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PROTOKÓŁ  NR 44/07 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 23 października 2007r. 

 

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 do podejmowania uchwał.  

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 43/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 16.10.2007r.  

2. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. zwiększenia zatrudnienia  

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy bieżące. 

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 43/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 16.10.2007r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2 

 

Na wstępie Starosta przypomniał, iż w trakcie posiedzenia w dniu 09.10.2007r. Członkowie 

Zarządu Powiatu Raciborskiego zapoznali się z kartą informacyjną Referatu Spraw 

Społecznych dot. zwiększenia zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu. 

Zwiększenie to wynika z zapisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  
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z dnia 2.03.2007r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby 

zatrudnienia usług rynku pracy oraz rozporządzenia z dnia 2.03.2007r. Ministra Pracy  

i Polityki Społecznej w sprawie standardów usług rynku pracy. Członkowie Zarządu zostali 

również zapoznani z wystąpieniem do Prezesa Rady Ministrów w sprawie kosztów 

zwiększenia zatrudnienia w powiatowych urzędach pracy. W piśmie Ministerstwa Pracy  

i Polityki Społecznej, będącym odpowiedzią na wystąpienie, Dyrektor Departamentu Rynku 

Pracy stwierdził, iż do 31.12.2013r. zostanie utrzymana kwota 7 % środków Funduszu Pracy 

przeznaczona na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne 

pracowników PUP a pozostałe koszty powinien ponieść samorząd powiatowy. Należy 

zaznaczyć, iż obecnie urzędy pracy otrzymują wspomnianą kwotę 7 % środków z Funduszu 

Pracy, którą finansują obecne zatrudnienie i nie będą mogły z tej kwoty finansować 

dodatkowego zatrudnienia. Starosta poprosił obecnego na posiedzeniu Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu Edmunda Stefaniaka o komentarz w sprawie 

zwiększenia zatrudnienia w kierowanej placówce.  

Dyrektor Stefaniak podziękował za zrozumienie sytuacji w kierowanej jednostce,  

w szczególności za wyrażenie zgody na uruchomienie w b.r. dwóch etatów w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Raciborzu, tj. lidera klubu pracy oraz pośrednika pracy. Potwierdził,  

iż prośba o zwiększenie zatrudnienia wynika z zapisów rozporządzenia Ministra Pracy  

i Polityki Społecznej z dnia 2.03.2007r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia 

przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy oraz rozporządzenia z dnia 2.03.2007r. 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów usług rynku pracy. Zgodnie  

z art. 11 ust 1. cytowanego rozporządzenia „w powiatowym urzędzie pracy co najmniej  

raz w roku w terminie do dnia 30 września danego roku kalendarzowego ustala się minimalną 

liczbę pracowników realizujących pośrednictwo pracy w pełnym wymiarze czasu pracy  

w następnym roku kalendarzowym”. Dyrektor przypomniał, iż wykonał symulacyjne 

obliczenia na danych od 01.05.2006r. do 30.04.2007r., celem zasygnalizowania problemu  

w przyszłości. Dane te dostępne są w Referacie Spraw Społecznych tut. Starostwa. Zgodnie 

ze wstępnymi obliczeniami przeprowadzonymi na podstawie wspomnianego rozporządzenia 

Urząd na określonych stanowiskach powinien zatrudniać pracowników w następującej liczbie 

etatów: 

- 6 etatów pośredników pracy – dotychczas zatrudnienie na 2 etaty, 

- 3 etaty doradców zawodowych – dotychczas zatrudnienie na 1 etat, 

- 1,5 etatu specjalistów ds. rozwoju zawodowego – dotychczas zatrudnienie na 1 etat, 

- 1,5 etatu lider klubu pracy – brak zatrudnienia, 
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- 1 etat asystent EURES – brak zatrudnienia. 

 

Taki stan zatrudnienia na wykazanych stanowiskach Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu 

powinien osiągnąć w terminie do 30.06.2008r., jednakże bezrobotni według nowych 

standardów powinni być obsługiwani od dnia wejścia w życie cytowanych rozporządzeń 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Jak dodał Dyrektor Stefaniak większość procedur  

w Urzędzie zostanie skomputeryzowana. Papierowe dokumenty pozostaną tylko tam, gdzie 

przepisy wymagają podpisu bezrobotnego. Pozostałe informacje zostaną zapisane w formie 

elektronicznej, co pozwoli wszystkim pracownikom Urzędu śledzić historię pomocy 

udzielonej bezrobotnemu. Osoba poszukująca zatrudnienia będzie miała teraz elektroniczną 

kartę. Zostaną na niej zapisane wszelkie informacje dotyczące szkoleń i innych form pomocy, 

z których skorzystała w Urzędzie Pracy. Celem nowych rozwiązań jest nie tylko usprawnienie 

pracy Urzędu, gdyż skorzystają z nich także bezrobotni i przedsiębiorcy, którzy wśród nich 

poszukują pracowników. Nowe przepisy wprowadzają bowiem jednolite standardy  

we wszystkich urzędach podległych samorządom powiatowym. Jednakowy będzie więc wzór 

informacji wymaganej od pracodawcy składającego ofertę pracy.  

Konkludując Dyrektor Stefaniak stwierdził, iż utrzymanie w 2008r. wzrostu zatrudnienia  

o dwa etaty w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu wystarczy na prawidłową realizacją 

zadań wynikających ze standaryzacji usług w powiatowych urzędach pracy.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na utrzymanie w 2008r. wzrostu zatrudnienia  

o dwa etaty (z 2007r.) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu. Ponadto postanowił,  

iż na bieżąco, wspólnie z Dyrektorem, będzie monitorować czy istnieje potrzeba 

dodatkowego zwiększenia zatrudnienia w PUP w Raciborzu w 2008r.  

Następnie Dyrektor PUP w Raciborzu przekazał zebranym szczegółowe dane dot. stanu 

bezrobocia, stopy bezrobocia, bezrobocia od 1990r. i ilości zarejestrowanych bezrobotnych  

w Powiecie Raciborskim (załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).  

Wicestarosta Andrzej Chroboczek zwrócił uwagę na konieczność zintensyfikowania działań 

PUP w Raciborzu w zakresie składania wniosków do programów z funduszy europejskich. 

Zobowiązał się, iż po zakończeniu udziału w seminariach organizowanych w ramach 

programu „Pomysł na sukces” zorganizuje spotkania z dyrektorami podległych placówek. 

Tematem tych spotkań będzie pozyskanie środków w ramach „Kapitału Ludzkiego”  

w latach 2008 – 2013. 

Dyrektor Stefaniak poinformował, iż PUP w Raciborzu zrealizował w 2007r. program „Wiatr  

w żagle” o wartości 428.643,36zł (środki przeznaczone na staże i szkolenia) oraz program 
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„Alternatywa” o wartości 220.876,90zł skierowany na przeprowadzanie szkoleń  

i przygotowanie zawodowe. Oba programy finansowane były z Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Dyrektor Stefaniak zwrócił również uwagę na realizowany  

przez PUP dodatkowy program pt. „Postawmy na przedsiębiorczość”. Środki na jego 

realizację uzyskano z Ministerstwa Pracy i wyniosły ok. 290.000,00zł, a przeznaczone były 

na doposażenie stanowisk pracy i rozpoczęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych.  

Ponadto Starosta przypomniał, iż Zarząd poruszył sprawę dot. rozkładu czasu pracy 

pracowników PUP w Raciborzu, sugerując, aby czas pracy w jednym z dni tygodnia został 

tak zmieniony, aby obsługa bezrobotnych odbywała się w godzinach popołudniowych. 

Celowym wydaje się, aby czas pracy Urzędu został dostosowany do czasu pracy  

tut. Starostwa.  

Dyrektor Stefaniak przychylił się do powyższej sugestii Członków Zarządu Powiatu 

Raciborskiego i poinformował, iż w najbliższym czasie przedstawi projekt regulaminu 

organizacyjnego, w którym zostanie ustalony nowy rozkład czasu pracy pracowników 

Urzędu.  

Starosta zapytał również czy oferty pracy dla bezrobotnych umieszczane są na stronie 

internetowej?  

Dyrektor Stefaniak potwierdził, iż oferty pracy dla osób poszukujących zatrudnienia 

umieszczone są na stronie internetowej PUP w Raciborzu.  

Kończąc dyskusję Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego ustalili, iż posiedzenie  

w dniu 06.11.2007r. rozpocznie się w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu.  

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

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 oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007r.  

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 
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Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego sprawie 

powołania przedstawicieli do komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu  

na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu  

przy ul. Kasprowicza 11. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania przedstawicieli do komisji 

konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 

 

Ad. 4  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Zamówień Publicznych dot. przyjęcia 

informacji o wyniku postępowania przetargowego. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o wyniku postępowania przetargowego  

na zadanie pn.: „Dostawa materiału opałowego do szkół, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Raciborski”.   

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. dofinansowania renowacji zabytkowych organów w Kościele Św. Wacława  

w Krzanowicach.  

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na dofinansowanie renowacji zabytkowych 

organów w Kościele Św. Wacława w Krzanowicach i zabezpieczenie na w/w cel kwoty 

25.000zł w projekcie budżetu Powiatu Raciborskiego na 2008r. Jednocześnie Zarząd 

postanowił, iż w latach kolejnych będzie dofinansowywać renowacje dóbr kultury  

w poszczególnych Gminach Powiatu Raciborskiego, zabezpieczając na ten cel każdorazowo 

kwotę 25.000zł.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego  

dot. określenia priorytetów Kierownictwa Powiatu Raciborskiego oraz obszarów ryzyka 

przewidywanych do wprowadzenia w planie audytu wewnętrznego na rok 2008. 
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W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego szczegółowo analizował poszczególne obszary ryzyka  

– priorytety Kierownictwa, stanowiące załącznik do w/w karty informacyjnej.  

Po analizie, Zarząd: 

1. dokonał zmiany brzmienia obszaru ryzyka określonego w pkt 1, który otrzymał 

brzmienie: „Realizacja zakupów, usług i dostaw w Starostwie Powiatowym i Powiatowym 

Zarządzie Dróg”,  

2. dopisał obszar ryzyka określony w pkt 2 w brzmieniu: „Windykacja należności”,  

3. dokonał zmiany brzmienia obszaru ryzyka określonego w pkt 3, który otrzymał 

brzmienie: „Delegacje i podróże służbowe w Starostwie Powiatowym”,  

4. dokonał zmiany brzmienia obszaru ryzyka określonego w pkt 4, który otrzymał 

brzmienie: „Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami przez Wydział Komunikacji 

i Transportu i rejestracja pojazdów”,  

5. dopisał obszar ryzyka określony w pkt 5 w brzmieniu: „Gospodarowanie 

nieruchomościami Skarbu Państwa”,  

6. pozostawił obszar ryzyka określony w pkt 6 w brzmieniu: „Prowadzenie powiatowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego”,  

7. postanowił, iż obszar ryzyka określony jako: „Wykonywanie zadań związanych z pomocą 

społeczną w imieniu powiatu przez PCPR w Raciborzu” będzie przeniesiony do pkt 7,  

8. postanowił, iż obszar ryzyka określony jako: „Gospodarka środkami Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych” będzie przeniesiony do pkt  8,  

9. wykreślił obszar ryzyka określony w brzmieniu: „Ochrona praw konsumenta”.  

 

Następnie Zarząd Powiatu Raciborskiego przypisał wagi w/w obszarom ryzyka, określając,  

iż: 

1. obszary ryzyka ujęte w pkt 1 – 3 otrzymują wagę 0,3,  

2. obszary ryzyka zawarte w pkt 4 – 6 otrzymują wagę – 0,2,  

3. obszary ryzyka zawarte w pkt 7 – 8 otrzymują wagę 0,1.  

 

Sekretarz Powiatu Gabriela Lenartowicz zapoznała zebranych z wynikami kontroli 

przeprowadzonej przez Zespół kontrolny ds. rozpatrzenia zarzutów podniesionych  

w skardze przez Pana Roberta Myśliwego z dnia 06.09.2007r. na Panią Janinę Wystub 

pełniącą obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu.  

W/w wyniki kontroli stanowią załącznik nr 11 do protokołu.  
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Po wysłuchaniu uwag zgłoszonych przez Sekretarza Powiatu i zapoznaniu się  

z dotychczasowymi wynikami kontroli, Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił 

Przewodniczącemu Zespołu kontrolnego uszczegółowić zapisy z kontroli  

m.in. o ustosunkowanie się skarżącego co do wyjaśnień złożonych przez Panią Janinę Wystub 

pełniącą obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu. 

Następnie, uzupełnione wyniki kontroli zostaną przedstawione przez Przewodniczącego 

Zespołu kontrolnego na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu.  

 

Starosta przedstawił tematykę posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego 

zaplanowanych na miesiąc październik 2007r., która stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  

 

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. Norbert Parys  

4. Brygida Abrahamczyk  

5. Adam Wajda  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23.10.2007r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23.10.2007r.  

3. Dane dot. stanu bezrobocia, stopy bezrobocia, bezrobocia od 1990r. i ilości 

zarejestrowanych bezrobotnych w Powiecie Raciborskim. 

4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego  

na 2007r.  

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2007r.  

6. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego sprawie powołania przedstawicieli  

do komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego sprawie powołania przedstawicieli  

do komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11. 

8. Karta informacyjna Referatu Zamówień Publicznych dot. przyjęcia informacji o wyniku 

postępowania przetargowego. 

9. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. dofinansowania renowacji 

zabytkowych organów w Kościele Św. Wacława w Krzanowicach.  

10. Karta informacyjna Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego dot. określenia priorytetów 

Kierownictwa Powiatu Raciborskiego oraz obszarów ryzyka przewidywanych  

do wprowadzenia w planie audytu wewnętrznego na rok 2008. 

11. Wyniki kontroli przeprowadzonej przez Zespół kontrolny ds. rozpatrzenia zarzutów 

podniesionych w skardze przez Pana Roberta Myśliwego z dnia 06.09.2007r.  

na Panią Janinę Wystub pełniącą obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

Nr 1 w Raciborzu (pismo nr OR. 0551-8/07 z dnia 17.10.2007r.).  

12. Tematyka posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego zaplanowanych  

na miesiąc październik 2007r. (pismo nr BR. 0051-80/07 z dnia 17.10.2007r.).  


