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OR.IV.0022.1.2.2017 

PROTOKÓŁ  NR 112/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 17 stycznia 2017 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 111/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 10 stycznia 2017 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

5. Najnowsze zmiany w ustawie o ochronie przyrody. 

 

Starosta poinformował, że Wicestarosta Marek Kurpis oraz Skarbnik Powiatu Ewa Tapper są 

nieobecni na posiedzeniu, gdyż przebywają na urlopie wypoczynkowym.  

 

Starosta rozszerzył porządek obrad o zapytania radnego Rady Miasta Racibórz Marcina Ficy 

złożone pismem z dnia 2 stycznia 2017 r. 

Po zmianie, 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 kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 24 stycznia  

2017 r. o godz. 08.00. 
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Ad. 1 

 

Protokół Nr 111/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 10 stycznia 

2017 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2 

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan omówiła projekt uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2017 rok. 

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

302109. 

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 dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 31 stycznia 2017 r. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2025. 

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

302110. 

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 dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2017 – 2025 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 31 stycznia 2017 r. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia 

powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli 

i porządku publicznego na lata 2017-2019. 

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

301522. 
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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 uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości 

oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2017-2019 

i postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 31 stycznia 2017 r. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie projektu 

dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego 

wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych  

i specjalnych. 

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

302116. 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że po przygotowaniu przedmiotowego projektu uchwały 

tut. Starostwo otrzymało pismo Minister Edukacji Narodowej adresowane do wójtów, 

burmistrzów, prezydentów miast, starostów powiatów, marszałków województw  

z dnia 13 stycznia 2017 r. zawierające materiały informacyjne dedykowane samorządom,  

w tym m.in. przykładową uchwałę (tzw. specuchwałę) w sprawie dostosowania sieci szkół  

do nowego ustroju szkolnego oraz terminarz działań związanych z wdrażaniem reformy.  

W związku z powyższym Referat Edukacji opracował projekt uchwały, zgodnie  

z wytycznymi zawartymi w ww. piśmie. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przekazał, że przedmiotowy 

projekt uchwały może zostać jeszcze zmieniony, jeśli Ministerstwo przekaże dodatkowe 

materiały informacyjne wspomagające samorządy w kolejnych etapach wdrażania reformy. 

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 projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych  

i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe  

oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 31 stycznia 2017 r., przygotowany zgodnie z pismem Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2017 r. 
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Ad. 3 

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan zaprezentowała projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2017 rok. 

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

302083. 

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 2017 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Inspektor Dominika Budzan omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie określenia uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu 

Powiatu Raciborskiego, składania oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach 

majątkowych oraz związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

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

301841. 

Inspektor Dominika Budzan poinformowała, że realizując kolejny etap zmian 

organizacyjnych  zmieniono Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Raciborzu, 

m.in. zlikwidowano Biuro Rady i utworzono stanowisko ds. obsługi Rady w Wydziale 

Organizacyjnym. W związku z tym, zachodzi konieczność zmiany Uchwały Nr 87/377/2016 

Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie określania uprawnień  

i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu powiatu, składania oświadczenia woli  

w imieniu powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych z prowadzeniem bieżącej 

działalności powiatu z późn.zm. Jednocześnie opracowano nowy tekst uchwały 

uwzględniający dotychczas wprowadzone zmiany. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie określenia uprawnień  

i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu Powiatu Raciborskiego, składania 

oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych  

z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu, po wniesieniu na wniosek referującej 

autopoprawki do § 5, który otrzymał brzmienie: „ § 5. Traci moc Uchwała Nr 87/377/2016 
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Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie określenia uprawnień  

i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu powiatu, składania oświadczenia woli  

w imieniu powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych z prowadzeniem bieżącej 

działalności powiatu z późn.zm.”. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania 

nagród finansowych za osiągnięte wyniki sportowe w 2016 r. osobom fizycznym z terenu 

powiatu raciborskiego. 

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

300963. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania nagród finansowych  

za osiągnięte wyniki sportowe w 2016 r. osobom fizycznym z terenu powiatu raciborskiego, 

po wniesieniu na wniosek Starosty autopoprawki do § 28 polegającej na poprawieniu 

drobnego błędu redakcyjnego. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania 

nagród rzeczowych za osiągnięte wyniki sportowe w 2016 r. osobom fizycznym z terenu 

powiatu raciborskiego. 

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

300964. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania nagród rzeczowych  

za osiągnięte wyniki sportowe w 2016 r. osobom fizycznym z terenu powiatu raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyznania nagród finansowych dla trenerów i działaczy sportowych za sukcesy sportowe 

odniesione w 2016 roku. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

300962. 

Szczegółowych informacji dot. ww. projektu uchwały udzielił obecny w tej części 

posiedzenia Inspektor w Referacie Promocji i Rozwoju Powiatu Piotr Kielar.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 2016 roku. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawił projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny ofert 

złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania 

publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu promocji i ochrony zdrowia. 

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

302139. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji konkursowej  

do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji 

zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu promocji i ochrony zdrowia. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Ad. 4 

 

Inspektor Dominika Budzan zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2017 r. 

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

301980. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu. 
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Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. sprawozdania z wysokości 

średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  

w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Raciborski w 2016 r. 

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

301718. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego dokonał analizy poniesionych w 2016 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, że nie zachodzi 

konieczność wypłaty jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli stażystów  

z uwagi na osiąganie przez nauczycieli zatrudnionych w powiatowych jednostkach 

oświatowych średnich wynagrodzeń, określonych w Karcie Nauczyciela  

oraz rozporządzeniach wykonawczych.  

Wobec powyższego polecił Kierownikowi Referatu Edukacji przedłożyć sprawozdanie  

z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Raciborski w 2016 r. na posiedzenie 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 7 lutego 2017 r., a po jego zatwierdzeniu Radzie 

Powiatu Raciborskiego, regionalnej izbie obrachunkowej, dyrektorom podległych szkół  

i placówek oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli w terminie 7 dni od daty 

sporządzenia. 

 

Starosta zapoznał zebranych z Uchwałą Nr 4200/V/22/2017 z dnia 13 stycznia 2017 r.  

V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii  

o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 3.154.299 zł, przedstawionego w uchwale 

budżetowej na 2017 rok Powiatu Raciborskiego oraz z Uchwałą Nr 4200/V/23/2017  

z dnia 13 stycznia 2017 r. V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu 

Raciborskiego wynikającej z zaciągniętych zobowiązań. 

RIO w Katowicach wydało pozytywne opinie w ww. sprawach.  

Ww. Uchwały znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID 302204  

i 302205. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z Uchwałami Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 3.154.299 zł, 

przedstawionego w uchwale budżetowej na 2017 rok Powiatu Raciborskiego oraz w sprawie 

opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Raciborskiego wynikającej  

z zaciągniętych zobowiązań. 

 

Starosta omówił dodatkowo zapytania radnego Rady Miasta Racibórz Marcina Ficy złożone 

pismem z dnia 2 stycznia 2017 r. dotyczące m.in. remontów dróg powiatowych i chodników.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 300960. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów 

udzielić odpowiedzi na zapytania radnego Rady Miasta Racibórz Marcina Ficy złożone 

pismem z dnia 2 stycznia 2017 r. Szczegółowych informacji udzieli Członek Zarządu Powiatu 

Raciborskiego Andrzej Chroboczek.  

 

Ad. 5 

 

Obecny w tej części posiedzenia Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki 

Wodnej i Rolnictwa Krzysztof Sporny zapoznał zebranych z informacją nt. najnowszych 

zmian w ustawie o ochronie przyrody. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 302568. 

Zgodnie z ustaleniami ww. informacja zostanie przesłana Członkom Zarządu.  

 

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

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 17 stycznia 2017 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 17 stycznia 2017 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2017 rok. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia uprawnień  

i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu Powiatu Raciborskiego, składania 

oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych  

z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagród finansowych  

za osiągnięte wyniki sportowe w 2016 r. osobom fizycznym z terenu powiatu 

raciborskiego. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagród rzeczowych  

za osiągnięte wyniki sportowe w 2016 r. osobom fizycznym z terenu powiatu 

raciborskiego. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagród finansowych  

dla trenerów i działaczy sportowych za sukcesy sportowe odniesione w 2016 roku. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania Komisji konkursowej  

do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji 

zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu promocji i ochrony zdrowia. 

 


