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OR.IV.0022.1.5.2017 

PROTOKÓŁ  NR 115/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 8 lutego 2017 r.  

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

W związku z nieobecnością Starosty Ryszarda Winiarskiego, mając na uwadze § 57 

ust. 1 Statutu Powiatu Raciborskiego, posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta Marek Kurpis.  

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane 

quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał.  

  

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 114/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 31 stycznia 2017 r.  

2. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

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. 

 

Wicestarosta przekazał, że kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 14 lutego  

2017 r. o godz. 08.00. Zasygnalizował jednocześnie, że najbliższa sesja zostanie zwołana 

prawdopodobnie szybciej niż planowano, a to ze względu na fakt ubiegania się  

o dofinansowanie ze środków unijnych projektu związanego z cyfryzacją powiatowego 

zasobu geodezyjnego. Termin złożenia wniosku określono na 28 lutego 2017 r., stąd środki 

finansowe powinny zostać zabezpieczone w WPF przed jego upływem. Ostateczna decyzja  

w ww. sprawie zostanie podjęta w najbliższym tygodniu.  
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Ad. 1 

 

Protokół Nr 114/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 31 stycznia 

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

 

Ad. 2 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. konsultacji 

społecznych statutu DPS „Złota Jesień” w Raciborzu oraz projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej „Złota Jesień”  

w Raciborzu. 

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

304825, a projekt uchwały pod numerem UID 305053. 

Wicestarosta przypomniał, że na posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2017 r. podjęta została 

uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego dotyczącej nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej „Złota Jesień”  

w Raciborzu. W ww. uchwale Zarząd postanowił między innymi, iż konsultacje prowadzone 

będą w terminie od 23 stycznia 2017 r. do 7 lutego 2017 r. 

Dnia  31 stycznia 2017 r. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych 

„DOM”, w ramach prowadzonych konsultacji, zaproponowało zmianę § 8 pkt 4 rozdziału 3, 

który obecnie brzmi: „Majątek Domu jest własnością Powiatu Raciborskiego i może być 

wykorzystywany jedynie do realizacji celów związanych z działalnością statutową.”. 

Stowarzyszenie proponuje, aby § 8 pkt 4 rozdziału 3 otrzymał brzmienie: „Majątek Domu                       

jest własnością Powiatu Raciborskiego i może być wykorzystywany do realizacji celów 

związanych z działalnością statutową Domu oraz inną działalność pomocy społecznej                                   

i ochrony zdrowia.”.  

Wicestarosta zaproponował, aby Zarząd przyjął uwagę zgłoszoną przez Stowarzyszenie 

„DOM” i § 8 pkt 4 rozdziału 3 zapisał w brzmieniu: „Majątek Domu jest własnością Powiatu        

Raciborskiego i może być wykorzystywany do realizacji celów związanych z działalnością 

statutową Domu lub na realizację innych zadań publicznych za zgodą Zarządu Powiatu, jeżeli 

nie jest niezbędny do realizacji zadań statutowych Domu.”.  

Dyrektor DPS „Złota Jesień” w Raciborzu nie wniosła zastrzeżeń do zaproponowanego 

rozwiązania sprawy. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. konsultacji 

społecznych statutu DPS „Złota Jesień” w Raciborzu przyjął uwagę zgłoszoną  

przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „DOM”  

i § 8 pkt 4 rozdziału 3 zapisał w brzmieniu: „Majątek Domu jest własnością Powiatu 

Raciborskiego i może być wykorzystywany do realizacji celów związanych z działalnością 

statutową Domu lub na realizację innych zadań publicznych za zgodą Zarządu Powiatu, jeżeli 

nie jest niezbędny do realizacji zadań statutowych Domu.”. 

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 nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej „Złota Jesień”  

w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję, która odbędzie się w lutym 2017 r.  

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła 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 

305298. 

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. 

 

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 2017. 

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

305299. 

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 2017. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 
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Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego  

do zaciągania zobowiązań z tytułu umów wieloletnich wykraczających poza rok budżetowy 

2017. 

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

305289. 

Sekretarz Powiatu zgłosiła wątpliwość co do poprawności brzmienia § 3 przedmiotowego 

projektu uchwały.  

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do omówienia projektu uchwały  

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego  

do zaciągania zobowiązań z tytułu umów wieloletnich wykraczających poza rok budżetowy 

2017 powróci na kolejnym posiedzeniu, po skonsultowaniu przez Sekretarza Powiatu  

i Skarbnika Powiatu z radcą prawnym zapisów dotyczących brzmienia § 3. 

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu 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 

305291. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Powiatowego 

Zarządu Dróg w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego   

dot. ubezpieczenia majątkowego jednostek organizacyjnych powiatu. 

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

305072. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zdecydował o wspólnym wyborze ubezpieczyciela 

majątkowego jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego a koordynację działań 

wzorem ubiegłego roku powierzył Referatowi Administracyjnemu. Jednocześnie wyłączył 

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu z grupy jednostek objętej tym zamówieniem. 
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Wicestarosta zapoznał zebranych z kartą 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 

305234. 

Wicestarosta przypomniał, że Zarząd Powiatu Raciborskiego na posiedzeniu  

w dniu 17 stycznia 2017 r. dokonał analizy poniesionych w 2016 roku wydatków  

na wynagrodzenia nauczycieli, 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 analizy wyniknęło, iż nie zaszła konieczność wypłaty jednorazowych dodatków 

uzupełniających dla nauczycieli w szkołach i placówkach podległych Powiatowi 

Raciborskiemu. 

W terminie do dnia 10 lutego roku kalendarzowego następującego po roku, który podlegał 

analizie, organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego  ma obowiązek 

sporządzić sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w danej jednostce z uwzględnieniem kwoty ww. różnicy. 

Sprawozdanie to w terminie 7 dni od dnia jego sporządzenia musi zostać przekazane 

regionalnej izbie obrachunkowej, organowi stanowiącemu jednostki samorządu 

terytorialnego, dyrektorom szkół i placówek oraz związkom zawodowym zrzeszającym 

nauczycieli. Sporządzone sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli  

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego stanowi załącznik do omawianej karty 

informacyjnej.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Edukacji przedłożyć 

sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach i  placówkach prowadzonych przez Powiat Raciborski  

w 2016 r. Radzie Powiatu Raciborskiego, regionalnej izbie obrachunkowej, dyrektorom 

podległych szkół i placówek oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. przedstawienia obliczenia 

podstawowej kwoty dotacji przypadającej na 1 ucznia placówek niepublicznych  

o uprawnieniach szkół publicznych działających na terenie Powiatu Raciborskiego. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 
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304930. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął obliczenia podstawowej kwoty dotacji przypadającej 

na 1 ucznia placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych działających  

na terenie Powiatu Raciborskiego, podjął decyzję dotyczącą naliczania dotacji dla placówek 

niepublicznych – kwota dotacji na ucznia zgodnie z informacją zawartą w załączniku do karty 

informacyjnej, wyrównanie dotacji od miesiąca stycznia 2017 r. oraz wyraził zgodę  

na umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej danych zgodnych z art. 89 d ust. 1 

ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty. 

Jednocześnie zaakceptował propozycję, aby przyjęte kwoty dotacji obowiązywały  

do momentu ustalenia zaktualizowanej podstawowej kwoty dotacji. 

 

Wicestarosta przedstawił plany pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Raciborskiego  

na 2017 r., w tym dostarczony w dniu dzisiejszym plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, 

Sportu i Rekreacji. 

Plan pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa na rok 2017 znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 305034, plan pracy Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą na rok 2017 pod numerem UID 305036, 

plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok 2017 pod numerem UID 305029, plan pracy 

Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na rok 2017 pod numerem UID 305031, plan pracy 

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji na rok 2017 pod numerem UID 305659. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przekazał naczelnikom, kierownikom komórek 

organizacyjnych tut. Starostwa ww. plany pracy Komisji Stałych Rady Powiatu 

Raciborskiego na 2017 r., zobowiązując jednocześnie do przygotowania niezbędnych 

materiałów (dyspozycja Starosty – symbol komórki organizacyjnej – przy poszczególnych 

tematach komisji). Zakres przedstawianych materiałów kierownicy omówią każdorazowo  

z resortowym Starostą. 

 

W tym miejscu posiedzenie opuścił Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego  

Andrzej Chroboczek.  

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z interpelacjami złożonymi przez radnych na XXVI sesji 

Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 31 stycznia 2017 r. 
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Ww. interpelacje znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 305622. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych udzielić 

odpowiedzi na interpelację radnej Katarzyny Dutkiewicz złożoną na sesji w dniu 31 stycznia 

2017 r. 

 

Ad. 5 

 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego do określenia realizacji: 

1) Uchwały Nr XXVI/247/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 stycznia 2017 r.  

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej,  

2) Uchwały Nr XXVI/248/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 stycznia 2017 r.  

w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 

3) Uchwały Nr XXVI/249/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 stycznia 2017 r.  

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów, 

4) Uchwały Nr XXVI/250/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 stycznia 2017 r.  

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji  

i Współpracy z Zagranicą, 

5) Uchwały Nr XXVI/251/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 stycznia 2107 r.  

w sprawie powołania Przewodniczących Stałych Komisji Rady Powiatu Raciborskiego, 

6) Uchwały Nr XXVI/252/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 stycznia 2017 r.  

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwał, a Wydział Organizacyjny 

odpowiedzialny za ich realizację.  

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

305054. 

 

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

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 8 lutego 2017 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 8 lutego 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 zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2017. 


