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OR.IV.0022.1.3.2018 

PROTOKÓŁ  NR 160/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 16 stycznia 2018 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 159/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 9 stycznia 2018 r. 

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

3. 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 kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się w tut. Starostwie  

23 stycznia  2018 r. o godz. 07.30.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 159/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 9 stycznia  

2018 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.  
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Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok. 

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

357499. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok, na wniosek Skarbnika Powiatu, 

wprowadził do niego autopoprawki polegające na tym, że: 

1) w § 1 dodaje się ust. 1 w brzmieniu: „1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały  

Nr XXXVI/333/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2017 r.  

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2018 rok z późn.zm., zgodnie  

z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.”, 

2) w § 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „ 2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały  

Nr XXXVI/333/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2017 r.  

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2018 rok z późn.zm., zgodnie  

z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.”,  

3) w § 1 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „ 3. Zmienia się Załącznik Nr 7 do Uchwały  

Nr XXXVI/333/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2017 r.  

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2018 rok z późn.zm., zgodnie  

z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.”,  

4) w Rozdziale 85510 zwiększa się o kwotę 38 172,00 zł plan dotacji celowej planowanej  

do otrzymania z Powiatu Tyskiego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania 

dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej,  

5) w Rozdziale 85510 zwiększa się o kwotę 38 172,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów 

utrzymania dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej. 

 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 
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Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

w Rudach Panu Rafałowi Lazarowi do przystąpienia do projektu realizowanego w ramach 

akcji KA1 pt. „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach programu ERASMUS+. 

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

356289. 

Wicestarosta przekazał, że udzielenie Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach Panu Rafałowi Lazarowi pełnomocnictwa do składania  

w imieniu Powiatu Raciborskiego oświadczeń woli związanych z przystąpieniem do projektu 

realizowanego w ramach akcji KA1 pt. „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach 

programu ERASMUS+ pozwoli Dyrektorowi pozyskać środki ze źródeł pozabudżetowych  

w wysokości ok. 120 000,00 zł. 

Przedmiotowy projekt realizowany w ramach akcji KA1 ma na celu poprawę jakości pracy 

placówki oświatowej osiąganą przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych 

takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe. 

Mobilności mogą trwać od dwóch dni do dwóch miesięcy (z wyłączeniem czasu podróży),  

a cały projekt od jednego roku do dwóch lat. 

W przypadku pozytywnej weryfikacji formalnej wniosku o udzielenie dofinansowania 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach zabezpieczy wkład własny. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że projekt pt. „Mobilność kadry edukacji szkolnej"  

w ramach programu ERASMUS+ nie jest ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2018 – 2032. W przypadku pozytywnej akceptacji wniosku  

– przed podpisaniem umowy – należy zabezpieczyć wkład własny i jeżeli projekt będzie 

wieloletni, ująć go w przedsięwzięciach do WPF-u na lata 2018 – 2032. Ponadto brak  

informacji o realizacji projektu w latach oraz o wysokości wkładu własnego.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z ww. projektem uchwały, na wniosek 

Sekretarza Powiatu, wprowadził autopoprawki do tytułu oraz uzasadnienia polegające  

na poprawieniu drobnych błędów redakcyjnych.  

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach  

Panu Rafałowi Lazarowi do przystąpienia do projektu realizowanego w ramach akcji KA1  

pt. „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach programu ERASMUS+. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Ad. 3 

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych  

dot. sprawozdania Dyrektora Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu  

ze zbycia mienia ruchomego małej wartości w roku 2017. 

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

357187. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął sprawozdanie Dyrektora Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu o braku zbycia mienia ruchomego małej wartości  

w 2017 r. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. sprawozdania 

Dyrektora Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z zawartych  

i kontynuowanych umów najmu i dzierżawy pomieszczeń w roku 2017. 

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

357213. 

Wicestarosta poinformował, że Dyrektor Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu złożył informację z zawartych i kontynuowanych umów najmu i dzierżawy 

pomieszczeń. Z przedstawionych informacji wynika, że Szpital w 2017 r. zawarł 9 nowych 

umów oraz kontynuował 25 dotychczasowych.  

Łącznie z tytułu umów i dzierżaw w 2017 roku Szpital uzyskał przychody finansowe  

w kwocie ponad 1 159 000,00 zł, przy przychodach w kwocie ponad 887 000,00 zł  

w 2016 roku. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął sprawozdanie Dyrektora Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z zawartych i kontynuowanych umów najmu i dzierżawy 

pomieszczeń w 2017 r. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Edukacji dot. sprawozdania  

z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Raciborski w 2017 r. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 
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357652. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego dokonał analizy poniesionych w 2017 roku wydatków  

na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat 

Raciborski, w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 

ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli  

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, z której wynika, że nie zachodzi 

konieczność wypłaty jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli stażystów  

z uwagi na osiąganie przez nauczycieli zatrudnionych w powiatowych jednostkach 

oświatowych średnich wynagrodzeń, określonych w Karcie Nauczyciela  

oraz rozporządzeniach wykonawczych.  

Wobec powyższego polecił Kierownikowi Referatu Edukacji przedłożyć sprawozdanie  

z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Raciborski w 2017 r.  

na posiedzenie Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 6 lutego 2018 r., a po jego 

zatwierdzeniu Radzie Powiatu Raciborskiego, regionalnej izbie obrachunkowej, dyrektorom 

podległych szkół i placówek oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli 

w terminie 7 dni od daty sporządzenia. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawił kartę informacyjną 

Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa dot. sprawozdania z ilości 

wydanych zgód właścicielskich na usunięcie drzew i krzewów. 

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

356404. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przypomniał, że Uchwałą  

Nr 127/595/2017 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 9 maja 2017 r. ustanowiono 

pełnomocnika do wydawania zgód właścicielskich na usunięcie drzew oraz krzewów  

na nieruchomościach Powiatu Raciborskiego.  

Od dnia podjęcia ww. Uchwały do 31 grudnia 2017 r. wyrażono cztery zgody właścicielskie 

na usunięcie łącznie piętnastu drzew, z czego czternaście zlokalizowanych było na terenie 

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

na terenie Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, przy ul. Franciszka  

Grzonki 1. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął sprawozdanie z ilości wydanych zgód właścicielskich 

na usunięcie drzew i krzewów. Jednocześnie przypomniał Kierownikowi Referatu Ochrony 

Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa, aby raz w roku, po zakończeniu roku 

kalendarzowego, w terminie do końca stycznia kolejnego roku sporządzać sprawozdanie 

z ilości wydanych zgód właścicielskich w postaci karty informacyjnej na posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego.  

 

Starosta przedstawił informację o terminach posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu 

Raciborskiego, które odbędą się w styczniu 2018 r. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 357433. 

 

Starosta poinformował, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 23 stycznia 

2018 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 356849. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją przedstawioną przez Skarbnika 

Powiatu nt. zmian w projekcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok oraz w projekcie uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2018 – 2032, które zostaną uwzględnione w nowych wersjach 

projektów ww. uchwał, a następnie przedstawione na najbliższym posiedzeniu Komisji 

Budżetu i Finansów oraz kolejnym posiedzeniu Zarządu. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Magdalena Powązka  
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Podpisy Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego obecnych na posiedzeniu, zgodnie z listą 

obecności: 

1. Ryszard Winiarski – Starosta  

2. 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 16 stycznia 2018 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 16 stycznia 2018 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2018 rok. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach Panu Rafałowi 

Lazarowi do przystąpienia do projektu realizowanego w ramach akcji KA1  

pt. „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach programu ERASMUS+. 


