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OR.II.0022.1.39.2015 

PROTOKÓŁ  NR 41/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 8 września 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 40/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 1 września 2015 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 15 września 

br. o godz. 09.00. Z kolei w dniu 16 września br. o godz. 11.00 w Kędzierzynie – Koźlu 

będzie miało miejsce wspólne posiedzenie Zarządów Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego 

i Raciborskiego.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 40/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 1 września 2015 r. 

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

 

Wicestarosta przedstawił 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. 

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

230598. 

Wicestarosta przekazał, że stosownie do zapisu art. 30 ust. 6a Karty Nauczyciela regulamin  

określający niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

i placówkach oświatowych podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi 

nauczycieli. Procedura uzgodnieniowa ze związkami zawodowymi regulaminu została 

dokonana. Czynności uzgodnieniowe były prowadzone w trybie art. 19 ust. 2 ustawy  

o związkach zawodowych z udziałem władz statutowych związków zawodowych 

zrzeszających nauczycieli, tj. MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Raciborzu 

oraz Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Raciborzu. Procedura ta 

obejmowała spotkania uzgodnieniowe odbyte w dniach 24 sierpnia 2015 r. oraz 7 września 

2015 r. W trakcie spotkań nie uwzględniono jedynie propozycji władz statutowych związków 

zawodowych dotyczącej zwiększenia o 10 zł dodatku za pracę w warunkach trudnych  

i uciążliwych ze względu na sytuację finansową Powiatu Raciborskiego.  

Jak poinformował Wicestarosta w dalszej kolejności 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. 

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 regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski.  
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Wicestarosta omówił 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. 

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

228119. 

Wicestarosta przypomniał, że zgodnie z ustaleniami z posiedzenia Zarządu w dniu 18 sierpnia 

2015 r. przedmiotowy projekt uchwały został przekazany do władz statutowych związków 

zawodowych zrzeszających nauczycieli, tj. MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty 

w Raciborzu oraz Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Raciborzu, celem 

przedstawienia opinii. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, uwzględniono 

propozycję, aby zakładowe organizacje związkowe funkcjonujące w placówkach mogły 

występować z wnioskiem o przyznanie nagrody Starosty Raciborskiego oraz przyznanie 

nagrody dyrektora szkoły/placówki dla nauczyciela. 

Jak dodał Wicestarosta również ten 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.  

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 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.  

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  

oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w 2015 r. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

230922. 

Wicestarosta poinformował, że w przedmiotowym projekcie uchwały zaproponowano,  

aby przeznaczyć dodatkowo kwotę 25 766,00 zł na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej 

w Raciborzu przy ul. Rzeźniczej 8. Kwota ta stanowi sumę środków, którą Powiatowy Urząd 

Pracy w Raciborzu (24 000,00 zł) oraz Powiatowe Centrum Pracy Rodzinie w Raciborzu  

(1 766,00 zł) przekazały do dyspozycji Referatu Spraw Społecznych. Zwiększenie środków 

PFRON na pokrycie działalności WTZ w Raciborzu nie wymaga zwiększenia udziału 

powiatu w finansowaniu jego działalności, gdyż Warsztat pozyskał w bieżącym roku 

darowizny od osób fizycznych i prawnych w łącznej kwocie 9 500,00 zł. 

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 dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2015 r. oraz postanowił  

o jego skierowaniu na sesję w dniu 29 września 2015 r. 

W związku z powyższym Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych 

przekazać ww. projekt uchwały do zaopiniowania Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób 

Niepełnosprawnych.  

 

Ad. 3 

 

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 

230952. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok, na wniosek Skarbnika Powiatu,  

zwiększył w Rozdziale 75411 o kwotę 5 000,00 zł plan wydatków Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup tablicy informacyjno – 

alarmowej oraz zmniejszył w Rozdziale 75421 o kwotę 5 000,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Raciborzu,  

z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu.  
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Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 3 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 

230954. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 4 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 regulaminu określającego 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 

230599. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego regulaminu określającego niektóre zasady 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.  

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

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego 

ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród Starosty Raciborskiego oraz nagród 

dyrektora szkoły/placówki dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
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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 

229108. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego 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. 

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

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przystąpienia Powiatu Raciborskiego do projektu pn. „Aktywni 30+”. 

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

231054. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie 

przystąpienia Powiatu Raciborskiego do projektu pn. „Aktywni 30+” wyraził zgodę  

na udzielenie pełnomocnictw Panu Mirosławowi Ruszkiewiczowi Dyrektorowi Powiatowego 

Urzędu Pracy w Raciborzu i Pani Krystynie Krupa Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy w Raciborzu jedynie do podejmowania wszelkich czynności związanych                                 

z przygotowaniem i złożeniem projektu.  

W związku z powyższym Zarząd wniósł autopoprawki polegające na:  

1) wykreśleniu w § 2 ust. 1 i 2 słów w brzmieniu: „ realizacją i rozliczeniem”,  

2) zmianie treści w § 3 pkt 1, który otrzymał brzmienie: „1) udziela się na czas określony,  

do momentu złożenia projektu;”, 

3) zmianie treści w § 4 pkt 1, który otrzymał brzmienie: „1) udziela się na czas określony,  

do momentu złożenia projektu;”. 

 

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przystąpienia 

Powiatu Raciborskiego do projektu pn. „Aktywni 30+”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 
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Nawiązując do ww. uchwały Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego omawiali kwestię 

związaną z przystępowaniem powiatu do projektów/programów unijnych.  

Po dyskusji, Zarząd polecił, aby kierownicy komórek organizacyjnych tut. Starostwa bardziej 

szczegółowo analizowali pisma z jednostek podległych nt. upoważnień dla dyrektorów  

do złożenia wniosku bądź realizacji projektów/programów unijnych. Należy najpierw 

sprawdzić czy dany projekt/program jest wieloletni, jeśli tak, to czy jest już ujęty w budżecie 

oraz obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego. Jeżeli 

projekt/program jest ujęty w budżecie oraz obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego, wówczas można upoważnić dyrektora do złożenia wniosku, realizacji 

i rozliczenia projektu/programu. W przypadku gdy projekt/program nie jest ujęty w budżecie  

i obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego wówczas 

dyrektora danej jednostki można upoważnić tylko do złożenia wniosku. Po otrzymaniu 

informacji z jednostki podległej o zaakceptowaniu wniosku, a tym samym rozpoczęciu 

procedury uruchamiającej projekt/program, jednostka ta powinna wystąpić z pismem  

o zwiększenie budżetu na dany projekt/program oraz o ujęcie danego projektu/programu  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego. Następnie komórka 

organizacyjna Starostwa przygotowuje na Zarząd upoważnienie dla dyrektora do realizacji  

i rozliczenia projektu/programu.  

O powyższym Skarbnik Powiatu poinformuje naczelników wydziałów i kierowników 

komórek organizacyjnych Starostwa.  

 

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 

231006. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu, Powiatowego Urzędu Pracy  

w Raciborzu. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Wydziału Geodezji dot. wnioskowania  

o dofinansowanie projektu pn. „Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu 

Raciborskiego” z funduszy zewnętrznych. 
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

230719. 

Szczegółowych informacji udzielił obecny w tej części posiedzenia Geodeta Powiatowy  

Piotr Blochel, który na wstępie przypomniał, że w styczniu 2014 r. weszło w życie 

rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie 

organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 

Nowe przepisy wprowadziły zasadę, że podstawową formą gromadzonych w zasobie 

materiałów i zbiorów danych jest forma dokumentu elektronicznego. Rozporządzenie 

przewiduje utworzenie portalu, który umożliwi bezpośredni dostęp do materiałów zasobu 

(udostępnianych w postaci dokumentów elektronicznych), a także wymianę danych zasobu 

pomiędzy bazami danych zasobu a wykonawcami prac geodezyjnych i kartograficznych. 

Ponadto pozyskiwanie, ewidencjonowanie, przechowywanie, udostępnianie  

oraz zabezpieczanie materiałów zasobu odbywać się ma z wykorzystaniem 

teleinformatycznego systemu Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 

(system PZGiK). 

Przystępując do realizacji zapisów wspomnianego rozporządzenia w pierwszej kolejności 

podjęto decyzję o zakupie nowego systemu informatycznego dla Wydziału Geodezji, 

albowiem obecnie posiadany nie spełnia wszystkich niezbędnych funkcjonalności 

przewidzianych przepisami prawa. Dostosowanie obecnego to kwota około 300 000,00 zł 

oraz dalsze ponoszenie opłat za asystę techniczną w kwocie minimum 90 000,00 rocznie. 

Wyliczono, że zakup nowego systemu w okresie 4 lat od momentu wdrożenia to roczna 

oszczędność w wymienionej wcześniej kwocie. Przetarg na zakup nowego systemu odbędzie 

się 16 września br. Zakup systemu wpisuje się w projekt pn. „Cyfrowa Platforma Informacji 

Przestrzennej Powiatu Raciborskiego” i w przypadku uzyskania finansowania ze środków 

zewnętrznych jego koszt zostanie zmniejszony do 15% jego ceny, gdyż pozostałe 85% będzie 

pokryte ze środków UE. 

W ramach projektu planuje się dokonanie cyfryzacji dokumentacji znajdującej się  

w Wydziale Geodezji, będącej w postaci analogowej. Dokumenty po przekształceniu  

do postaci cyfrowej będą udostępniane przez portal wykonawcom prac geodezyjnych,  

co znacząco skróci czas oczekiwania na ich przygotowanie, gdyż każdy wykonawca prac 

geodezyjnych będzie mógł poprzez przeglądarkę internetową pobrać dokumenty niezbędne 

mu do wykonania pracy geodezyjnej. Wprowadzenie tego rozwiązania powinno wpłynąć  

na znaczne skrócenie czasu prowadzenia inwestycji. 

Dodatkowo pracami zostaną objęte posiadane dane numeryczne. Ich „obróbka” dokonana  



 

 

9 

na podstawie bardzo dokładnej (7 cm) ortofotomapy (zdjęcia lotniczego) pozwoli na znaczną 

poprawę posiadanych danych przestrzennych, co niewątpliwie nada im większą 

wiarygodność. Ponadto w projekcie planuje się utworzenie portalu mapowego, który,  

w zależności od posiadanych uprawnień, będzie pozwalał na przeglądanie określonych 

danych gromadzonych przez Wydział. Wyodrębnione zostaną następujące cztery grupy 

użytkowników: 

1) pracownicy tut. Starostwa (obecnie ok. 31), których praca związana jest z dostępem  

do danych geodezyjnych, 

2) pracownicy gmin powiatu raciborskiego, których praca związana jest z dostępem  

do danych geodezyjnych oraz pracownicy służb i straży (policja, straż pożarna itp.), 

którym dostęp do danych umożliwia szybszą reakcję w sytuacjach kryzysowych,  

jak również służy pomocą w bieżącej realizacji zadań. Aktualna liczba użytkowników  

to - ok. 190,  

3) jednostki wykonawstwa geodezyjnego, dla których stworzenie obsługi przez Internet jest 

obligatoryjne. Aktualnie Wydział obsługuje 70 jednostek wykonawstwa geodezyjnego, 

4) wszyscy posiadacze dostępu do sieci internetowej (dane dla tej grupy użytkowników będą 

ograniczone o dane osobowe). 

 

Jak podkreślił Geodeta Powiatowy Piotr Blochel całe to przedsięwzięcie jednak nie będzie 

mogło funkcjonować bez modernizacji posiadanej infrastruktury informatycznej. W zakresie 

jej wykonania planuje się z dwóch serwerowni, które są na różnych piętrach wykonać jedną 

centralną serwerownię dla całego Starostwa wyposażoną w nowoczesne jednostki serwerowe, 

które będą bardziej wydajne i bardziej energooszczędne, niezbędne klimatyzatory, system 

p.poż., infrastrukturę serwerową oraz niezależne zasilanie w oparciu o agregat prądotwórczy. 

Ponadto zaimplementowane zostanie kompleksowe rozwiązanie zabezpieczające dane  

w postaci systemu do backupu dla wszystkich systemów Starostwa, co bezpośrednio przełoży 

się na redukcję ewentualnych kosztów odtworzenia systemów oraz zwiększy poziom 

bezpieczeństwa danych. 

Jak przekazał referujący szacowany koszt całego projektu to kwota 7 000 000,00 zł, a czas 

realizacji to 3 lata. Wkład własny w wysokości 15% będzie częściowo pokryty z budżetu 

Wydziału Geodezji (250 000,00 zł rocznie), natomiast pozostałe środki w wysokości 

100 000,00 zł rocznie należałoby zabezpieczyć w budżecie Powiatu ze wskazaniem Wydziału 

Organizacyjnego, jako dysponenta tych środków.  

Geodeta Powiatowy podkreślił, że jest to już prawdopodobnie ostatnia transza środków z Unii 
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Europejskiej, a opisane prace cyfryzacji zasobu geodezyjnego i stworzenia geoportalu  

dla geodetów są wymagane przepisami prawa. Jeżeli nie skorzystamy ze środków 

zewnętrznych prace te będą musiały zostać wykonane tylko i wyłącznie ze środków budżetu 

Powiatu Raciborskiego. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na podjęcie niezbędnych czynności w celu 

wnioskowania o dofinansowanie projektu pn. „Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej 

Powiatu Raciborskiego” z funduszy zewnętrznych. Przyjął również propozycję, aby wkład 

własny w wysokości  15% był częściowo pokryty z budżetu Wydziału Geodezji  

(250 000,00 zł rocznie), natomiast pozostałe środki w wysokości 100 000,00 zł rocznie 

zostaną zabezpieczone w budżecie Powiatu ze wskazaniem Wydziału Organizacyjnego, jako 

dysponenta tych środków.  

 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Administracyjnego dot. analizy 

kosztów ubezpieczenia majątkowego jednostek organizacyjnych powiatu. 

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

230274. 

Szczegółowych informacji udzielił obecny w tej części posiedzenia Kierownik Referatu 

Administracyjnego Andrzej Chwalczyk.  

Kierownik Andrzej Chwalczyk poinformował, że na polecenie Starosty przygotował 

zestawienie kosztów ubezpieczenia majątkowego jednostek organizacyjnych powiatu  

w 2015 r. Analizie poddano 18 jednostek w tym także Starostwo Powiatowe. Szczegółowy 

wykaz kosztów przedstawiono w załączniku do przedmiotowej karty informacyjnej.  

Łączny koszt ubezpieczeń dla 18 jednostek w 2015 r. opiewa na kwotę 116 481,65 zł 

(ubezpieczenia majątkowe, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne).  

Kierownik Andrzej Chwalczyk przypomniał, że wspólne ubezpieczenia jednostek 

organizacyjnych powiatu były organizowane w latach 2008-2011. Było to efektem 

nawiązania współpracy z brokerem ubezpieczeniowym. Początkowo powiat współpracował  

z kancelarią Maximus Broker. W 2010 r. zmieniono brokera na Supra Brokers. 

Ubezpieczyciela dla 17 jednostek wybierano w drodze przetargu organizowanego  

przez Starostwo. Broker dokonywał analizy wartości majątku i proponował zakres 

ubezpieczenia. Ze względu na specyfikę działalności wspólnym ubezpieczeniem nie objęto 

Powiatowego Zarządu Dróg, który współpracował wówczas z inną kancelarią brokerską.  

Do 2011 r. uzyskiwano w przetargach oferty, które śmiało można uznać za korzystne.  

Za kompleksowe ubezpieczenie majątkowe, komunikacyjne i odpowiedzialności cywilnej  
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17 jednostek powiat płacił ok. 80 tys. zł. Co istotne, za tę cenę uzyskiwano szeroką ochronę 

ubezpieczeniową, gwarantowaną różnego rodzaju klauzulami. Sytuacja diametralnie zmieniła 

się w 2012 r. kiedy mimo dwukrotnie ogłaszanego przetargu powiat nie uzyskał 

satysfakcjonującej oferty. Jedyna złożona oferta opiewała na kwotę 360 tys. zł. Zarząd 

Powiatu podjął wówczas decyzję o zaniechaniu wspólnego ubezpieczania jednostek. Od tego 

czasu każda jednostka samodzielnie wyłania ubezpieczyciela własnego majątku. 

Jak przekazał Kierownik Referatu Administracyjnego wspólne ubezpieczenie jednostek może 

zostać zorganizowane przy współudziale brokera ubezpieczeniowego lub bez angażowania 

pośredników. Rola brokera ubezpieczeniowego została prawnie usankcjonowana w ustawie  

o pośrednictwie ubezpieczeniowym i polega na reprezentowaniu interesów ubezpieczonego 

przed towarzystwami ubezpieczeniowymi. Doświadczenie pokazuje, że kancelarie brokerskie 

chcąc pozyskać mocodawców oferują także bezpłatną analizę wartości majątku i audyt 

ubezpieczeniowy jednostek. Dokumenty te pozwalają przygotować opis przedmiotu 

zamówienia do postępowań przetargowych. Zwyczajowo za swoje usługi broker 

wynagradzany jest przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Wysokość tzw. kurtażu jest 

uzgadniana pomiędzy brokerem a ubezpieczycielem. Klient brokera nie uczestniczy w tych 

rozmowach a usługi brokerskie są, przynajmniej w teorii, bezpłatne. 

Kierownik Andrzej Chwalczyk poinformował, że możliwe jest również zorganizowanie 

wspólnego ubezpieczenia bez udziału brokera. Organizacja zamówienia musiałaby zostać 

powierzona jednej z jednostek. Referat Administracyjny Starostwa wydaje się komórką 

najwłaściwszą do tego zadania. Realizacja takiego przedsięwzięcia wiązałaby się z dużym 

nakładem pracy i prawdopodobnie miałaby duży wpływ na funkcjonowanie referatu, jednak 

jest możliwa w ramach istniejących stanowisk pracy. 

Przy rozważaniu ewentualnego wspólnego ubezpieczenia należy zwrócić uwagę na szereg 

aspektów. Jednym z istotniejszych jest oczywiście koszt. Usługi ubezpieczeniowe to specy-

ficzny rynek. Niezawodne na ogół mechanizmy tańszego kupowania grupowego mogą  

nie funkcjonować tak jak byśmy tego oczekiwali. Doświadczenie uczy, że czasem jedna jed-

nostka narażona na skutki powodzi może przyczynić się do zakwalifikowania całego zamó-

wienia do innej kategorii ryzyka, co z kolei zwiększa koszty ubezpieczenia. Niezwykle trudno 

obiektywnie ustalić „dobrą” cenę ubezpieczenia. Kwota jaką przeznaczamy na ubezpieczenie 

jest wypadkową wartości ubezpieczanego majątku oraz szeregu innych czynników, jak np. 

ryzyko wystąpienia konkretnej szkody. Zwiększenie ilości ubezpieczanego majątku w jednym 

zamówieniu nie daje zatem gwarancji obniżenia ceny.  
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Kierownik Andrzej Chwalczyk podkreślił, że istotniejszy od ceny jest dobrze dobrany  

do potrzeb jednostki zakres ubezpieczenia. Mając na uwadze fakt, że dyrektorzy, najlepiej 

znają specyfikę jednostki powinni mieć decydujący wpływ na zakres ubezpieczenia. Powinni 

być także odpowiedzialni za proces likwidacji szkód. 

W trakcie dyskusji Członkowie Zarządu analizowali zakres ubezpieczenia poszczególnych 

jednostek organizacyjnych powiatu oraz koszty polis, a także korzyści płynące ze wspólnego 

ubezpieczenia jednostek.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. analizy kosztów 

ubezpieczenia majątkowego jednostek organizacyjnych powiatu przyjął wstępnie propozycję 

wspólnego ubezpieczenia jednostek bez pośrednictwa brokera. Jednakże, przed podjęciem 

ostatecznej decyzji o przywróceniu tej praktyki polecił Kierownikowi Referatu 

Administracyjnego poznać opinie i zebrać informacje od dyrektorów poszczególnych 

jednostek szczególnie dotyczące zakresu ubezpieczenia. W przypadku szkół  

i placówek oświatowych uzgodnienie stanowiska należy przeprowadzić w porozumieniu  

z Wicestarostą. 

 

Starosta przekazał, że w dniu 8 września 2015 r. o godz. 15:15 w Starostwie Powiatowym  

w Raciborzu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Tematem posiedzenia Komisji 

będzie kontrola dotycząca wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2015 r.  

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 230845. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła pismo Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego  

w Raciborzu nr MOS 3120.02.12.2015 z dnia 7 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody 

na dokonanie przesunięć w budżecie jednostki polegających na zmniejszeniu planowanych 

wydatków w § 4260 (Zakup energii) o kwotę 3 350,00 zł i zwiększeniu planowanych 

wydatków w § 4300 (Zakup usług pozostałych) o ww. kwotę. Jak poinformowano w piśmie 

wysokie opłaty za odprowadzanie ścieków spowodowały konieczność zabezpieczenia 

środków. Oszczędności na wydatkach z tytułu zakupu energii pozwalają na przesunięcie 

środków ponieważ w okresie od stycznia do sierpnia 2015 r. są o 20 % niższe niż  

w analogicznym okresie roku ubiegłego.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Międzyszkolnego 

Ośrodka Sportowego w Raciborzu nr MOS 3120.02.12.2015 z dnia 7 września 2015 r. 

wyraził zgodę na dokonanie przesunięć w budżecie jednostki polegających na zmniejszeniu 
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planowanych wydatków w § 4260 o kwotę 3 350,00 zł i zwiększeniu planowanych wydatków 

w § 4300 o ww. kwotę. O powyższym Skarbnik Powiatu poinformuje Dyrektora.  

 

Skarbnik Powiatu omówiła pismo Dyrektora Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej  

i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu nr ZP.3221.17.2015  

z dnia 7 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć w budżecie 

jednostki polegających na zmniejszeniu planowanych wydatków w § 4260 (Zakup energii)  

o kwotę 15 000,00 zł i zwiększeniu planowanych wydatków w § 4270 (Zakup usług 

remontowych) o ww. kwotę. Jak poinformowano w nocy 23 sierpnia 2015 r. został 

uszkodzony infokiosk zewnętrzny przed Zamkiem, będący własnością Śląskiej Organizacji 

Turystycznej, zakupiony w ramach projektu Śląski System Informacji Turystycznej  

– przekazany Zamkowi w nieodpłatne użytkowanie (obowiązkiem Zamku jest dbałość  

o sprzęt, jego pełną sprawność i ubezpieczenie). Obiekty zamkowe oraz całe wyposażenie są 

ubezpieczone, a szkoda została zgłoszona ubezpieczycielowi. Oferta naprawy urządzenia 

opiewa na kwotę 14 686,20 zł brutto. W związku z oszczędnościami w zużyciu energii 

elektrycznej i wody w 2015 r. Dyrektor jednostki zaproponował zmniejszyć środki w ramach  

§ 4260 (Zakup energii) i zwiększyć w ramach § 4270 (Zakup usług remontowych) o kwotę 

15 000,00 zł. Na dzień dzisiejszy nie jest znana decyzja ubezpieczyciela w sprawie wysokości 

odszkodowania.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Agencji Promocji 

Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu  

nr ZP.3221.17.2015 z dnia 7 września 2015 r. wyraził zgodę na dokonanie przesunięć  

w budżecie jednostki polegających na zmniejszeniu planowanych wydatków w § 4260  

o kwotę 15 000,00 zł i zwiększeniu planowanych wydatków w § 4270 o ww. kwotę.  

O powyższym Skarbnik Powiatu poinformuje Dyrektora.  

 

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. ------------------------------------ 

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 8 września 2015 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 8 września 2015 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2015 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2015. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego regulaminu określającego niektóre 

zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, 

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego 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. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do projektu pn. „Aktywni 30+”. 


