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OR.IV.0022.1.26.2017 

PROTOKÓŁ  NR 136/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 20 lipca 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 135/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 4 lipca 2017 r.  

2. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

5. Realizacja uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

Starosta rozszerzył porządek obrad o: 

1) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu Panu 

Jackowi Kąskowi do reprezentowania Organu Prowadzącego we wszelkich relacjach 

z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie dotyczących uczestnictwa Placówki 

w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w tym do składania 

w imieniu i na rzecz Organu Prowadzącego oświadczeń woli i wiedzy dla Fundacji, 

2) kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu dot. wyrażenia zgody  

na złożenie wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. „Podniesienie jakości  

i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  

– uzupełnienie, 
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3) kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu dot. wyrażenia zgody na udział 

w projekcie pt. „Szkoła Młodych Przedsiębiorców” i złożenie wniosku o grant 

z Narodowego Banku Polskiego. 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – przyjął szczegółowy porządek posiedzenia, 

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Starosta przekazał, że kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 1 sierpnia 

2017 r. o godz. 8.00. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 135/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 4 lipca 

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

 

Ad. 2 

 

Członek Zarządu Andrzej Chroboczek omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

w sprawie określenia przepisów porządkowych w powiatowym regularnym przewozie osób 

dla którego organizatorem jest Powiat Raciborski. 

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

331602. 

Sekretarz Powiatu  zauważyła drobne błędy redakcyjne, które należy poprawić w projekcie 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,   

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie określenia przepisów porządkowych w powiatowym regularnym 

przewozie osób dla którego organizatorem jest Powiat Raciborski, po wniesieniu  

na wniosek Sekretarza Powiatu autopoprawek polegających na poprawieniu drobnych błędów 

redakcyjnych. 

Po zmianie, ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 330050. 
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Ad. 3 

 

Członek Zarządu Andrzej Chroboczek przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego dotyczącej określenia przepisów porządkowych w powiatowym regularnym 

przewozie osób dla którego organizatorem jest Powiat Raciborski. 

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

331604. 

Sekretarz Powiatu  zauważyła drobne błędy redakcyjne, które należy poprawić w projekcie 

uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

Po zmianie, ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 330058. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej określenia przepisów porządkowych  

w powiatowym regularnym przewozie osób dla którego organizatorem jest Powiat 

Raciborski, po wniesieniu na wniosek Sekretarza Powiatu autopoprawek polegających  

na poprawieniu drobnych błędów redakcyjnych. 

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

nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

W związku z nieobecnością Skarbnika Powiatu, Inspektor Wydziału Finansowego  

Dominika Myśliwiec 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 

330976.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,   

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2017 rok, po wprowadzeniu na wniosek referującej autopoprawki 

polegającej na tym, że w Rozdziale 85508 dokonuje się zmian w planie wydatków będących 

w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na wydatki bieżące (35,00 zł). 

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

nr OR.IV.0025.1.2017. 



 

 

4 

Inspektor Dominika Myśliwiec 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 

330978. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 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 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zwolnienia 

dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu zatrudnionego w celu 

zastępstwa. 

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

330624. 

Starosta wyjaśnił, że umowa o pracę zawarta z Panią Jolantą Rabczuk ulegnie rozwiązaniu 

z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia z dniem 31 lipca 2017 r. W celu 

umożliwienia bieżącego i prawidłowego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej „Złota 

Jesień” w Raciborzu została zatrudniona na stanowisku dyrektora na czas określony 

obejmujący czas usprawiedliwionej nieobecności Pani Małgorzata Krawczyńska na podstawie 

uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego Nr 89/404/2016 z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie 

zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu w celu 

zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. W związku 

z upływem czasu, na który była zawarta umowa o pracę z Panią Małgorzatą Krawczyńską 

zawarta w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności zostaje 

rozwiązana z dniem 31 lipca 2017 r. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,   

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zwolnienia dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu zatrudnionego w celu zastępstwa. Polecił Sekretarz 

Powiatu zaprosić Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu Małgorzatę 

Krawczyńską na kolejne posiedzenie Zarządu w celu wręczenia w/w uchwały.  

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

 



 

 

5 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatrudnienia 

na podstawie przeniesienia dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. 

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

330139. 

Starosta dodał, że w związku z faktem, że z dniem 31 lipca 2017 r. upływa okres zatrudnienia 

Pani Jolanty Rabczuk, a tym samym wygasa umowa zawarta w celu zastępstwa pracownika  

w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności, konieczne jest uregulowanie zatrudnienia 

dyrektora w/w jednostki w celu zapewnienia ciągłości i sprawności jej funkcjonowania  

oraz realizacji statutowych celów. Pani Małgorzata Krawczyńska posiada wymagane 

kwalifikacje zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, tj. co najmniej 3-letni staż pracy  

w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.  

Ponadto jej kandydaturę pozytywnie zaopiniował dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Raciborzu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,   

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zatrudnienia na podstawie 

przeniesienia dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. 

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

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia 

kierownika jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej 

działalności powiatu przez Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. 

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

330653. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,   

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierownika jednostki  

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu  

przez Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. 

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

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu  

przy ul. Jana Kasprowicza 11. 
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Starosta przypomniał, że kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się 

w drodze konkursu. W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej w dniu 12 czerwca 

2017 r. kandydatem na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 

w Raciborzu została Pani Marzena Kacprowicz. 

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

329325. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,   

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 

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

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

nr 1 w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

330383. 

Starosta przekazał, że warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu 

zawodowego jest spełnienie określonych wymagań kwalifikacyjnych, odbycie stażu, 

pozytywna ocena dorobku zawodowego za okres stażu oraz w przypadku nauczyciela 

kontraktowego zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną. Komisję Egzaminacyjną 

w celu przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ 

prowadzący szkołę. Pani Agnieszka Wereszczyńska nauczyciel kontraktowy w Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu złożyła wniosek o podjęcie 

postępowania egzaminacyjnego. Akt nadania lub odmowa nadania stopnia nauczyciela 

mianowanego uzależnione są od wyniku egzaminu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,   

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 
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Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

nr 1 w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

330384. 

Starosta dodał, że Pan Franciszek Sztuka nauczyciel kontraktowy w Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu złożył wniosek o podjęcie postępowania 

egzaminacyjnego. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,   

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

nr 1 w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

330404. 

Starosta oznajmił, że  Pani Karolina Kostka-Sczyrba nauczyciel kontraktowy w Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu złożyła wniosek o podjęcie 

postępowania egzaminacyjnego. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,   

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym w Rudach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

330407. 
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Starosta przypomniał, że Pani Justyna Dudek nauczyciel kontraktowy w Młodzieżowym 

Ośrodku Wychowawczym w Rudach złożyła wniosek o podjęcie postępowania 

egzaminacyjnego. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,   

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach ubiegającego się  

o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym 

w Rudach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

330662. 

Starosta zaznaczył, że Pan Piotr Sławik nauczyciel kontraktowy w Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym w Rudach złożył wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,   

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach ubiegającego się  

o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

330401. 

Starosta dodał, że Pani Daria Otulak nauczyciel kontraktowy w Zespole Szkół Specjalnych 

w Raciborzu złożyła wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,   

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu ubiegającego się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Starosta zaprezentował dodatkowo projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu Panu Jackowi Kąskowi do reprezentowania Organu 

Prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie 

dotyczących uczestnictwa Placówki w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 

(PO WER), w tym do składania w imieniu i na rzecz Organu Prowadzącego oświadczeń woli 

i wiedzy dla Fundacji. 

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

330923. 

Starosta zwrócił uwagę, że projekt pt. „Mobilni i kreatywni na europejskim rynku pracy” 

został zatwierdzony do realizacji z listy rezerwowej Programu Erasmus + sektora Kształcenie 

i szkolenie zawodowe i otrzymał dofinansowanie z projektu „Ponadnarodowa mobilność 

uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego z Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem programu jest rozwój osobisty i zawodowy 

uczestników przez zdobycie doświadczenia zawodowego za granicą, doskonalenie językowe, 

poszerzenie horyzontów światopoglądowych, poznanie kultury pracy za granicą. Działaniami 

zostaną objęci uczniowie klas trzecich w zawodach: roku szkolnym 2017/2018 – technik 

ekonomista, technik logistyk, technik ochrony środowiska, technik budownictwa a w roku 

szkolnym 2018/2019 – technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa. 

W ramach programu przewiduje się wyjazdy uczniów na praktyki zagraniczne  

oraz nauczycieli na szkolenie typu job shadowing. Planowane miejsca wyjazdu to: Portugalia 

i Hiszpania. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,   

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu  

Panu Jackowi Kąskowi do reprezentowania Organu Prowadzącego we wszelkich relacjach 

z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie dotyczących uczestnictwa Placówki 

w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w tym do składania 

w imieniu i na rzecz Organu Prowadzącego oświadczeń woli i wiedzy dla Fundacji. 

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017 
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Ad. 4 

 

Inspektor Dominika Myśliwiec 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  

330944. 

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

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 

w Rudach, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu. 

 

Członek Zarządu Andrzej Chroboczek zaprezentował kartę informacyjną Wydziału 

Organizacyjnego dot. zapoznania się z Protokołem Nadzwyczajnego Zgromadzenia 

Wspólników spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o. 

z dnia 28 czerwca 2017 r. 

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

329143. 

Członek Zarządu Andrzej Chroboczek wyjaśnił, że przedmiotem Nadzwyczajnego 

Zgromadzenia Wspólników spółki PKS w Raciborzu Sp. z o.o. w dniu 28 czerwca 2017 r. 

było m.in. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Zarządu 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o..  

Podjęcie ww. uchwały podyktowane jest zmianami ustawy o wynagradzaniu osób kierujących 

niektórymi podmiotami prawnymi. Zmiany te wymuszają również zmianę umowy o pracę  

z Prezesem Zarządu na umowę o świadczenie usług oraz zmianę wynagrodzenia, które będzie 

przysługiwało jako wynagrodzenie stałe i uzupełniające za rok obrotowy.  

Mając na uwadze powyższe, referujący poinformował, że Nadzwyczajne Zgromadzenie 

podjęło uchwałę w której ustalono wynagrodzenie miesięczne podstawowe Prezesa Zarządu 

w wysokości 3,1 krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego 

ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Natomiast wynagrodzenie 

uzupełniające przyznaje się na umotywowany wniosek Rady Nadzorczej, po zatwierdzeniu 

przez Zgromadzenie Wspólników sprawozdania Zarządu z działalności spółki  
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oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu członkowi 

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków.  

Ponadto podjęto także uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń 

Członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu 

Sp. z o.o. oraz w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Członków Rady 

Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem Nadzwyczajnego Zgromadzenia 

Wspólników spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o. 

z dnia 28 czerwca 2017 r. 

 

Członek Zarządu Andrzej Chroboczek zaprezentował kartę informacyjną Wydziału 

Organizacyjnego dot. zapoznania się z Protokołem Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 

spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o.  

z dnia 28 czerwca 2017 r. 

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

329132. 

Członek Zarządu Andrzej Chroboczek poinformował, że przedmiotem Zwyczajnego 

Zgromadzenia Wspólników spółki PKS w Raciborzu Sp. z o.o. w dniu 28 czerwca 2017 r. 

było podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o. (akt notarialny), podjęcie uchwały 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  

oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2016 r. 

do 31.12.2016 r., podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 

obejmujący okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., podjęcie uchwały w sprawie udzielenia 

absolutorium członkowi Zarządu Panu Kazimierzowi Kitlińskiemu z wykonania obowiązków 

za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2016 r. do 27.06.2016 r., podjęcie uchwały 

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Damianowi Knurze z wykonania 

obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 27.06.2016 r. do 31.12.2016 r., podjęcie 

uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Czesławowi 

Wolnemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2016 r.  

do 31.12.2016 r., podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady 

Nadzorczej Pani Izabeli Zielińskiej-Golik z wykonania obowiązków za rok obrotowy 

obejmujący okres od 01.01.2016 r. do 28.06.2016 r., podjęcie uchwały w sprawie udzielenia 
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absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Aleksandrze Mierze-Spyra z wykonania 

obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.  

oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  

Pani Michalinie Staniszewskiej z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres 

od 28.06.2016 r. do 31.12.2016 r. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem Zwyczajnego Zgromadzenia 

Wspólników spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o.  

z dnia 28 czerwca 2017 r. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu  

dot. akceptacji Programu opieki nad zabytkami powiatu raciborskiego na lata 2017-2020  

oraz skierowania ww. programu do zaopiniowania przez Śląskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Katowicach.  

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

330489. 

Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu Karolina Kunicka dodała, że zgodnie  

z  art. 87 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

Zarząd Powiatu Raciborskiego sporządza na okres 4 lat powiatowy program opieki  

nad zabytkami. Ponadto zapis art. 87 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy mówi, iż program ten,  

po uzyskaniu pozytywnej opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków, przyjmuje Rada 

Powiatu Raciborskiego. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował Program opieki nad zabytkami powiatu 

raciborskiego na lata 2017 – 2020. Ponadto polecił Kierownikowi Referatu Promocji 

i Rozwoju Powiatu Karolinie Kunickiej skierować w/w Program do zaopiniowania przez 

Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. 

  

Starosta dodatkowo przedstawił kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu  

dot. wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. „Podniesienie 

jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  

– uzupełnienie. 

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

330493. 
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W tym miejscu Inspektor Dominika Myśliwiec skierowała prośbę aby rozważyć przyjęcie 

w/w programu do WPF najpóźniej przy projekcie budżetu na 2018. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na przygotowanie i złożenie dwóch wniosków 

projektowych w terminie do 29.09.2017 r. do IZ RPO WSL 2014-2020 w ramach konkursu  

nr RPSL.11.2.2.IZ.01-24-175/17 – Wsparcie szkolnictwa zawodowego –  RIT Subregionu 

Zachodniego oraz konkursu nr RPSL.11.2.3.IZ.01-24-174/17 – Wsparcie szkolnictwa 

zawodowego – konkurs. Zarząd polecił ujęcie środków własnych w WPF na realizację 

przedsięwzięcia po uzyskaniu pozytywnej oceny wniosku / wniosków oraz powołanie zespołu 

projektowego wnioskodawcy – Powiatu Raciborskiego, w skład którego wejdą pracownicy 

Starostwa Powiatowego oraz dyrektorzy CZKZiU 1 merytorycznie zaangażowani 

w przygotowanie i realizację projektu. 

 

Starosta dodatkowo omówił kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu  

dot. wyrażenia zgody na udział w projekcie pt. „Szkoła Młodych Przedsiębiorców” i złożenia 

wniosku o grant z Narodowego Banku Polskiego. 

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

331123. 

Starosta dodał, że w ramach współpracy pomiędzy powiatem raciborskim, Państwową 

Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu oraz firmą Startup Academy z Warszawy powstał 

pomysł realizacji projektu pn. „Szkoła Młodego Przedsiębiorcy”. W czerwcu br. poprzez 

narzędzie online zdiagnozowano potrzeby i ustalono założenia projektu. Głównym celem 

projektu jest nabycie wiedzy i umiejętności korzystania z narzędzi do weryfikacji 

i wprowadzania pomysłów biznesowych na rynek przez 19 nauczycieli i 95 

uczniów/studentów poprzez realizację cyklu szkoleniowo-warsztatowego oraz organizację 

Pitch Day. W projekcie planowany jest udział 11 nauczycieli ze szkół/placówek 

prowadzonych przez powiat, którzy  prowadzą zajęcia z przedsiębiorczości (nauczyciele oraz 

doradcy zawodowi), pracowników naukowych oraz nauczycieli ze szkół prowadzonych przez 

Gminę Krzyżanowice. Każdy z nauczycieli stworzy 5-osobowe zespoły z danej szkoły, które 

będą pracować nad swoim pomysłem biznesowym, czego efektem będzie prezentacja 

10 najlepszych projektów przed inwestorami podczas Pitch Day. Program, który odbędzie się 

od  października do  grudnia 2017 r., pozwoli wszystkim uczestnikom nabyć wiedzę 

i umiejętności korzystania z narzędzi do weryfikacji i wprowadzenia swoich pomysłów 

biznesowych na rynek, co może przyczynić się do wzrostu liczby powstających 
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przedsiębiorstw i ograniczyć odpływ młodych ludzi z powiatu raciborskiego do dużych miast. 

W ramach projektu zorganizowanych zostanie pięć całodziennych warsztatów oraz wykład 

otwarty, jak również publiczna prezentacja efektów pracy zespołowej i konsultacje 

z ekspertem. Powstanie także strona projektowa projektu, która będzie aktywna przez rok. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na udział powiatu raciborskiego w projekcie  

pt. „Szkoła Młodych Przedsiębiorców” i złożenie wniosku o grant z Narodowego Banku 

Polskiego. 

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Starosta powrócił do omówienia wniosku 

Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu Pana Ryszarda Rudnika nr NGF/35/06/17  

z dnia 26 czerwca 2017 r. o umorzenie pożyczki wraz z odsetkami udzielonej zgodnie  

z umową nr ZS.8023.1.1.2017 z dnia 2 stycznia 2017 r., zapoznając zebranych dodatkowo  

z pismem Zastępcy Dyrektora  ds. medycznych lek. med. Pani Elżbiety Wielgos-Karpińskiej 

nr NGF/39/07/17 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie umorzenia pożyczki wraz z odsetkami 

udzielonej zgodnie z umową nr ZS.8023.1.1.2017 z dnia 2 stycznia 2017 r. 

Ww. wniosek znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 329530. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził wstępną zgodę na umorzenie jednego miliona złotych 

pożyczki. Polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych Aleksandrowi Kasprzakowi 

zwrócić się do Dyrektora o przedstawienie informacji w nw. kwestiach: 

1) od kiedy została wprowadzona podwyżka wynagrodzeń dla lekarzy i pozostałych 

pracowników Szpitala,  

2) jakie grupy zawodowe objęła ww. regulacja płac,  

3) w jakiej wysokości obciąży to budżet jednostki.  

Po otrzymaniu odpowiedzi w ww. sprawie, Kierownik Referatu Spraw Społecznych 

przygotuje kartę informacyjną na jedno z kolejnych posiedzeń.  

 

Dodatkowo Starosta poinformował, że: 

1)  otrzymaliśmy decyzję Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie 

rozłożenia na raty zapłaty zobowiązania z tytułu nienależnie uzyskanej części 

oświatowej subwencji ogólnej za rok 2012 w wysokości 1 067 291 zł. Minister 

Rozwoju i Finansów wyraził zgodę na rozłożenie na dwie raty zapłaty 

przedmiotowego zobowiązania, ustalając następujące terminy płatności i wysokości 
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rat: I rata płatna do dnia 27 lipca 2017 r. w wysokości 500 000 zł, II rata płatna 

do dnia 27 grudnia 2017 r. w wysokości 567 291 zł, 

2) otrzymaliśmy pismo Wojewody Śląskiego z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zmianę terminu powołania Powiatowego Zespołu do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu na dzień 1 stycznia 2018 r., 

3) oficjalne otwarcie biura paszportowego nastąpi 31 lipca 2017 r. o godzinie 12:00. 

Do tego dnia prace nad adaptacją pomieszczeń muszą zostać zakończone. Klienci 

zewnętrzni będą mogli od dnia 1 sierpnia 2017 r. przez 5 dni w tygodniu korzystać 

z usług biura paszportowego. 

 

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 Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego do określenia 

realizacji Uchwały Nr XXXI/287/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 czerwca  

2017 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Bezpieczeństwa 

i Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialny za jej realizację.  

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

328700. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

Protokołowała: Jolanta Istel 
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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. ----------------------------------- 

5. Piotr Olender – Członek Zarządu  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20 lipca 2017 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20 lipca 2017 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej określenia przepisów porządkowych  

w powiatowym regularnym przewozie osób dla którego organizatorem jest Powiat 

Raciborski. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2017 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 

2017. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zwolnienia dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu zatrudnionego w celu zastępstwa. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatrudnienia na podstawie 

przeniesienia dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierownika jednostki 

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu  

przez Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 

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

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

12. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

13. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach ubiegającego się 

o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 
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14. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach ubiegającego się 

o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

15. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu ubiegającego się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego. 

16. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu Panu 

Jackowi Kąskowi do reprezentowania Organu Prowadzącego we wszelkich relacjach 

z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie dotyczących uczestnictwa Placówki 

w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), w tym do składania 

w imieniu i na rzecz Organu Prowadzącego oświadczeń woli i wiedzy dla Fundacji. 


