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OR.IV.0022.1.8.2017 

PROTOKÓŁ  NR 118/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 27 lutego 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 117/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 22 lutego 2017 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

 

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 zmiana godziny dzisiejszego posiedzenia Zarządu spowodowana 

jest tym, że o godz. 09.00 odbędzie się konwent Wójtów, Burmistrzów, Prezydenta i Starosty.  

 

Starosta przekazał, że kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 8 marca  

2017 r. o godz. 08.00.  
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Ad. 1 

 

Protokół Nr 117/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 lutego 

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

na str. 4-6. 

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu omówiła nową wersję projektu 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 

306414. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że nowa wersja ww. projektu uchwały zostanie omówiona  

na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów w dniu 27 lutego 2017 r.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2017 rok oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 27 lutego 2017 r. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła nową wersję projektu 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 

306416. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2025 oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję  

w dniu 27 lutego 2017 r. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że zwróci się do Przewodniczącego Rady Powiatu 

Raciborskiego o ujęcie w porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 27 lutego 2017 roku: 
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1) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok, 

2) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2025 

i jednocześnie wycofanie z porządku obrad ww. projektów uchwał przekazanych pismem  

nr OR.IV.0022.3.2.2017 z dnia 14 lutego 2017 r. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej 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 

302758. 

Wicestarosta przekazał, że zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela organy prowadzące szkoły ustalają kryteria i tryb przyznawania nagród  

dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej  

i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom  

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, 

ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 wyżej cytowanej ustawy, uwzględniając 

w szczególności sposób podziału środków na nagrody organów prowadzących szkoły  

i dyrektorów szkół, tryb zgłaszania kandydatów do nagród oraz zasadę, że nagroda może być 

przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole/placówce co najmniej roku. 

Uregulowania te zawarto w Uchwale Nr XII/114/2015 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 27 października 2015 r. 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. 

Na wniosek dyrektorów szkół i placówek oświatowych zmieniono zapis dot. możliwości 

przyznania nagrody dyrektora szkoły/placówki nauczycielowi posiadającemu wyróżniającą 

ocenę pracy pedagogicznej lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego uzyskaną w okresie 

pięciu lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku, za jego osiągnięcia w zakresie pracy 
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dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizację zadań statutowych szkoły,  

na ocenę pracy co najmniej dobrą. 

Działając w oparciu o Uchwałę 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 

(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r., poz. 2488) ww. projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

należy skierować do konsultacji. 

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 zmiany uchwały dotyczącej 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, po wniesieniu na wniosek Wicestarosty autopoprawek do § 1 

oraz uzasadnienia polegających na poprawieniu drobnych błędów redakcyjnych. 

 

Ad. 3 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej 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 

302769.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia 

kryteriów i trybu przyznawania nagród Starosty Raciborskiego oraz nagród dyrektora 
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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, po wniesieniu na wniosek Wicestarosty 

autopoprawek, o których mowa powyżej w projekcie uchwały Rady.  

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Pani Ewie 

Konopnickiej do podpisania umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Katowicach celem zorganizowania wypoczynku śródrocznego 

„Zielona Szkoła” dla uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu. 

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

307742. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Pani Ewie Konopnickiej do podpisania 

umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Katowicach celem zorganizowania wypoczynku śródrocznego „Zielona Szkoła”  

dla uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, po wniesieniu na wniosek 

Wicestarosty autopoprawek do uzasadnienia polegających na poprawieniu drobnych błędów 

redakcyjnych.  

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

nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Wicestarosta omówił 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 2017 roku. 

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

308288. 
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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 2017 roku. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej 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 

307980. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że w związku ze zmianą personalną na stanowisku 

Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, zachodzi 

konieczność zmiany treści Uchwały Nr 112/536/2017 Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z dnia 17 stycznia 2017 r. 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. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 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.  

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

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu 

Raciborskiego do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych 

związanych z realizacją zadań jednostki w roku 2017. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

307981. 

Skarbnik Powiatu dodała, że podobnie jak w poprzednio omawianym projekcie uchwały,  

w związku ze zmianą personalną na stanowisku Zastępcy Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, zachodzi konieczność zmiany treści Uchwały  

Nr 111/533/2017 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do dokonywania 

przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań 

jednostki w roku 2017. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do dokonywania 

przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań 

jednostki w roku 2017. 

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

 

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 

308163. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

raportów z przedkładanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego 

za 2016 r. oraz zestawienia korekt sprawozdań dokonywanych przez jednostki organizacyjne 

Powiatu Raciborskiego w ciągu roku sprawozdawczego 2016 – 2017 za rok 2016. 

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

308130. 
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Skarbnik Powiatu przedstawiła informację nt. sprawozdań za rok 2016 przedkładanych  

przez jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego.  

Sprawozdania za 2016 r. korygowały (wykaz jednostek w załączniku Nr 1 do karty 

informacyjnej): 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu – w sprawozdaniu Rb-N błędnie ujęto 

kwotę należności wymagalnych, 

 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu – błędnie ujęto  

w sprawozdaniu Rb-27S należności wymagalne (dwie korekty), 

 Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu – w sprawozdaniu Rb-N oraz Rb 

27S błędnie ujęto kwotę należności, natomiast w sprawozdaniu Rb-28S nie ujęto 

zaangażowania, 

 Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu – korekta sprawozdania Rb-27S w zakresie 

zaległości, 

 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu – korekta dokonana  

przez księgową dot. błędnie ujętej kwoty wykonania w sprawozdaniu Rb-28S, 

 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu – elektroniczne sprawozdanie Rb-28S 

wysłano w wersji zatwierdzonej dnia 3 lutego 2017 r. 

 

Ponadto Skarbnik Powiatu przedstawiła informację na temat korekt sprawozdań miesięcznych 

za rok 2016. Przedłożenie tej informacji wynika z ustaleń dokonanych na posiedzeniu 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 29 października 2013 r. 

Sprawozdania korygowały lub przesłały nieterminowo następujące jednostki (wykaz                       

jednostek znajduje się w załączniku Nr 2 do karty informacyjnej): 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu (2 korekty w ciągu roku), 

 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu (2 korekty w ciągu roku), 

 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu złożył sprawozdanie Rb-50  

po terminie, 

 Centrum Kształcenia Zawodowego i Zawodowego Nr 1 w Raciborzu (5 korekt w ciągu 

roku), 

 Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu (5 korekt w ciągu roku), 

 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach (4 korekty w ciągu roku), 

 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach – plik w wersji elektronicznej poprawny 

wysłany 11 lipca 2016 r. (poprzedni dotyczył innego m-ca), 
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 Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu (1 korekta w ciągu roku), 

 Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu (1 korekta w ciągu roku), 

 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu (1 korekta w ciągu roku), 

 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu –  (3 korekty sprawozdania), 

 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu – elektroniczne sprawozdanie Rb-28S 

wysłano w wersji zatwierdzonej dnia 3 lutego 2017 r. 

 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że w ciągu roku budżetowego księgowe były na bieżąco 

pouczane ustnie w kwestii uchybień i nieprawidłowości występujących  w sprawozdaniach. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o sprawozdaniach jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego z zakresu dochodów i wydatków za rok 2016  

oraz informację nt. korekt sprawozdań dokonywanych przez jednostki w ciągu roku 

sprawozdawczego 2016 – 2017 za rok 2016.  

Ze względu na powtarzające się nieprawidłowości zaobserwowane w ciągu roku 2016  

w sprawozdaniach: Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu, Powiatowego Urzędu Pracy  

w Raciborzu, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Raciborzu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w Raciborzu, Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, Międzyszkolnego 

Ośrodka Sportowego w Raciborzu oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił zobligować główne księgowe jednostek do dołożenia 

należytej staranności w przygotowanie oraz sporządzanie sprawozdań miesięcznych  

i kwartalnych przedkładanych do tutejszego Starostwa, w celu wyeliminowania w przyszłości 

błędów zawartych w sprawozdaniach. Jednocześnie podkreślił, że księgi rachunkowe 

prowadzone w jednostkach powinny być zgodne ze stanami kont bankowych, a co za tym 

idzie prowadzona sprawozdawczość musi być zgodna z księgowością jednostek.        

Jednocześnie Zarząd ustalił, że do poza wymienionych powyżej jednostek organizacyjnych 

Powiatu Raciborskiego zostaną wystosowane pisma przypominające o dokładaniu wszelkiej 

staranności w przygotowanie oraz sporządzanie sprawozdań miesięcznych i kwartalnych 

przedkładanych do tutejszego Starostwa. 

Mając na uwadze powyższe, Zarząd polecił, aby Wydział Finansowy wystosował pisma  

do Dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego. 
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Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. zmiany planów naborowych  

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 na rok szkolny 2017/2018. 

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

308171. 

Wicestarosta poinformował, że na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 

Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 22 lutego 2017 r. poruszono kwestię planów 

naborowych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu  

na rok szkolny 2017/2018. Ustalono, iż Zarząd Powiatu Raciborskiego ponownie 

przeanalizuje plany naborowe ww. Centrum. 

W związku z powyższym Dyrektor wraz z kadrą kierowniczą Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, po przeanalizowaniu wcześniej złożonych 

planów naborowych, zaproponowali zwiększenie oddziałów na następujących kierunkach: 

- technik ekonomista z 1 oddziału do 1,5 oddziału, 

- technik logistyk z 0,5 oddziału do 1 oddziału. 

 

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował plany naborowe Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr  1 w Raciborzu na rok szkolny 2017/2018 

polegające na zwiększeniu oddziałów na następujących kierunkach: 

- technik ekonomista z 1 oddziału do 1,5 oddziału, 

- technik logistyk z 0,5 oddziału do 1 oddziału. 

 

Starosta przedstawił Uchwałę Nr 8/VI/2017 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2017. Jednocześnie 

przekazał, że Rada wyraziła pozytywną opinię o podziale środków PFRON przedstawionym 

w przedmiotowym projekcie uchwały.  

Ww. Uchwała znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 308165. 

Nawiązując do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zadań z zakresu 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2017 

Zarząd przekazał do wiadomości radnych Uchwałę nr 8/VI/2017 Powiatowej Społecznej 
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Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie 

wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Starosta zapoznał zebranych z informacją o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 28 lutego 

2017 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 307685. 

 

Starosta zapoznał zebranych z:  

1) opinią Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z posiedzenia w dniu 20 lutego 2017 r.,  

która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 308302,  

2) opinią Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą  

z posiedzenia w dniu 21 lutego 2017 r., która znajduje się w systemie informatycznym 

Mdok pod numerem UID 308305,  

3) wnioskiem i opinią Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z posiedzenia  

w dniu 22 lutego 2017 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 308309.  

Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Edukacji udzielić odpowiedzi na wniosek Komisji 

Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z posiedzenia w dniu 22 lutego 2017 r. 

Szczegółowych informacji udzieli Wicestarosta,  

4) opinią Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z posiedzenia w dniu 23 lutego 2017 r., 

która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 308307. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu nr CKZIU2.3124.16.17 z dnia 23 lutego  

2017 r., które znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 308142, 

przedstawionym przez Skarbnika Powiatu, wyraził zgodę na prefinansowanie wydatków  

ze środków własnych Powiatu Raciborskiego w kwocie 71 494,00 zł w związku  

z realizacją przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu 

projektu unijnego ERASMUS + pt. „Po doświadczenie i kwalifikacje do niemieckich firm”.  

O powyższym Wydział Finansowy poinformuje Dyrektora.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu nr DK.3021.9.2017 z dnia 24 lutego 2017 r.,  

które znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 308318, 

przedstawionym przez Skarbnika Powiatu, wyraził zgodę na prefinansowanie wydatków  

ze środków własnych Powiatu Raciborskiego w kwocie 245 000,00 zł celem opłacenia  

przez Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu składek ZUS od dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego za 2016 r. i składek ZUS od wypłaconych wynagrodzeń 

pracowniczych za luty br. O powyższym Wydział Finansowy poinformuje Dyrektora.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  

nr WA-410/7/2/17 z dnia 21 lutego 2017 r., w którym poinformowano, że Uchwałą  

Nr 78/VI/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. Kolegium RIO w Katowicach wszczęło postępowanie 

nadzorcze wobec Uchwały Nr XXVI/245/2017 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

do zaciągania zobowiązań z tytułu umów wieloletnich wykraczających poza rok budżetowy 

2017.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 307908. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Katowicach nr WA-410/7/2/17 z dnia 21 lutego 2017 r. informującym, że zostało wszczęte 

postępowanie nadzorcze wobec Uchwały Nr XXVI/245/2017 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

do zaciągania zobowiązań z tytułu umów wieloletnich wykraczających poza rok budżetowy 

2017 zdecydował, że na sesję w marcu br. zostanie skierowany projekt uchwały w sprawie 

uchylenia ww. Uchwały. W związku z powyższym polecił Skarbnikowi Powiatu  

przygotowanie stosownego projektu.  

 

Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z pismem Dyrektora Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu z dnia 17 lutego 2017 r. (data wpływu do tut. Starostwa w dniu 22 lutego  

2017 r.), w którym Dyrektor zwrócił się do Zarządu i Starosty o podanie przyczyn 

nieprzyznania nagrody rocznej za 2015 r. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 307805. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Dyrektora Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu z dnia 17 lutego 2017 r. (data wpływu do tut. Starostwa w dniu 22 lutego  
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2017 roku) dot. przedstawienia powodów w sprawie nieprzyznania nagrody rocznej za 2015 r. 

Dyrektorowi. Zarząd uznał, że decyzja co do nagrody rocznej ma charakter uznaniowy.  

O powyższym Wydział Organizacyjny poinformuje Dyrektora.  

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Sekretarz Powiatu poinformowała,  

że spotkanie Starosty oraz Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z członkami 

Zarządu Powiatu Raciborskiego odbędzie się 14 marca 2017 r. na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu o godz. 11.00.  

W trakcie spotkania zostaną poruszone najbardziej aktualne tematy z zakresu działalności 

samorządów, wymienione zostaną doświadczenia oraz skonfrontowane sposoby 

rozwiązywania problemów w województwie śląskim i opolskim.  

 

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 27 lutego 2017 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 lutego 2017 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 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. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Pani Ewie Konopnickiej  

do podpisania umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach celem zorganizowania wypoczynku śródrocznego „Zielona 

Szkoła” dla uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu. 

5. 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 2017 roku. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

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. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego  

do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych związanych  

z realizacją zadań jednostki w roku 2017. 


