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OR.II.0022.1.2.2016 

PROTOKÓŁ  NR 62/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 19 stycznia 2016 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 61/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 12 stycznia 2016 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan zwróciła się z prośbą do Starosty  

o rozszerzenie porządku posiedzenia o dodatkowe projekty uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie: dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok 

oraz dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2016 – 2025 (pkt 4 i 5), a następnie wprowadzenie ich pod obrady sesji  

w dniu 26 stycznia 2016 r.  

Ponadto dodała, że w przypadku gdy Zarząd zdecyduje o zwiększeniu budżetu Referatu 

Edukacji, Kultury i Sportu, o którym mowa w karcie informacyjnej dot. przyznania nagród 

Starosty za osiągnięte wyniki sportowe w 2015 r. osobom fizycznym z terenu Powiatu 

Raciborskiego, do porządku obrad należy wprowadzić w pkt 10 dodatkowy projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2016 rok (rezerwa), celem zabezpieczenia środków finansowych  

na ww. nagrody. 
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Wicestarosta zwrócił się także z prośbą o rozszerzenie porządku posiedzenia o dodatkowy 

projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu 

Raciborskiego do projektu pn. „Małemu człowiekowi”, gdyż 22 stycznia 2016 r. upływa 

termin na złożenie wniosku (pkt 14).  

Sekretarz Powiatu poinformowała, że w dniu dzisiejszym Biuro Rady przekazało opinię 

Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z posiedzenia w dniu 19 stycznia 2016 r.,  

stąd również zachodzi konieczność rozszerzenia porządku posiedzenia (pkt 19).  

Po uwzględnieniu ww. zmian, 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 przekazał, że kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 26 stycznia 2016 r.  

o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 61/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 12 stycznia  

2016 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie zamiaru likwidacji szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski. 

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

248972. 

Wicestarosta przekazał, że przedmiotowy projekt uchwały dotyczy podjęcia zamiaru 

likwidacji z dniem 31 sierpnia 2016 r. niżej wymienionych szkół: 

1) Szkoła Policealna nr 2 wchodząca w skład Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3, 

2) Szkoła Policealna nr 3 dla Dorosłych wchodząca w skład Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1. 
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Likwidacja szkół nie spowoduje zwolnień, gdyż są to szkoły, które od kilku lat nie prowadzą 

naboru i nie ma w nich uczniów ani zatrudnionych nauczycieli oraz innych pracowników 

niepedagogicznych. Czynności polegające na likwidacji ww. szkół uporządkują sieć 

publicznych szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski, jak również ułatwią czynności sprawozdawcze w nowym Systemie Informacji 

Oświatowej.  

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 zamiaru likwidacji szkół, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Raciborski oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję, która odbędzie się  

w lutym br. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego. 

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

249460. 

Wicestarosta przypomniał, że przedmiotowy projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu  

w dniu 8 grudnia 2015 r., a następnie został skierowany do konsultacji.  

Konsultacje przeprowadzono w formie pisemnego i elektronicznego wyrażenia opinii  

w terminie od 21 grudnia 2015 r. do 5 stycznia 2016 r. Osobą upoważnioną do kontaktu  

z organizacjami pozarządowymi był Kierownik Referatu Spraw Społecznych. Żadna  

z organizacji pozarządowych nie wzięła udziału w konsultacjach. 

Realizując postanowienia art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. prawo 

farmaceutyczne Zarząd Powiatu wystąpił do Prezydenta, Burmistrzów, Wójtów gmin Powiatu 

Raciborskiego oraz Śląskiej Izby Aptekarskiej o opinię na temat projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego. 

Wszyscy opiniujący pozytywnie zaopiniowali przedłożony projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  

na terenie powiatu raciborskiego. 

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 określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  

na terenie powiatu raciborskiego oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję, która odbędzie 

się w lutym br. 
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Inspektor Dominika Budzan przedstawiła dodatkowy projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok. 

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

249623. 

Inspektor Dominika Budzan poinformowała, że po podjęciu uchwały Zarządu w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok (rezerwa) w omawianym 

projekcie uchwały zmienią się kwoty ogółem.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok: 

1) nie wprowadził zmian w Rozdziale 80195 polegających na zmniejszeniu o kwotę  

3 000,00 zł planu wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury  

i Sportu, z przeznaczeniem dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu,  

2) nie wprowadził zmian w Rozdziale 85407 polegających na zwiększeniu o kwotę  

3 000,00 zł planu wydatków Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu,  

z przeznaczeniem na obchody jubileuszu 30-lecia jednostki.  

Ww. zmiany mogą zostać wprowadzone na sesję, która odbędzie się w lutym br.,  

3) wprowadził zmiany wynikające z uchwały Zarządu w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok (rezerwa), o której mowa w pkt 3 

protokołu.  

Po zmianie, 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 dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2016 rok oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 26 stycznia 2016 r. 

 

Inspektor Dominika Budzan omówiła dodatkowy projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2016 – 2025. 

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

249624. 

Inspektor Dominika Budzan poinformowała, że po podjęciu uchwały Zarządu w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok (rezerwa) w omawianym 

projekcie uchwały zmienią się kwoty ogółem.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2016 – 2025: 

1) wprowadził zmiany wynikające z uchwały Zarządu w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok (rezerwa), o której mowa w pkt 3 

protokołu,  

2) poprawił drobne błędy redakcyjne.  

Po zmianie, 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 dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016 – 2025 oraz postanowił o jego przekazaniu 

na sesję w dniu 26 stycznia 2016 r. 

Jednocześnie Członkowie Zarządu ustalili, iż ww. projekty uchwał należy przekazać  

na posiedzenia Komisji, które odbędą się przed sesją w dniu 26 stycznia br.  

 

Ad. 3 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych  

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

Raciborski, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie  

przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia 

objętych dofinansowaniem w 2016 roku. 

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

242097. 

Wicestarosta przypomniał, że zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  

Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki  

na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym na organizację doradztwa 

metodycznego – w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych  

na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W roku bieżącym jest to kwota 230 640,00 zł. 

Ponadto organ prowadzący szkołę, w porozumieniu z dyrektorami, ustala corocznie 

maksymalną kwotę dofinansowania opłat oraz specjalności i formy kształcenia, na które 

dofinansowanie jest przyznane. 
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W 2016 r. ustalono maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane  

przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości do 90% obowiązującej 

opłaty, nie więcej niż 2 000,00 zł dla jednego nauczyciela za jeden semestr, w przypadku 

specjalności mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.  

W § 3 ust. 1 projektu uchwały zaproponowano 19 specjalności na które przyznane jest 

dofinansowanie, co nie wyklucza ich ewentualnego rozszerzenia na przestrzeni bieżącego 

roku.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, 

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 

nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2016 roku.  

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

nr 1 w Raciborzu Panu Jackowi Kąskowi do przystąpienia do projektu pt. „Europejska 

wymiana doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową” realizowanego w ramach 

programu ERASMUS+. 

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

248862. 

Inspektor Dominika Budzan przekazała, że wspólnie ze Skarbnikiem Powiatu oraz radcą 

prawnym tut. Starostwa, ustaliła, iż „przystąpienie do projektu”, o którym mowa  

w omawianym dokumencie z punktu widzenia finansowego wiąże się z zaciąganiem 

zobowiązań, a co za tym idzie wprowadzeniem projektu do budżetu i do wpf-u. W związku  

z powyższym zaproponowała, aby wykreślić w § 1 projektu uchwały pkt 1 i tym samym 

zmienić jego tytuł. Powyższe uwagi dotyczą również następnego projektu uchwały  

oraz dodatkowego projektu uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego  

do projektu pn. „Małemu człowiekowi”, o którym we wstępie mówił Wicestarosta.  

Po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu Panu Jackowi Kąskowi 

do przystąpienia do projektu pt. „Europejska wymiana doświadczeń szansą na nowoczesną 

szkołę zawodową” realizowanego w ramach programu ERASMUS+ oraz uwagami 
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zgłoszonymi przez pracowników Wydziału Finansowego, poprawieniu drobnych błędów 

językowych – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,  

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

pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  

w Raciborzu Panu Jackowi Kąskowi do złożenia wniosku do udziału w projekcie  

pt. „Europejska wymiana doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową” 

realizowanego w ramach programu ERASMUS+.  

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach  

Panu Rafałowi Lazarowi do przystąpienia do projektu realizowanego w ramach akcji KA1  

pt. „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach programu ERASMUS+. 

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

248451. 

Po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach Panu Rafałowi Lazarowi  

do przystąpienia do projektu realizowanego w ramach akcji KA1 pt. „Mobilność kadry 

edukacji szkolnej” w ramach programu ERASMUS+ oraz uwagami zgłoszonymi  

przez pracowników Wydziału Finansowego, poprawieniu drobnych błędów językowych  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach Panu Rafałowi Lazarowi 

do złożenia wniosku do udziału w projekcie realizowanego w ramach akcji KA1  

pt. „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach programu ERASMUS+. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. przyznania nagród Starosty za osiągnięte wyniki sportowe w 2015 r. osobom fizycznym  

z terenu Powiatu Raciborskiego. 

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

248787.  

Wicestarosta poinformował, że po przeanalizowaniu wniosków złożonych przez związki  

i kluby sportowe dotyczące przyznania nagród Starosty za osiągnięty wynik sportowy  
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w 2015 r. okazało się, że miniony rok był „sportowo” wyjątkowo dobry dla zawodników  

z powiatu raciborskiego. Sportowcy wyraźnie „jakościowo” poprawili swoje zdobycze 

medalowe. W kat. wiekowej seniorów zdobyli o 3 złote i 1 srebrny medal więcej niż w roku 

2014. Poprawiły się również wyniki medalowe w kat. wiekowych juniorów, kadetów 

i młodzików. Ponadto jubileusz 45 – lecia powstania MKS – SMS Victoria Racibórz stanowi 

ważki powód do przyznania nagród dla trenerów pracujących w klubie. Ustalając wysokość 

nagród na poziomie z ubiegłego roku, istotna poprawa wyników sportowych spowodowała, 

że proponowana wartość nagród przekracza zaplanowaną w budżecie kwotę o 10 300,00 zł.  

Po wnikliwym przeanalizowaniu budżetu Referatu w rozdziale 92695 i zabezpieczeniu 

finansowania imprez umieszczonych w kalendarzu na 2016 r. do dyspozycji Referatu 

pozostaje 2 500,00 zł, które zostaną wykorzystane przy rozdziale nagród. Obniżenie wartości 

finansowej nagród może wywołać niepożądaną interpretację faktu, że wartość tego samego 

sukcesu sportowego w kolejnych latach niestety nie wyraża się zbliżoną kwotą nagrody 

Starosty. 

W celu zapewnienia wysokości nagród Starosty za zdobywane medale Mistrzostw Polski  

oraz sukcesy odnoszone w rywalizacji sportowej w Europie i na świecie na poziomie z lat 

ubiegłych Kierownik Referatu proponuje, aby zwiększyć budżet w dziale 926, rozdziale 

92695 łącznie o kwotę 7 800,00 zł.  

Wicestarosta przekazał, że w propozycji rozstrzygnięcia karty informacyjnej pojawił się błąd 

w oznaczeniu paragrafu, tzn. zamiast § 4030 powinno być § 3040, kwota podana została 

właściwie 4 500,00 zł. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. przyznania nagród 

Starosty za osiągnięte wyniki sportowe w 2015 r. osobom fizycznym z terenu Powiatu 

Raciborskiego, w celu zapewnienia wysokości nagród Starosty za zdobywane medale 

Mistrzostw Polski oraz sukcesy odnoszone w rywalizacji sportowej w Europie i na świecie  

na poziomie z lat ubiegłych, zwiększył budżet w dziale 926, rozdziale 92695, § 4210 

o 3 300,00 zł i w dziale 926, rozdziale 92695, § 3040 o 4 500,00 zł, z przeznaczeniem  

na nagrody rzeczowe i pieniężne przyznawane za osiągnięte wyniki sportowe w 2015 r. 

 

Mając na uwadze powyższe, Inspektor Dominika Budzan omówiła dodatkowy projekt 

uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2016 rok (rezerwa).  

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

249818. 
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Inspektor Dominika Budzan przekazała, że w przedmiotowym projekcie uchwały zmniejsza 

się plan rezerwy ogólnej o kwotę 7 800,00 zł i zwiększa się plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu o ww. kwotę, z przeznaczeniem na nagrody 

rzeczowe i pieniężne przyznawane za osiągnięte wyniki sportowe w 2015 r. 

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 2016 rok.  

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyznania nagród finansowych za osiągnięte wyniki sportowe w 2015 r. osobom fizycznym 

z terenu powiatu raciborskiego. 

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

249141. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania nagród finansowych  

za osiągnięte wyniki sportowe w 2015 r. osobom fizycznym z terenu powiatu raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyznania nagród finansowych dla trenerów i działacza sportowego za sukcesy sportowe 

odniesione w 2015 roku. 

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

249143. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania nagród finansowych  

dla trenerów i działaczy sportowych za sukcesy sportowe odniesione w 2015 roku  

(po wniesieniu autopoprawki w tytule). 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania 

nagród rzeczowych za osiągnięte wyniki sportowe w 2015 r. osobom fizycznym z terenu 

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

249142. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania nagród rzeczowych  

za osiągnięte wyniki sportowe w 2015 r. osobom fizycznym z terenu powiatu raciborskiego.  

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Wicestarosta przedstawił dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego do projektu pn. „Małemu człowiekowi”. 

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

249642. 

Nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi Wicestarosta dodał, że ewentualne pozyskanie 

środków finansowych w ramach projektu pn. „Małemu człowiekowi” pozwoli Powiatowemu 

Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, w okresie od 1 września 2016 r. do 31 października 

2017 r., zorganizować szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, 

zawodowe oraz prowadzących rodzinne domy dziecka. Dodatkowo szkoleniami 

podnoszącymi kwalifikacje zostaną objęte osoby sprawujące już rodzinną pieczę zastępczą. 

Ponadto projekt przewiduje prowadzenie poradnictwa indywidualnego dla osób sprawujących 

rodzinną pieczę zastępczą w zakresie psychologicznym, pedagogicznym i prawnym. 

Planowanym jest, iż projekt obejmie łącznie 76 osób. 

Po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego  

do projektu pn. „Małemu człowiekowi” oraz uwagami zgłoszonymi przez pracowników 

Wydziału Finansowego, wykreśleniu § 1 i 2, zmianie brzmienia dotychczasowego § 3,  

a następnie oznaczenia go jako § 1, zmianie oznaczenia dotychczasowych § 4 – 6 jako  

§ 2 – 4, bez zmiany ich treści, zmianie brzmienia uzasadnienia – Zarząd Powiatu 

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

wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu Panu Henrykowi Hildebrandowi  

do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Małemu człowiekowi”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 
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Ad. 4 

 

Inspektor Dominika Budzan omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego 

przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2016 r. 

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

249140.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianą planu finansowego Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu. 

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 

Raciborski w 2015 r.  

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

249154.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego dokonał analizy poniesionych w 2015 roku wydatków  

na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat 

Raciborski, w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 

ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli  

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, z której wynika iż zachodzi konieczność 

wypłaty jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli stażystów. 

Mając na uwadze powyższe, Zarząd polecił, aby w terminie do dnia 31 stycznia  

2016 roku wypłacić wyliczoną kwotę różnicy, tj. 47,64 zł proporcjonalnie do osobistej stawki 

wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Funduszy Zewnętrznych i Strategii Rozwoju 

dot. wyrażenia zgody na złożenie propozycji projektowej, a następnie wniosku  

o dofinansowanie dla projektu pod roboczą nazwą „Dziedzictwo Piastów i Przemyślidów”  

w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska. 

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

248450.  

Wicestarosta przekazał, że Instytucja Zarządzająca Programem Współpracy Transgranicznej 

Interreg V-A Republika Czeska – Polska ogłosiła w dniu 11 września 2015 r. nabór 
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wniosków dla projektów w ramach osi priorytetowej II – Rozwój potencjału przyrodniczego  

i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia. Planowana data zakończenia przyjmowania 

wniosków o dofinansowanie upływa 25 marca 2016 r.  

W związku z wymogiem formalnym jakim jest złożenie propozycji projektowej  

do Wspólnego Sekretariatu w Ołomuńcu, partner wiodący w projekcie jest zobowiązany  

do złożenia wspólnego formularza propozycji projektowej w terminie do 22 stycznia 2016 r. 

W ramach projektu partnerami będą: Instytut Dziedzictwa Narodowego Czech – Biuro 

Regionalne w Ostrawie (partner wiodący), Biuro ds. Terytorialnego Zarządzania 

Dziedzictwem w Kromieryżu – Zamek w Hradcu nad Morawicą, Powiat Raciborski – Zamek 

Piastowski w Raciborzu. Celem projektu jest stworzenie transgranicznego produktu 

turystycznego opartego na potencjale wspólnej historii rodów Przemyślidów i Piastów  

w regionie opawsko-raciborskim. Realizację projektu planuje się na lata 2016-2019.  

Wstępny planowany całkowity koszt inwestycji dla Powiatu Raciborskiego szacuje się  

na kwotę brutto 6 700 000,00 zł. Poziom dofinansowania w ramach Programu Interreg to 85% 

kosztów kwalifikowalnych, tj. ok 5 695 000,00 zł do refundacji ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

Zgodnie z Podręcznikiem Wnioskodawcy Programu Interreg V-A partner jest zobowiązany 

przedstawić wiążące postanowienie o zabezpieczeniu środków na realizację projektu  

przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu. Dlatego planuje się ująć rzeczywiste 

koszty wynikające z wniosku o dofinansowanie na ww. zadanie w WPF Powiatu 

Raciborskiego w późniejszym terminie, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie 

projektu (najwcześniej umowa może zostać podpisana w czerwcu 2016 r.). 

Inspektor Dominika Budzan zwróciła uwagę na zagrożenia finansowe dla Powiatu 

Raciborskiego, jakie wiążą się z ewentualną realizacją projektu. Zakłada on bowiem  

w pierwszej kolejności ponoszenie wydatków w 2017 r. w wysokości ok. 2 000 000,00 zł,  

a dopiero od 2018 r. osiąganie dochodów. Ponadto przypomniała, że w przeszłości rozliczenia 

projektu, którego partnerem była jedna z czeskich instytucji trwały bardzo długo.  

Członkowie Zarządu podkreślili, że mają świadomość zagrożeń finansowych związanych  

z przystąpieniem do ww. projektu. Dodali, że w przypadku gdy propozycja projektowa 

zostanie pozytywnie oceniona, a sytuacja finansowa Powiatu Raciborskiego ulegnie 

pogorszeniu, możliwym jest uruchomienie kredytu na pokrycie występującego w ciągu  

2017 roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu Raciborskiego.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. wyrażenia zgody 

na złożenie propozycji projektowej, a następnie wniosku o dofinansowanie dla projektu  
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pod roboczą nazwą „Dziedzictwo Piastów i Przemyślidów” w ramach Programu Współpracy 

Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska: 

1) wyraził zgodę na złożenie propozycji projektowej przez partnera wiodącego projektu  

w terminie do 22 stycznia 2016 r. oraz złożenie pełnego wniosku projektowego w terminie 

do 25 marca 2016 r., pod warunkiem pozytywnego ocenienia propozycji projektowej  

przez Wspólny Sekretariat w Ołomuńcu,  

2) zaakceptował propozycję powołania zespołu projektowego dla Powiatu Raciborskiego,  

w skład którego wejdą pracownicy tut. Starostwa oraz Agencji Promocji Ziemi 

Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu 

merytorycznie zaangażowani w przygotowanie i realizację projektu. W związku  

z powyższym polecił Kierownikowi Referatu Funduszy Zewnętrznych i Strategii Rozwoju 

przygotowanie zarządzenia Starosty w ww. sprawie.   

 

Starosta zapoznał zebranych z informacją Biura Rady o terminach posiedzeń Komisji Stałych 

Rady Powiatu Raciborskiego, które odbędą się w styczniu 2016 r. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 249041. 

 

Starosta przedstawił opinię Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z posiedzenia  

w dniu 19 stycznia 2016 r., która znajduje się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 249772.  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Brygida Abrahamczyk przekazała,  

że na ww. posiedzeniu Komisji zgłoszono propozycję, aby dostęp do nieodpłatnej pomocy 

prawnej zagwarantowany był w każdej gminie Powiatu Raciborskiego.  

Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego podkreślili, że punkty, w których udzielana jest 

nieodpłatna pomoc prawna zorganizowano w czterech gminach, tj. Racibórz, Pietrowice 

Wielkie, Kuźnia Raciborska i Krzyżanowice. Podejmując decyzję o ich usytuowaniu wzięto  

pod uwagę ukształtowanie geograficzne Powiatu Raciborskiego, co gwarantuje mieszkańcom 

swobodny dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej. W związku z powyższym na dzień 

dzisiejszy nie przewiduje się zmian w lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. 

 

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 19 stycznia 2016 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 19 stycznia 2016 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, maksymalnej 

kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady 

kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem  

w 2016 roku. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu  

Panu Jackowi Kąskowi do złożenia wniosku do udziału w projekcie pt. „Europejska 

wymiana doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową” realizowanego w ramach 

programu ERASMUS+.  

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach Panu Rafałowi 

Lazarowi do złożenia wniosku do udziału w projekcie realizowanego w ramach akcji KA1 

pt. „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach programu ERASMUS+.  

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

Powiatu Raciborskiego na 2016 rok. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagród finansowych  

za osiągnięte wyniki sportowe w 2015 r. osobom fizycznym z terenu powiatu 

raciborskiego. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagród finansowych  

dla trenerów i działaczy sportowych za sukcesy sportowe odniesione w 2015 roku. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagród rzeczowych  

za osiągnięte wyniki sportowe w 2015 r. osobom fizycznym z terenu powiatu 

raciborskiego. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu Panu Henrykowi 

Hildebrandowi do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Małemu 

człowiekowi”. 

 


