu     959,00 zł 

  koszty remontu      234,00 zł 

  świadczenia na dzieci     7000,00 zł 

  razem miesięcznie             13982,00 zł / na dziecko 1997,00 zł  

5) 8  dzieci:  wynagrodzenie prowadzącego   3000,00 zł 

  wynagrodzenie osoby do pomocy  1800,00 zł 

                      wynagrodzenie rodziny pomocowej    333,00 zł 

  koszty zleceniodawcy    1004,00 zł 

  koszty utrzymania lokalu   1096,00 zł 

  koszty remontu      234,00 zł 

  świadczenia na dzieci     8000,00 zł 

  razem miesięcznie             15467,00 zł / na dziecko 1933,00 zł  

 

Konkludując Wicestarosta zaproponował, aby Zarząd przyjął przedstawione założenia 

projektu programu rozwoju pieczy zastępczej dla Powiatu Raciborskiego w zakresie 

tworzenia rodzinnych domów dziecka, mając na względzie to, że są one ambitne, jak również 

to, że nie zna powiatów, które zdecydowały się na takie rozwiązanie.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z założeniami projektu programu rozwoju 

pieczy zastępczej dla Powiatu Raciborskiego w zakresie tworzenia rodzinnych domów 

dziecka wniósł zmianę polegającą na określeniu, że wynagrodzenie osoby do pomocy  

przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinnym domu 

dziecka, zatrudnionej na podstawie umowy o świadczenie usług będzie wynosić: przy 6 dzieci  

– 1 300,00 zł, a przy 7 dzieci i więcej – 1 500,00 zł.  

Ponadto zwrócił uwagę, aby umieszczanie dzieci z innych powiatów w rodzinnym domu 

dziecka odbywało się po zawarciu stosownych porozumień między jst. 

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków  

– 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – przyjął założenia projektu 

programu rozwoju pieczy zastępczej dla Powiatu Raciborskiego w zakresie tworzenia 

rodzinnych domów dziecka. 

Jednocześnie Zarząd polecił Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu oraz Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych przygotowanie  

i przedstawienie na jednym z kolejnych posiedzeń założeń projektu programu rozwoju pieczy 

zastępczej dla Powiatu Raciborskiego w zakresie funkcjonowania rodzin zastępczych. 
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Ponadto polecił Skarbnikowi Powiatu wystąpić o opinię prawną w sprawie możliwości 

obciążania kosztami pozaustawowymi typu: wynagrodzenie pracowników PCPR  

w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu innego powiatu, którego dziecko  

ma znajdować się w rodzinnym domu dziecka działającym na terenie Powiatu Raciborskiego.  

Po uzyskaniu opinii radcy prawnego Skarbnik Powiatu wystąpi do RIO w Katowicach  

o opinię w tej sprawie, a następnie przygotuje kartę informacyjną na posiedzenie Zarządu.  

 

W tym miejscu posiedzenie opuścił Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Norbert Mika. 

 

Ad. 3 

 

Kierownik Referatu Księgowości i Płac – Główny Księgowy Starostwa Gabriela Gieda 

omówiła nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok.  

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

58677. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2012 rok oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 28 sierpnia 2012r. 

Jednocześnie postanowił, że zwróci się do Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego  

z prośbą o wycofanie z porządku obrad sesji w/w projektu uchwały przekazanego pismem   

nr OR.II.0022.3.7.2012 z dnia 14 sierpnia 2012r. 

 

Kierownik Referatu Księgowości i Płac – Główny Księgowy Starostwa Gabriela Gieda 

zaprezentowała nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2012 – 2022.  

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

58674. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2022 oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję  
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w dniu 28 sierpnia 2012r. Jednocześnie postanowił, że zwróci się do Przewodniczącego Rady 

Powiatu Raciborskiego z prośbą o wycofanie z porządku obrad sesji w/w projektu uchwały 

przekazanego pismem nr OR.II.0022.3.7.2012 z dnia 14 sierpnia 2012r. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator przedstawił projekt uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku położonym w Raciborzu przy ulicy 

Ludwika 4, oraz ustalenia warunków bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych,  

w części dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu nr 3. 

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

59421. 

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 wyrażenia zgody na sprzedaż lokali 

mieszkalnych mieszczących się w budynku położonym w Raciborzu przy ulicy Ludwika 4, 

oraz ustalenia warunków bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, w części 

dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu nr 3 oraz postanowił o jego przekazaniu  

na sesję w dniu 28 sierpnia 2012r. 

 

Realizując wniosek nr 1 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 27 sierpnia 2012r. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął decyzję o wycofaniu z porządku obrad sesji  

w dniu 28 sierpnia 2012r. projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego. 

 

Ad. 4 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

60236. 

Informacji w sprawie wysokości proponowanych dodatków motywacyjnych dla dyrektorów 

szkół i placówek oświatowych udzieliła obecna w tej części posiedzenia Kierownik Referatu 
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Edukacji, Kultury i Sportu Danuta Miensopust. W szczególności przedstawiła uwagi  

co do sprawowania nadzoru przez dyrektorów szkół nad realizacją projektu „Mam zawód  

mam pracę w regionie”, proponując w związku z powyższym obniżenie wysokości dodatków 

dla dyrektorów trzech szkół o kwotę 50 zł.  

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego nie uwzględnił propozycji obniżenia wysokości 

dodatków dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych zgłoszonej przez Kierownika 

Referatu Edukacji, Kultury i Sportu. Biorąc jednak pod uwagę całościową realizację zadań  

przez dyrektorów w okresie od 1 maja do 31 sierpnia b.r. ustalił: 

1) dla Dyrektora ZSO Nr 2 w Raciborzu dodatek w wysokości 350 zł, 

2) dla Dyrektora ZSZ w Raciborzu dodatek w wysokości 500 zł, 

3) dla Dyrektora ZSE w Raciborzu dodatek w wysokości 300 zł,  

4) dla Dyrektora ZSM w Raciborzu dodatek w wysokości 600 zł,  

5) dla Dyrektora ZSBiRR w Raciborzu dodatek w wysokości 550 zł. 

 

Wysokość dodatków motywacyjnych dla pozostałych Dyrektorów, o których mowa  

w w/w projekcie uchwały, nie uległa zmianie.  

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustalenia dodatków 

motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

60227. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych  

dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Raciborski. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 
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Jednocześnie Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu,  

aby przy przystąpieniu do prac mających na celu zmianę Regulaminu wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski rozważyć możliwość ustalania wysokości dodatku 

funkcyjnego dla dyrektorów nie tylko od ilości oddziałów w szkołach, a również od ilości 

uczniów w oddziałach.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator przedstawił projekt uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku 

położonym w Raciborzu przy ulicy Ludwika 4. 

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

60479. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego 

mieszczącego się w budynku położonym w Raciborzu przy ulicy Ludwika 4. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Sekretarz Powiatu Beata Bańczyk zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu. 

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

60439. 

Sekretarz Powiatu przypomniała, że Uchwałą Nr 74/363/2012 Zarządu Powiatu 

Raciborskiego z dnia 12 czerwca 2012r. została powołana komisja do przeprowadzenia 

naboru na stanowisko dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu. Nabór 

przeprowadzono zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze  

w Starostwie Powiatowym w Raciborzu oraz kierowników jednostek organizacyjnych 

powiatu raciborskiego. W wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko 

dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu został wybrany Pan Adam Sebzda. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zatrudnienia Dyrektora Powiatowego 

Zarządu Dróg w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 
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Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia kierownika jednostki do składania oświadczeń woli związanych  

z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu. 

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

60440. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierownika jednostki  

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu 

przez Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Sekretarz Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia kierownika jednostki do składania oświadczeń woli związanych  

z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu. 

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

60442. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierownika jednostki  

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu 

przez Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dot. określania uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu 

powiatu, składania oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych  

oraz związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

60478. 

Starosta poinformował, że w związku ze zmianą personalną na stanowisku Dyrektora 

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, 

zachodzi konieczność zmiany Uchwały Nr 53/284/2012 z dnia 10 stycznia 2012r. w sprawie 

określenia uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu powiatu, 

składania oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych  

z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z w/w projektem uchwały dokonał zmiany 

brzmienia § 3, który otrzymał brzmienie: „§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,  

z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012r.”.  

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały 

dot. określania uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu powiatu, 

składania oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych  

z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień  

w planie wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań jednostki  

w roku 2012. 

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

60161. 

Starosta przekazał, że również w tym przypadku w związku ze zmianą na stanowisku 

Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu oraz Powiatowego Urzędu Pracy  

w Raciborzu, zachodzi konieczność zmiany Uchwały Nr 62/312/2012 z dnia 13 marca 2012r. 

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień  

w planie wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań jednostki  

w 2012 roku. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z w/w projektem uchwały dokonał zmiany 

brzmienia § 3, który otrzymał brzmienie: „§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,  

z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012r.”.  

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały  

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień  

w planie wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań jednostki  

w roku 2012. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Kierownik Referatu Księgowości i Płac – Główny Księgowy Starostwa Gabriela Gieda 

zapoznała zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie trybu  
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i zasad prowadzenia gospodarki finansowej powiatowych jednostek budżetowych związanych 

z przygotowaniem projektu budżetu i wykonaniem budżetu Powiatu Raciborskiego. 

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

60359. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie trybu i zasad prowadzenia gospodarki 

finansowej powiatowych jednostek budżetowych związanych z przygotowaniem projektu 

budżetu i wykonaniem budżetu Powiatu Raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia Powiatu Raciborskiego do projektu pn. „Osiągnąć 

standard IV”. 

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

60193. 

Wicestarosta przypomniał, że dnia 14 sierpnia 2012r. Zarząd Powiatu podjął Uchwałę  

Nr 80/406/2012 w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego do Projektu pn. „Osiągnąć 

standard IV”, w której między innymi udzielił pełnomocnictwa Panu Edmundowi 

Stefaniakowi, Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, do podejmowania 

wszelkich czynności związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem Projektu  

pn. „Osiągnąć standard IV”. W związku z zakończeniem pracy przez Pana Edmunda 

Stefaniaka na stanowisku Dyrektora PUP w Raciborzu zachodzi konieczność udzielenia 

stosownego pełnomocnictwa nowemu Dyrektorowi PUP w Raciborzu Panu Mirosławowi 

Ruszkiewiczowi. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z w/w projektem uchwały dokonał zmiany 

brzmienia § 3, który otrzymał brzmienie: „§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,  

z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012r.”.  

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej przystąpienia Powiatu Raciborskiego do projektu pn. „Osiągnąć standard IV”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 
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Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej przystąpienia Powiatu Raciborskiego do Projektu pn. „Droga  

do zatrudnienia”. 

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

60194. 

Wicestarosta przypomniał, że dnia 3 lipca 2012r. Zarząd Powiatu podjął Uchwałę  

Nr 77/378/2012 w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego do Projektu pn. „Droga  

do zatrudnienia”, w której między innymi udzielił pełnomocnictwa Panu Edmundowi 

Stefaniakowi, Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, do podejmowania 

wszelkich czynności związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem Projektu  

pn. „Droga do zatrudnienia”. W związku z zakończeniem pracy przez Pana Edmunda 

Stefaniaka na stanowisku Dyrektora PUP w Raciborzu zachodzi konieczność udzielenia 

stosownego pełnomocnictwa nowemu Dyrektorowi PUP w Raciborzu Panu Mirosławowi 

Ruszkiewiczowi. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z w/w projektem uchwały dokonał zmiany 

brzmienia § 3, który otrzymał brzmienie: „§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,  

z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012r.”.  

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej przystąpienia Powiatu Raciborskiego do Projektu pn. „Droga do zatrudnienia”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Ad. 5 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. zmian w planach 

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2012r.  

W/w karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

60594. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianą planu finansowego Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. 

 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Powiatowego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego dot. konfiguracji syren alarmowych na potrzeby sprawności działania Systemu 

Wczesnego Ostrzegania w powiecie raciborskim. 
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W/w karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

60047. 

Starosta poinformował, że dnia 23 maja 2012r. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach 

przekazał Starostwu Powiatowemu w Raciborzu zestaw nowoczesnej centrali alarmowej 

digitex CZK/IP wraz z radiowym punktem dostępowym (wart. 24.169,50 zł) jak również  

3 zestawy syren alarmowych typu DSE-600S oraz DSE-900S. Przedmiotowa centrala 

zainstalowana została w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Raciborzu  

we wspólnym pomieszczeniu serwerowni Komendy Powiatowej PSP w Raciborzu  

oraz PCZK. Jak dodał Starosta syreny alarmowe znajdujące się na terenie Gmin Powiatu 

Raciborskiego, jak również na terenie całego kraju działają w 2 systemach, tj. DSP 50  

(tzw. system strażacki) oraz RSWS (tzw. System Obrony Cywilnej). 

Podczas instalacji centrali przez specjalistyczną firmę Platan sp. z o.o. z siedzibą  

w Sopocie okazało się że większość syren na terenie Powiatu Raciborskiego (ok. 55 szt.) 

skonfigurowana jest wyłącznie z systemem strażackim (z wyjątkiem miasta Racibórz, który 

pozyskał środki pozabudżetowe na zakup nowoczesnych syren typu RSWS) i nie mogą zostać 

skutecznie podłączone do centrali powiatowej z powodu wcześniejszej ich konfiguracji 

wyłącznie w systemie strażackim. Tym samym w chwili obecnej z poziomu powiatowej 

centrali alarmowej włączonych może być tylko kilka syren znajdujących się na terenie Miasta 

Racibórz. W związku z powyższym Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego zwrócił się z prośbą, aby zwiększyć budżet Powiatowego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego o kwotę 7.500,00 zł (rozdz. 75 421, § 4300) celem skonfigurowania syren 

alarmowych z zainstalowaną centralą alarmową digitexCZK/IP w Powiatowym Centrum 

Zarządzania Kryzysowego. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na podjęcia działań zmierzających  

do skonfigurowania syren alarmowych na potrzeby sprawności działania Systemu Wczesnego 

Ostrzegania w Powiecie Raciborskim z zainstalowaną centralą alarmową digitexCZK/IP  

w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego, jednakże polecił Kierownikowi 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego przeanalizować wysokość środków 

niezbędnych na ten cel i przedstawić propozycję rozwiązania na jednym z kolejnych 

posiedzeń.  

 

Kierownik Referatu Księgowości i Płac – Główny Księgowy Starostwa Gabriela Gieda 

przedstawiła pismo Dyrektora Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu Nr ZP.3221.25.2012  
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z dnia  23 sierpnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie w planie finansowym 

jednostki z paragrafu 4260 na paragraf 4300 kwoty 55.905 zł. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Agencji Promocji 

Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu  

Nr ZP.3221.25.2012 z dnia  23 sierpnia 2012r. wyraził zgodę na przesunięcie w planie 

finansowym jednostki z paragrafu 4260 na paragraf 4300 kwoty 55.905 zł. 

 

Starosta przedstawił: 

 

1. wnioski i opinię z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki 

Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa  

w dniu 20 sierpnia 2012r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 60499. Zarząd polecił, aby Kierownik Referatu Spraw Społecznych 

udzielił odpowiedzi na wniosek nr 1,  

2. opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji  

i Współpracy z Zagranicą oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

w dniu 21 sierpnia 2012r., która znajduje się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 60609,  

3. wniosek oraz opinię z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów zgłoszone  

w dniu 27 sierpnia 2012r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 60830, 

4. wnioski, opinię i pytanie z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji  

w dniu 23 sierpnia 2012r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 60831.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z zapytaniem nr 1 Komisji Oświaty, 

Kultury, Sportu i Rekreacji z posiedzenia w dniu 23 sierpnia 2012r. a dotyczącym wniosków 

po przeprowadzonym naborze do szkół ponadgimnazjalnych stwierdził, że: 

1) spodziewany niż demograficzny stał się faktem,  

2) należy podjąć działania zmierzające do połączenia dwóch szkół, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski,  

3) należy jeszcze raz przeanalizować decyzję co do szkół, które mają zostać połączone 

biorąc pod uwagę preferencje (drugą i trzecią) uczniów przy wyborze szkół 

ponadgimnazjalnych,  
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4) należy zapoznać się z preferencjami uczniów przyjętych do Zespołu Szkół 

Ekonomicznych w Raciborzu oraz Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu  

na rok szkolny 2012/2013,  

5) należy rozważyć przy połączeniu szkół inne propozycje aniżeli likwidacja Zespołu Szkół 

Zawodowych  Raciborzu,  

6) nie wszyscy dyrektorzy szkół mają należytą wiedzę co do zasad naboru elektronicznego.  

 

W związku z powyższym polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

przygotować kartę informacyjną na posiedzenie w dniu 11 września b.r. z propozycją 

odpowiedzi na w/w zapytanie Komisji, uwzględniając powyższe wnioski. 

Jednocześnie Zarząd zaakceptował wniosek nr 4 Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  

i Rekreacji w części dotyczącej wykreślenia ust. 2 z § 8 projektu Regulaminu przyznawania 

Patronatu Starosty Raciborskiego, polecając Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury  

i Sportu przygotować stosowne zarządzenie. 

Ponadto Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z wnioskiem nr 3 z posiedzenia 

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji polecił Kierownikowi Referatu Spraw 

Społecznych przygotować na kolejne posiedzenie kartę informacyjną dot. etapu prac 

związanych z utworzeniem środowiskowego domu samopomocy, a następnie udzielić 

odpowiedzi na w/w wniosek.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił radcy prawnemu Grzegorzowi Graniecznemu 

przedstawić na posiedzeniu w dniu 11 września b.r. opinię prawną dotyczącą dalszego 

sposobu postępowania władz Powiatu oraz tut. Starostwa wobec Agencji Rozwoju Rolnictwa 

i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego S.A. w Raciborzu. W szczególności 

chodzi o określenie, jakie należy podjąć działania w kontekście faktów, że Powiat Raciborski 

jest zarówno akcjonariuszem w w/w Spółce, jak i właścicielem użyczanej nieruchomości 

zlokalizowanej przy ul. Ludwika 4 w Raciborzu.  

 

W tym miejscu Starosta ogłosił przerwę w obradach Zarządu, proponując ich wznowienie  

po zakończeniu sesji Rady Powiatu Raciborskiego.  
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II część 

 

Ad. 1 

 

Po zakończeniu sesji Rady Powiatu Raciborskiego skład Zarządu uzupełnił Członek Zarządu 

Norbert Mika.  

Kierownik Referatu Księgowości i Płac – Główny Księgowy Starostwa Gabriela Gieda 

zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian 

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok. 

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

60596. 

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 2012 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Kierownik Referatu Księgowości i Płac – Główny Księgowy Starostwa Gabriela Gieda 

omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi 

na rok 2012. 

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

60597. 

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 2012. 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Kierownik Referatu Księgowości i Płac – Główny Księgowy Starostwa Gabriela Gieda 

przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2022. 

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

60598. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2022. 

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

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. Adam Hajduk 

2. Andrzej Chroboczek 

3. Józef Stukator 

4. Norbert Mika 

5. Piotr Olender 
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 28 sierpnia 2012r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 28 sierpnia 2012r.  

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych 

dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym  

jest Powiat Raciborski. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych  

dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Raciborski. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego 

mieszczącego się w budynku położonym w Raciborzu przy ulicy Ludwika 4. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatrudnienia Dyrektora Powiatowego 

Zarządu Dróg w Raciborzu. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierownika jednostki 

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu 

przez Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierownika jednostki 

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu 

przez Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dot. określania 

uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu powiatu, składania 

oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych  

z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie 

wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań jednostki  

w roku 2012. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie trybu i zasad prowadzenia 

gospodarki finansowej powiatowych jednostek budżetowych związanych  

z przygotowaniem projektu budżetu i wykonaniem budżetu Powiatu Raciborskiego. 

12. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

przystąpienia Powiatu Raciborskiego do projektu pn. „Osiągnąć standard IV”. 

13. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

przystąpienia Powiatu Raciborskiego do Projektu pn. „Droga do zatrudnienia”. 
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14. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2012 rok.  

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2012. 

16. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2022. 


