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OR.II.0022.1.36.2015 

PROTOKÓŁ  NR 38/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 18 sierpnia 2015 r.  

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Ryszard Winiarski. 

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane 

quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał.  

   

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 37/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 11 sierpnia 2015 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

 

Starosta poinformował, że w dniu dzisiejszym zostały dostarczone zebranym materiały 

dodatkowe, tzn. wnioski i opinie zgłoszone na posiedzeniach Komisji Rady Powiatu 

Raciborskiego, stąd zachodzi konieczność rozszerzenia porządku posiedzenia o pkt 16 – 19.  

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 poinformował, że następne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 27 sierpnia br.  

o godz. 09.00. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 37/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 11 sierpnia   

2015 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 
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Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok. 

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

226489. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 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 2015 rok oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 18 sierpnia 2015 r. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2015 – 2025. 

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

226491. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 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 2015 – 2025 oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję  

w dniu 18 sierpnia 2015 r. 

 

Zarząd postanowił, że zwróci się do Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego z prośbą 

o wprowadzenie na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 18 sierpnia 2015 roku: 

1) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian                    

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok,  

2) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian                    

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2015 – 2025 

i jednocześnie wycofanie z porządku obrad ww. projektów uchwał przekazanych pismem                    

nr OR.II.0022.3.7.2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.  

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia, Wicestarosta zapoznał zebranych  

z  projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie regulaminu określającego 



 

 

3 

niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

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

227392. 

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 regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski.  

Mając na uwadze powyższe Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu 

skierować do władz statutowych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, tj. MOZ 

NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Raciborzu oraz Zarządu Oddziału Związku 

Nauczycielstwa Polskiego w Raciborzu ww. projekt uchwały, celem uzgodnienia.  

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie kryteriów  

i trybu przyznawania nagród Starosty Raciborskiego oraz nagród dyrektora szkoły/placówki 

dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej. 

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

228119. 

Wicestarosta poinformował, że zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela organy prowadzące szkoły ustalają kryteria i tryb przyznawania nagród  

dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej  

i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom  

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, 

ze środków, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 wyżej cytowanej ustawy, uwzględniając  

w szczególności sposób podziału środków na nagrody organów prowadzących szkoły  

i dyrektorów szkół, tryb zgłaszania kandydatów do nagród oraz zasadę, że nagroda może być 

przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole/placówce co najmniej roku. 

Zagadnienia dotyczące przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno  

– wychowawcze i opiekuńcze określone były dotychczas w dwóch aktach prawnych: 

1) Uchwale Nr XXVII/364/2005 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 stycznia 2005 r.  

w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania nagród Starosty Raciborskiego  
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dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Raciborski, 

2) Uchwale Nr XLI/518/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 marca 2006 r.  

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dyrektora szkoły/placówki  

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

Powiat Raciborski. 

 

Przygotowany projekt uchwały określa kryteria i tryb przyznawania nagród zarówno Starosty 

Raciborskiego jak i dyrektora szkoły/placówki. 

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 ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród Starosty 

Raciborskiego oraz nagród dyrektora szkoły/placówki dla nauczycieli zatrudnionych  

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

Raciborski, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 

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

skierować do władz statutowych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, tj. MOZ 

NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Raciborzu oraz Zarządu Oddziału Związku 

Nauczycielstwa Polskiego w Raciborzu ww. projekt uchwały, celem przedstawienia opinii. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zasad 

przyznawania stypendiów Starosty Raciborskiego dla najzdolniejszych studentów  

- mieszkańców powiatu raciborskiego. 

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

213214. 

Wicestarosta przekazał, że zgodnie z art. 173a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  

o szkolnictwie wyższym jednostki samorządu terytorialnego mogą przyznawać pomoc 

materialną dla studentów. 

W myśl art. 173a ust. 2 ww. ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 

określa w drodze uchwały: 

1) rodzaj pomocy materialnej, 

2) sposób i terminy ubiegania się o pomoc materialną, 

3) sposób wyłaniania studentów, którym będzie przyznana pomoc materialna, 

4) maksymalną wysokość pomocy materialnej, o którą może ubiegać się student. 
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Uchwałą z dnia 22 czerwca 2010 r. Rada Powiatu Raciborskiego określiła szczegółowe 

zasady w sprawie przyznawania stypendiów Starosty Raciborskiego dla najzdolniejszych 

studentów – mieszkańców powiatu raciborskiego. 

Mając na uwadze 5-letnie doświadczenie dotyczące przyznawania stypendiów Starosty 

Raciborskiego dla najzdolniejszych studentów - mieszkańców powiatu raciborskiego 

zasadnym staje się uaktualnienie zapisów ww. aktu, przede wszystkim w zakresie: 

1) doprecyzowania rodzajów studiów: I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, 

2) podwyższenia wymaganej średniej ocen z egzaminów i zaliczeń z 4,5 do 4,75, 

3) określenia dokumentów potwierdzających okoliczności uzasadniające przyznanie 

stypendium, 

4) skrócenie z 3 do 2 lat okresu pobierania stypendium, 

5) określenie liczby przyznanych stypendiów w roku akademickim. 

 

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 zasad przyznawania stypendiów Starosty Raciborskiego  

dla najzdolniejszych studentów - mieszkańców powiatu raciborskiego. 

Jak poinformował Wicestarosta przedmiotowy projekt uchwały zostanie przekazany  

do konsultacji zgodnie z Uchwałą Nr XIX/196/2012 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu  

lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów 

aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji.  

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 

2015 roku. 

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

228088. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 

wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2015 roku.  

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2015 - 2025 w I półroczu 2015 roku. 

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

228089. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu 

się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2015 - 2025  

w I półroczu 2015 roku. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej za I półrocze 2015 roku. 

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

228090. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 

wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

za I półrocze 2015 roku. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok. 

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

228093. 

Skarbnik Powiatu wyjaśniała, że w przedmiotowym projekcie uchwały zwiększa się  

o kwotę 2 000,00 zł plan wydatków Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu  
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z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników i jednocześnie zmniejsza się 

o ww. kwotę plan rezerwy.  

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 2015 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok. 

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

228217. 

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 2015 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na rok 2015. 

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

228218. 

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 2015. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

dotyczącego zasad przyznawania Stypendiów Starosty Raciborskiego dla najzdolniejszych 

studentów - mieszkańców powiatu raciborskiego.  

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

225272. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 
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uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego zasad przyznawania Stypendiów Starosty 

Raciborskiego dla najzdolniejszych studentów - mieszkańców powiatu raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2015 r. 

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

228216. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu, 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 

Starosta przedstawił opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z posiedzenia  

w dniu 13 sierpnia 2015 r., która znajduje się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 228213. 

 

Starosta zapoznał zebranych z materiałami dodatkowymi otrzymanymi w dniu dzisiejszym  

z Biura Rady, tj. 

1) wnioskiem i opinią Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z posiedzenia  

w dniu 10 sierpnia 2015 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 228405.  

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem nr 1 Komisji polecił Kierownikowi Powiatowego 

Centrum Zarządzania Kryzysowego przygotować wystąpienie do Prezydenta Miasta 

Racibórz z prośbą, aby zwrócił uwagę zarządcom wewnętrznych dróg na osiedlach 

mieszkaniowych na terenie Miasta Racibórz na problem tarasowania dróg 

przeciwpożarowych.  

Jednocześnie Zarząd przyjął sugestię zgłoszoną przez radnego Władysława Gumieniaka  

na posiedzeniu ww. Komisji dotyczącą uzupełnienia podsumowania informacji o stanie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu 

Raciborskiego o kwestię budowy zbiornika przeciwpowodziowego na rzece Rudzie,  
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2) opinią Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z posiedzenia w dniu 12 sierpnia 2015 r., 

która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 228406,  

3) opinią Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą  

z posiedzenia w dniu 17 sierpnia 2015 r., która znajduje się w systemie informatycznym 

Mdok pod numerem UID 228403,  

4) opiniami Komisji Budżetu i Finansów z posiedzenia w dniu 17 sierpnia 2015 r.,  

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 228404.  

 

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. Ryszard Winiarski – Starosta  

2. Marek Kurpis – Wicestarosta  

3. Andrzej Chroboczek – Członek Zarządu  

4. Brygida Abrahamczyk – Członek Zarządu  

5. Piotr Olender – Członek Zarządu  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 18 sierpnia 2015 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 18 sierpnia 2015 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 

wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2015 roku. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu 

się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2015 - 2025  

w I półroczu 2015 roku. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 

wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

za I półrocze 2015 roku. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2015 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2015 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2015. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego zasad przyznawania Stypendiów 

Starosty Raciborskiego dla najzdolniejszych studentów - mieszkańców powiatu 

Raciborskiego. 


