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OR.IV.0022.1.21.2017 

PROTOKÓŁ  NR 131/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 6 czerwca 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 130/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 30 maja 2017 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

 

Wicestarosta poinformował, że Starosta w dniach 5 – 6 czerwca br. bierze udział w spotkaniu 

członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego  

w Brennej. 

 

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 13 czerwca 

2017 r. o godz. 08.00. Na posiedzenie to został zaproszony Dyrektor Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu. 
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Ad. 1 

 

Protokół Nr 130/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 maja 

2017 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią, po uzupełnieniu treści na str. 12. 

 

Ad. 2 

 

Wicestarosta omówił 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 

322973. 

Wicestarosta przekazał, że 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 organami 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, Zarząd skierował projekt przedmiotowej uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

do konsultacji. Konsultacje prowadzono w formie pisemnego i elektronicznego wyrażania 

opinii w terminie od 7 do 20 marca 2017 r. Osobą uprawnioną do kontaktu z organizacjami 

pozarządowymi była Pani Beata Janowicz - inspektor Referatu Edukacji. Żadna z organizacji 

pozarządowych nie wzięła udziału w konsultacjach.  

Projekt uchwały, zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach 

zawodowych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1881), został pozytywnie zaopiniowany przez związki 

zawodowe. 

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 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 
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prowadzącym jest Powiat Raciborski, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 26 czerwca 

2017 r. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  

oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w 2017 r. 

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

323041. 

Wicestarosta przypomniał, że Rada Powiatu Raciborskiego w dniu 27 lutego 2016 r. określiła 

zadania, na które przeznacza środki otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2017 r. 

Proponowane przesunięcie związane jest z zapotrzebowaniem na środki służące 

sfinansowaniu utworzenia przez pracodawcę stanowiska pracy przystosowanego do potrzeb 

osoby niepełnosprawnej oraz brakiem zainteresowania osób niepełnosprawnych podjęciem 

działalności gospodarczej. 

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 zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2017 r. i postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 26 czerwca 2017 r.  

Ponadto zdecydował o przekazaniu radnym „Zestawienia środków PFRON dotyczących 

realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu, w latach 2014-2017, zadań  

z zakresu: podjęcia działalności gospodarczej oraz zwrotu kosztów wyposażenia stanowisk 

pracy dla osób niepełnosprawnych”, które znajduje się w systemie informatycznym  

Mdok pod numerem UID 187270. 

W związku z powyższym polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych przekazać  

ww. projekt uchwały Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych, celem 

zaopiniowania. 
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Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek omówił kartę informacyjną 

Wydziału Komunikacji i Transportu dot.  organizacji publicznego transportu zbiorowego  

na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Rybnickim oraz Powiatem 

Wodzisławskim na liniach komunikacyjnych: 

 Racibórz – Lyski – Rydułtowy przez Adamowice, Bogunice, Pstrążną, 

 Racibórz – Lyski – Rydułtowy przez Raszczyce, Żytną, Pstrążną. 

 

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

324068. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przekazał, że w dniu 1 czerwca 

2017 r. Wójt Gminy Lyski zwrócił się na piśmie do Starosty Raciborskiego z prośbą  

o wyrażenie zgody na przejęcie obowiązków organizatora publicznego transportu zbiorowego 

na liniach komunikacyjnych:  

 Racibórz – Lyski – Rydułtowy przez Adamowice, Bogunice, Pstrążną, 

 Racibórz – Lyski – Rydułtowy przez Raszczyce, Żytną, Pstrążną. 

Wójt Gminy Lyski wskazał na brak komunikacji autobusowej w sołectwach: Nowa Wieś, 

Żytna, Dzimierz, Pstrążna z Raciborzem i Rydułtowami oraz o zamiarze rezygnacji  

przez PKS Racibórz z obsługi linii komunikacyjnej Racibórz – Adamowice – Lyski – 

Zwonowice z przyczyn ekonomicznych.  

Analiza ruchu pasażerskiego wykazała, iż zdecydowana większość uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych uczęszcza na zajęcia do placówek zlokalizowanych na terenie 

Raciborza.  

Mając na uwadze wystąpienie zakłócenia w świadczeniu usług publicznego transportu 

zbiorowego Gmina Lyski zadeklarowała pomoc finansową na realizację powiatowych 

przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej dla ww. linii 

komunikacyjnych na podstawie umowy dotacyjnej z Powiatem Rybnickim. Kwota udzielonej 

pomocy finansowej w bieżącym roku, tj. od września do grudnia 2017 r. wyniesie  

56 000,00 zł (brutto). Powiat Rybnicki będzie przekazywał środki finansowe na pokrycie 

rekompensaty jakiej udzieli Powiat Raciborski operatorowi transportu na realizację zadania 

organizacji publicznego transportu zbiorowego na podstawie wystawianych not księgowych.   

Przepisy art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym dopuszczają 

możliwość bezpośredniego zawarcia umowy organizatora z operatorem publicznego 

transportu zbiorowego w przypadku zakłócenia świadczenia usług publicznego transportu 
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zbiorowego lub bezpośredniego ryzyka wystąpienia takiej sytuacji. W takim przypadku  

umowa może zostać zawarta z pominięciem ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia 

postępowania o udzielenia zamówienia oraz linii komunikacyjnych, które nie zostały ujęte  

w planie transportowym na okres 12 miesięcy i w uzasadnionych przypadkach może ulec 

przedłużeniu na kolejny rok.    

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym powiatowe 

przewozy pasażerskie mogą być wykonywane w granicach administracyjnych powiatów 

sąsiadujących, które zawarły stosowne porozumienie. Wobec powyższego konieczne jest 

zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatami: Raciborskim, Rybnickim i Wodzisławskim 

oraz podjęcie uchwały rady powiatu o wyrażeniu zgody na zawarcie takiego porozumienia.   

Powiat Raciborski stając się organizatorem publicznego transportu zbiorowego dla ww. linii 

komunikacyjnych bierze na siebie obowiązek realizacji zadań, które zostały szczegółowo 

opisane w załączniku do karty informacyjnej.  

Następnie Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawił pilnie 

do wykonania zadania organizatora (Powiatu Raciborskiego) przed uruchomieniem ww. linii 

komunikacyjnych, tj. do dnia 31 sierpnia 2017 r.: 

 

1) przygotowanie projektu uchwały Rady dot. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

pomiędzy Powiatami: Raciborskim, Rybnickim, Wodzisławskim, 

2) przygotowanie projektu uchwały Rady w sprawie wyznaczenia podmiotu do świadczenia 

usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,  

3) przygotowanie projektu uchwały Rady w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat 

dodatkowych z tytułu przewozu osób i bagażu, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy  

i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w publicznym transporcie zbiorowym,  

4) przygotowanie porozumienia z Powiatem Rybnickim i Wodzisławskim w zakresie 

organizacji publicznego transportu zbiorowego, 

5) opracowanie rozkładów jazdy, 

6) opracowanie cennika opłat w powiatowej komunikacji o charakterze użyteczności 

publicznej, 

7) przygotowanie umowy pomiędzy organizatorem (Powiat Raciborski) a operatorem, 

8) wydanie zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego  

oraz zatwierdzenie rozkładów jazdy.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną dot. organizacji publicznego 

transportu zbiorowego na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Rybnickim  

oraz Powiatem Wodzisławskim na liniach komunikacyjnych: 

 Racibórz – Lyski – Rydułtowy przez Adamowice, Bogunice, Pstrążną, 

 Racibórz – Lyski – Rydułtowy przez Raszczyce, Żytną, Pstrążną,  

wprowadzając poprawki polegające na poprawieniu drobnych błędów językowych.  

Mając na uwadze przedstawione w karcie informacyjnej pilnie do wykonania zadania 

organizatora (Powiatu Raciborskiego) przed uruchomieniem ww. linii komunikacyjnych,  

tj. do dnia 31 sierpnia 2017 r. wyraził zgodę na zmianę struktury organizacyjnej  

tut. Starostwa polegającą na utworzeniu Referatu Transportu Drogowego w ramach Wydziału 

Komunikacji i Transportu oraz zwiększeniu zatrudnienia o etat. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawił projekt uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

pomiędzy Powiatem Raciborskim a Powiatem Rybnickim oraz Powiatem Wodzisławskim 

dotyczącego wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego. 

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

324108. 

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 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem 

Raciborskim a Powiatem Rybnickim oraz Powiatem Wodzisławskim dotyczącego wspólnej 

realizacji publicznego transportu zbiorowego i postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 26 czerwca 2017 r., po wprowadzeniu na wniosek Wicestarosty autopoprawek  

do podstawy prawnej i uzasadnienia. 

 

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 

324208. 
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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 (rezerwa). 

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

 

Skarbnik Powiatu omówiła 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 

324207. 

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 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej zatwierdzenia wysokości opłat pobieranych za kształcenie prowadzone  

w formach pozaszkolnych przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 

„Mechanik” w Raciborzu. 

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

323794. 

Wicestarosta przypomniał, że Zarząd Powiatu Raciborskiego w dniu 30 listopada 2015 r. 

podjął Uchwałę Nr 56/235/2015 w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat pobieranych  

za kształcenie prowadzone w formach pozaszkolnych przez Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu. W dotychczas obowiązującej 

uchwale podana jest ilość godzin szkoleń okresowych z zakresu BHP, a w obecnej propozycji 

ilości godzin się nie podaje, z uwagi na prowadzenie zajęć w formie samokształcenia. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

zatwierdzenia wysokości opłat pobieranych za kształcenie prowadzone w formach 

pozaszkolnych przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”  

w Raciborzu, po wprowadzeniu na wniosek Sekretarza Powiatu autopoprawek do § 1. 

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

nr OR.IV.0025.1.2017. 
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Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatwierdzenia wysokości opłat pobieranych za kształcenie prowadzone w formach 

pozaszkolnych przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”  

w Raciborzu. 

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

323796. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat 

pobieranych za kształcenie prowadzone w formach pozaszkolnych przez Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, po wprowadzeniu na wniosek 

Wicestarosty autopoprawki do uzasadnienia. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu  

na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu  

przy ul. Kasprowicza 11. 

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

323788. 

Wicestarosta przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu Zarząd podjął uchwałę w sprawie 

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11. 

Zmiana ww. uchwały spowodowana jest błędną informacją otrzymaną od dyrektora 

przedmiotowej szkoły. 

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

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

komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 
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Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawił projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie odznaki 

honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa”. 

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

324354. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zaproponował, aby Zarząd 

wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o nadanie honorowej odznaki 

„Zasłużony dla Rolnictwa” dla mieszkańca Powiatu Raciborskiego Romana Wiencierza  

– rolnika indywidualnego z miejscowości Ruda. 

Powyższa propozycja spotkała się z akceptacją zebranych.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie 

odznaki honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa”, po wprowadzeniu na wniosek Sekretarza 

Powiatu autopoprawek do podstawy prawnej i § 1 – 2.  

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 8 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 

323922. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że po przygotowaniu przedmiotowej karty informacyjnej 

otrzymała dodatkowe pismo o zmianie planu finansowego Międzyszkolnego Ośrodka 

Sportowego w Raciborzu z dnia 5 czerwca 2017 r. Ponadto przekazała, że w zał. nr 9 – planie 

finansowym Starostwa Powiatowego w Raciborzu skorygowano kwotę razem. Powinno być  

– dochody ogółem 280 169 zł, w tym zadania własne 280 169 zł, wydatki ogółem 151 302 zł, 

w tym zadania własne 151 302 zł.  

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

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu, Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, Międzyszkolnego 
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Ośrodka Sportowego w Raciborzu z dnia 31 maja 2017 r. i 5 czerwca 2017 r., Powiatowego 

Zarządu Dróg w Raciborzu, Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, Zespołu Szkół Specjalnych  

w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu.  

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. wyrażenia zgody  

na uruchomienie przez dyrektorów wskazanych szkół i placówek oświatowych środków 

finansowych na regulację płac dla pracowników administracji i obsługi, począwszy  

od dnia 1 lipca 2017 r. – II etap. 

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

323339. 

Wicestarosta przekazał, że regulacja płac w administracji objęłaby następujące stanowiska 

pracy: 

1) główne księgowe: z II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu oraz Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego w Rudach (2 osoby, 2 etaty), 

2) księgowa z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach (1 osoba, 1 etat), 

3) sekretarz szkoły z II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu (1 osoba, 1 etat), 

4) kierownik obiektów sportowych z Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego (1 osoba,  

1 etat). 

Roczny koszt regulacji płac w administracji to 28 537,30 zł (5 osób, 5 etatów), a od 1 lipca  

do 31 grudnia 2017 r. – 14 268,65 zł. 

 

Regulacja płac w obsłudze objęłaby następujące stanowiska pracy: 

1) starszy woźny w Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu (1 osoba, 1 etat), 

2) starszy kucharz w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu (1 osoba, 1 etat), 

3) kucharki w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach (3 osoby, 2,5 etatu), 

4) 1 pomoc kuchenna (0,5 etatu) w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach  

i 1 pomoc kuchenna w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu (1 etat), 

5) Intendent w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu (1 osoba, 1 etat), 

6) 12 osób zajmujących stanowisko pomocy nauczyciela (9,02 etaty). 

Roczny koszt regulacji płac w obsłudze to 14 882,36 zł (20 osób, 16,02 etaty), a od 1 lipca  

do 31 grudnia 2017 r. – 7 441,18 zł. 
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Koszty te uwzględniają również wzrost na dodatku za staż pracy oraz premii regulaminowej, 

a wynagrodzenie zasadnicze jest obliczone w przeliczeniu na 1 etat. 

W pozostałych szkołach i placówkach oświatowych nie ma potrzeby regulacji wynagrodzeń 

dla ww. stanowisk, gdyż pracownicy osiągają wskazane lub zbliżone wynagrodzenie 

zasadnicze. 

Roczny koszt regulacji płac dla ww. stanowisk to 43 419,66 zł, a w przypadku regulacji  

od 1 lipca 2017 r. to 21 709,83 zł. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na uruchomienie przez dyrektorów nw. szkół  

i placówek oświatowych regulacji płac:  

1) w administracji, która obejmie następujące stanowiska pracy: 

a) główne księgowe: z II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu oraz Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego w Rudach (2 osoby, 2 etaty), 

b) księgowa z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach (1 osoba, 1 etat), 

c) sekretarz szkoły z II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu (1 osoba, 1 etat), 

d) kierownik obiektów sportowych z Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego (1 osoba, 

1 etat), 

2) w obsłudze, która obejmie następujące stanowiska pracy: 

a) starszy woźny w Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu (1 osoba, 1 etat), 

b) starszy kucharz w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu (1 osoba, 1 etat), 

c) kucharki w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach (3 osoby, 2,5 etatu), 

d) 1 pomoc kuchenna (0,5 etatu) w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach  

i 1 pomoc kuchenna w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu (1 etat), 

e) Intendent w  Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu (1 osoba, 1 etat), 

f) 12 osób zajmujących stanowisko pomocy nauczyciela (9,02 etaty) 

począwszy od dnia 1 lipca 2017 r. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu  

dot. zaopiniowania przez Zarząd Powiatu Raciborskiego projektu Gminnego Programu 

Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2017-2023 w zakresie zgodności ze strategią 

rozwoju powiatu. 

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

324278. 

Szczegółowych informacji w ww. sprawie udzieliła Kierownik Referatu Promocji  
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i Rozwoju Powiatu Karolina Kunicka. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego działając zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r.  

o rewitalizacji (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1023) pozytywnie zaopiniował projekt Gminnego 

Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2017-2023 pod względem 

zgodności ze Strategią Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2014-2020, przekazany  

przez Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej pismem nr IB.7011.22.2017 z dnia 22 maja  

2017 r. 

 

Wicestarosta omówił interpelacje zgłoszone przez radnych na sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 30 maja 2017 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok 

pod numerem UID 324226. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił: 

1) Kierownikowi Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu udzielić odpowiedzi na interpelację 

radnego Szymona Bolika dot. gry planszowej opartej na atrakcjach powiatu raciborskiego, 

jako elementu promocyjnego powiat zgłoszoną na sesji w dniu 30 maja 2017 r.,   

2) Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych udzielić odpowiedzi na interpelację radnej 

Katarzyny Dutkiewicz dot. konkursu na finansowanie świadczeń zdrowotnych z zakresu 

nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na terenie powiatu raciborskiego zgłoszoną na sesji 

w dniu 30 maja 2017 r., 

3) Kierownikowi Referatu Edukacji oraz Kierownikowi Referatu Promocji i Rozwoju 

Powiatu udzielić odpowiedzi na interpelację radnej Katarzyny Dutkiewicz zgłoszoną  

na sesji w dniu 30 maja 2017 r., która wniosła o doprecyzowanie udzielonej odpowiedzi  

na interpelację złożoną podczas obrad XXIX sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 25 kwietnia 2017 r.  

 

Wicestarosta poinformował, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się  

w dniu 7 czerwca 2017 r. o godz. 15:15 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 323704. 

Wicestarosta dodał, że dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty, o które zwróciła się Komisja 

Rewizyjna zostały przekazane przez Dyrektora PZD w Raciborzu.  

 

Wicestarosta omówił wniosek Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 30 maja 2017 r., 

który znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 323989. 
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Nawiązując do ww. wniosku, Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że na kolejne 

posiedzenie zostanie zaproszony Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu  

(godz. 08.30).  

Jednocześnie na ww. posiedzeniu Dyrektor PZD w Raciborzu przedstawi w formie ustnej  

i pisemnej wyjaśnienia co do wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącego analizy wykonania 

budżetu powiatu raciborskiego za 2016 rok w kontekście stosowania ustawy Prawo zamówień 

publicznych w zakresie wydatkowania środków publicznych związanych z pielęgnację zieleni 

przydrożnej, wycinką i przycinką drzew.  

 

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 6 czerwca 2017 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 6 czerwca 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 dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2017 rok. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

zatwierdzenia wysokości opłat pobieranych za kształcenie prowadzone w formach 

pozaszkolnych przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” 

w Raciborzu. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat 

pobieranych za kształcenie prowadzone w formach pozaszkolnych przez Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie 

odznaki honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa”. 


