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OR.II.0022.1.37.2016 

PROTOKÓŁ  NR 97/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 20 września 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 96/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 13 września 2016 r.  

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

3. Sprawy różne. 

4. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego wycofał z porządku posiedzenia projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości 

wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Raciborzu  

przy ul. Kombatantów 5, który znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem 

UID 284421. Jednocześnie postanowił, aby do powyższej sprawy powrócić w pierwszych 

miesiącach 2017 r. 

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 kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie  

27 września 2016 r. o godz. 08.00. 
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Ad. 1 

 

Protokół Nr 96/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 września  

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

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Tapper zaprezentowała projekt uchwały Zarządu 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 

284552. 

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

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok, na wniosek referującej, wniósł  

do niego autopoprawki polegające na tym że:  

1) w Rozdziale 80120 dokonuje się przesunięcia o kwotę 2 310,00 zł w planie wydatków  

II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu z przeznaczeniem  

na kształcenie specjalne,  

2) w Rozdziale 80150 dokonuje się przesunięcia o kwotę 2 310,00 zł w planie wydatków  

II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu, w związku  

ze zwiększeniem się liczby uczniów z kształceniem specjalnym.  

 

Po zmianie, 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 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej  

oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2016. 

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

284553. 
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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 2016.  

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

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zaprezentował projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania „Programu Ochrony Środowiska 

dla Gminy Racibórz na lata 2016 - 2020 z perspektywą do 2023 r.”. 

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

284405. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przekazał, że zgodnie  

z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska organ wykonawczy województwa, powiatu  

i gminy, w celu realizacji polityki ochrony środowiska, sporządza odpowiednio wojewódzkie, 

powiatowe i gminne programy ochrony środowiska. Projekty programów ochrony środowiska 

podlegają zaopiniowaniu odpowiednio przez: ministra właściwego do spraw środowiska  

- w przypadku projektów wojewódzkich, organ wykonawczy województwa - w przypadku 

projektów powiatowych oraz organ wykonawczy powiatu - w przypadku projektów gminnych 

programów ochrony środowiska. 

Po szczegółowym przeanalizowaniu przesłanego przez Gminę Racibórz projektu „Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy Racibórz na lata 2016 - 2020 z perspektywą do 2023 r.”, 

który znajduje się do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej  

i Rolnictwa stwierdzono, że jest on zgodny z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo 

ochrony środowiska oraz polityką ochrony środowiska, która prowadzona jest na podstawie 

strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych oraz za pomocą wojewódzkich, 

powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania „Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Racibórz na lata 2016 - 2020 z perspektywą do 2023 r.”. 

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

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 
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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 

284356. 

Wicestarosta poinformował, że dyrektorzy szkół/placówek oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski zawnioskowali o poszerzenie katalogu 

specjalności uprawniających nauczycieli do ubiegania się o refundację czesnego. 

Dofinansowaniem doskonalenia zawodowego nauczycieli objęte będą specjalności i formy 

kształcenia wynikające z potrzeb i specyfiki szkół/placówek.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 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, po wniesieniu na wniosek Wicestarosty autopoprawki polegającej  

na prawidłowym oznaczeniu pkt-ów w § 1. 

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

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. 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 

284515. 

Skarbnik Powiatu dodała, że po przygotowaniu przedmiotowej karty informacyjnej  

do tut. Starostwa wpłynęło pismo informujące o zmianie planu finansowego II Liceum 

Ogólnokształcącego w Raciborzu. 

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

Specjalnych w Raciborzu, Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego  
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i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”  

w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, II Liceum Ogólnokształcącego  

w Raciborzu. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

obliczenia algorytmu na 2016 rok oraz kwot dotacji przypadającej na 1 ucznia placówek 

niepublicznych. 

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

284574. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że na podstawie otrzymanej metryczki subwencji oświatowej 

na 2016 rok oraz wykazu szkół i placówek publicznych prowadzonych przez Powiat 

Raciborski, Wydział Finansowy dokonał obliczenia algorytmu na 2016 rok.  

W celu ustalenia kwoty dotacji przypadającej na 1 ucznia placówek niepublicznych  

i w związku z brakiem na terenie Powiatu Raciborskiego określonych typów szkół 

publicznych Referat Edukacji, Kultury i Sportu pozyskał z ościennych jednostek samorządu 

terytorialnego informacje dotyczące wysokości wydatków bieżących ponoszonych  

w szkołach publicznych określonego typu i rodzaju w przeliczeniu na 1 ucznia. 

Dane te dotyczą szkół: Szkoły Policealnej dla Dorosłych kształcącej w trybie stacjonarnym                    

i zaocznym oraz Policealnej Szkoły Medycznej dla Młodzieży kształcącej w trybie dziennym. 

Dla uczniów Szkoły Policealnej dla Dorosłych kształcącej w trybie stacjonarnym  

i dla Policealnej Szkoły Medycznej dla Młodzieży kształcącej w trybie dziennym 

uwzględniono koszty uzyskane z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

w Raciborzu dla którego organem prowadzącym jest Urząd Marszałkowski Województwa 

Śląskiego. W przypadku Szkoły Policealnej dla Dorosłych kształcącej w trybie zaocznym 

uwzględniono koszty uzyskane ze Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim.                          

Ustalając kwotę dotacji na 1 ucznia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych kształcącego                   

w trybie zaocznym uwzględniono plan wydatków bieżących Liceum Ogólnokształcącego  

dla Dorosłych działającego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 

„Mechanik” w Raciborzu dla którego organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.  

Obliczenia zostały przedstawione w załącznikach do karty informacyjnej: 

1) Zał. Nr 1 - Algorytm na 2016 rok, 

2) Zał. Nr 2 - Ustalenie kwoty dotacji na 1 ucznia kształcącego się w placówce niepublicznej,                
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3) Zał. Nr 3 - Obliczenie dotacji dla placówek niepublicznych wg. faktycznej liczby uczniów                   

w poszczególnych miesiącach (od stycznia do sierpnia) oraz prognozowanej liczby 

uczniów (od września do grudnia) i ustalonej wartości ucznia wg. 50 % kosztów 

ponoszonych w placówkach publicznych danego typu. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął przedstawione wyliczenia subwencji oświatowej  

na podstawie algorytmu na 2016 rok oraz należnej dotacji dla placówek niepublicznych,  

a także podjął decyzję dotyczącą naliczania dotacji dla placówek niepublicznych – zmiana 

dotacji od września br. przyjmując do obliczeń należnej dotacji 50 % kosztów ponoszonych  

w placówkach publicznych danego typu – wykaz kwot zgodnie z załącznikiem nr 2 do karty 

informacyjnej.  

 

Starosta przedstawił informację Biura Rady o terminach posiedzeń Komisji Stałych Rady 

Powiatu Raciborskiego, które odbędą się we wrześniu 2016 r. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 284447. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego:  

1) po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu  

nr FK-0717.I-44/MŁ/16 z dnia 19 września 2016 r. wyraził zgodę na prefinansowanie 

wydatków ze środków własnych Powiatu Raciborskiego w kwocie 10 000,00 zł,  

w związku z realizacją przez jednostkę projektu unijnego „Aktywni 30+” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 7.1.3.  

O powyższym Wydział Finansowy poinformuje Dyrektora,  

2) po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu  

nr MDK 311/19/2016 z dnia 16 września 2016 r. zwiększył budżet jednostki  

o kwotę 800,00 zł, z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli, jednocześnie zmniejszył 

budżet Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu o ww. kwotę, zgodnie  

z pismem  Dyrektora nr ZSO nr1.311.30.2016 z dnia 20 września 2016 r.  

O powyższym Wydział Finansowy poinformuje Dyrektorów. 

 

Skarbnik Powiatu zapoznała Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego z propozycjami  

zmian w projekcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  
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w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok oraz w projekcie uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2016 – 2025, które zostaną uwzględnione w nowych wersjach 

projektów ww. uchwał i przedstawione na najbliższym posiedzeniu Komisji Budżetu  

i Finansów oraz kolejnym posiedzeniu Zarządu. 

 

Ad. 4 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały 

Nr XXI/203/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Raciborskiego prawa własności nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta Racibórz, położonej w Raciborzu, w drodze jej 

nieodpłatnego przekazania. 

Ustalił Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzeja Chroboczka jako nadzorującego 

wykonanie ww. Uchwały, a Referat Gospodarki Nieruchomościami odpowiedzialny za jej 

realizację.  

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

283788. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Biura Rady do określenia realizacji Uchwały Nr XXI/208/2016 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania 

dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. 

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

283387. 

 

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 20 września 2016 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20 września 2016 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2016 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2016. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania „Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Racibórz na lata 2016 - 2020 z perspektywą do 2023 r.”. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 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. 


