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OR.IV.0022.1.13.2018 

PROTOKÓŁ  NR 170/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 27 marca 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 169/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 20 marca 2018 r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

 

Starosta rozszerzył porządek obrad o materiały dodatkowe: 

1) nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

informacji o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego (pkt 7),  

2) wnioski i opinię Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania 

Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z posiedzenia w dniu 19 marca 2018 r., 

3) pismo o zapoznaniu się przez Członków Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji  

i Współpracy z Zagranicą na posiedzeniu w dniu 20 marca 2018 r. z materiałami na sesję 

Rady Powiatu Raciborskiego zwołaną w dniu 27 marca 2018 r.,  

4) opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z posiedzenia w dniu 21 marca  

2018 r., 

5) opinię Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z posiedzenia w dniu 22 marca  

2018 r., 
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6) opinie Komisji Budżetu i Finansów z posiedzenia w dniu 26 marca 2018 r.,  

7) zapytania Członków Komisji Budżetu i Finansów wystosowane podczas posiedzenia  

w dniu 26 marca 2018 r. 

 

Po zmianie, 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 przekazał, że kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się w tut. Starostwie  

10 kwietnia 2018 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 169/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20 marca 2018 r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.  

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła nową wersję projektu uchwały Rady 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 

368564. 

Zgodnie z informacją przekazaną na poprzednim posiedzeniu Skarbnik Powiatu 

poinformowała, że w nowej wersji projektu uchwały dodano załącznik nr 5, w którym 

zwiększa się plan dochodów i wydatków własnych Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu o kwotę 15 000,00 zł, w tym: 

1) dochody - wpływy ze sprzedaży złomu, zużytych materiałów, makulatury,  

2) wydatki - z przeznaczeniem na remont łazienki w pomieszczeniach piwnicy CKZiU nr 2. 

Ponadto zmieniono kwoty ogółem, co wynika z podjęcia uchwał Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 r.  

Nowa wersja projektu uchwały była omawiana podczas obrad Komisji Budżetu i Finansów  

w dniu 26 marca 2018 r. 
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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 2018 rok oraz postanowił o jej skierowaniu na sesję w dniu 27 marca 2018 r. 

 

Następnie Skarbnik Powiatu omówiła nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2018 – 2032. 

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

368575. 

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 2018 – 2032 oraz postanowił o jej skierowaniu na sesję  

w dniu 27 marca 2018 r. 

 

Wicestarosta zaprezentował nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ekonomicznych z siedzibą w Raciborzu  

przy ul. Gimnazjalnej 3. 

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

370839. 

Wicestarosta przypomniał, że z dniem 1 września 2018 r. tworzy się Zespół Szkół 

Ekonomicznych z siedzibą w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3 zwany dalej „Zespołem”. 

Zespół powstaje poprzez połączenie: 

1) Technikum nr 1 im. Księżnej Eufemii Raciborskiej; 

2) Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1. 

Połączenie w zespół następuje w trybie art. 88 ustawy Prawo oświatowe czyli zespół 

zakładany jest na podstawie aktu założycielskiego, który wymaga zaopiniowania przez rady 

pedagogiczne szkół wchodzących w skład zespołu określającego jego typ, nazwę i siedzibę. 

Akt założycielski stanowi załącznik nr 1 do niniejszego projektu uchwały. Został on 

zaopiniowany pozytywnie przez Radę Pedagogiczną Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu w dniu 9 marca 2018 r. Natomiast projekt uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ekonomicznych z siedzibą  



 

 

4 

w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3 uzyskał pozytywną opinię związków zawodowych 

zrzeszających nauczycieli, tj.: Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ 

„Solidarność” Pracowników Oświaty w Raciborzu w dniu 8 marca 2018 r., Organizacji 

Międzyzakładowej Pracowników Oświaty NSZZ Solidarność 80 z siedzibą w Raciborzu  

w dniu 9 marca 2018 r., Oddziału Międzygminnego Związku Nauczycielstwa Polskiego  

w Raciborzu w dniu 19 marca 2018 r. 

Decyzja o utworzeniu zespołu szkół podyktowana jest zwiększonym naborem do klas I szkół 

ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020. 

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 utworzenia Zespołu Szkół Ekonomicznych z siedzibą  

w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3 oraz postanowił o jej skierowaniu na sesję  

w dniu 27 marca 2018 r. 

 

Wicestarosta przedstawił nową wersję 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 2018. 

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

371111. 

Wicestarosta poinformował, że zgodnie z ustaleniami z posiedzenia Zarządu w dniu 13 marca 

2018 r. projekt 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 2018 został przekazany 

do zaopiniowania Powiatowej Społecznej Radzie Do Spraw Osób Niepełnosprawnych  

w Raciborzu.  

Powiatowa Społeczna Rada Do Spraw Osób Niepełnosprawnych pozytywnie zaopiniowała 

zaproponowany w projekcie uchwały podział środków, podejmując uchwałę nr 13/III/2018  

z dnia 15 marca 2018 r., co znalazło odzwierciedlenie w uzasadnieniu.  

Ponadto w ww. wersji projektu uchwały przytoczono nowy tekst jednolity ustawy  

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych. 
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Wicestarosta poinformował, że po przygotowaniu wstępnego podziału środków PFRON  

na 2018 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu w dniu 16 marca 2018 r. wpłynął 

kolejny wniosek o organizację stażu dla osoby niepełnosprawnej. W związku z powyższym 

Dyrektor PUP w Raciborzu pismem nr CAZ/RP.070.II.19.2018.JC z dnia 26 marca 2018 r. 

zwrócił się z prośbą o dokonanie korekty we wstępnym podziale środków i przesunięcie 

kwoty 8 000,00 zł z zadania: finansowanie kosztów szkoleń i przekwalifikowania 

zawodowego osób niepełnosprawnych (art. 38 i 40 ustawy) na finansowanie kosztów staży 

osób niepełnosprawnych (art. 11 ustawy).  

Wicestarosta zaproponował, aby zebrani pozytywnie ustosunkowali się do ww. pisma 

Dyrektora PUP w Raciborzu. Powyższa propozycja została przyjęta jednogłośnie. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 371603. 

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 zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  

oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2018 oraz postanowił o jej przekazaniu  

na sesję w dniu 27 marca 2018 r. Jednocześnie zdecydował, że na sesji Wicestarosta zgłosi 

autopoprawkę do ww. nowej wersji projektu uchwały, zgodnie z pismem Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu nr CAZ/RP.070.II.19.2018.JC z dnia 26 marca  

2018 r. 

 

Wicestarosta omówił nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Programu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym  

w Powiecie Raciborskim na lata 2012 – 2018. 

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

371104. 

Wicestarosta przypomniał, że zgodnie z ustaleniami z posiedzenia w dniu 13 marca 2018 r. 

przedmiotowy projekt uchwały został przekazany do zaopiniowania Powiatowej Społecznej 

Radzie Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu.  

Powiatowa Społeczna Rada Do Spraw Osób Niepełnosprawnych zaopiniowała  

go pozytywnie, podejmując uchwałę nr 14/III/2018 z dnia 15 marca 2018 r., co znalazło 

odzwierciedlenie w uzasadnieniu. Ponadto w ww. wersji projektu przywołano nowy tekst 
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jednolity ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej  

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

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 zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Programu Pomocy 

Osobom Niepełnosprawnym w Powiecie Raciborskim na lata 2012 – 2018 oraz postanowił  

o jej przekazaniu na sesję w dniu 27 marca 2018 r. 

 

Nawiązując do wniosku nr 2 Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z posiedzenia w dniu 19 marca 

2018 r., Starosta przedstawił nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego. 

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

372113. 

Starosta przekazał, że Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa wniosła, aby ostatnie zdanie 

podsumowania w załączniku do projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu 

otrzymało brzmienie: „W dalszym ciągu należy czynić starania oraz podejmować działania  

w zakresie właściwości poszczególnych instytucji mających na celu podniesienie poziomu 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu 

raciborskiego poprzez dokończenie budowy zbiornika „Racibórz Dolny”, oraz budowy 

suchego zbiornika przeciwpowodziowego na rzece Rudzie w Kuźni Raciborskiej”.  

W związku z powyższym w nowej wersji projektu uchwały dopisano ww. zdanie  

oraz uaktualniono podstawę prawną.  

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 przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego  

oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 27 marca 2018 r. 

 

 



 

 

7 

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

Powiatu Raciborskiego o ujęcie w porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 27 marca 2018 roku: 

1) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

informacji o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego, 

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

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok, 

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

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2018 – 2032, 

4) nowej wersji 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 2018,  

5) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie utworzenia 

Zespołu Szkół Ekonomicznych z siedzibą w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3,  

6) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej przyjęcia Programu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Powiecie 

Raciborskim na lata 2012 – 2018 

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

nr OR.IV.0022.3.4.2018 z dnia 13 marca 2018 roku.  

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, 

psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

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

370304. 

Wicestarosta przypomniał, że do kompetencji organu prowadzącego należy określenie 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli: pedagogów, psychologów, 

logopedów oraz doradców zawodowych zatrudnionych w podległych szkołach i placówkach 

oświatowych. Obowiązkiem organu prowadzącego, w ramach ustawowych kompetencji  
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i obowiązków, jest zapewnienie dobrych warunków kształcenia, wychowania i opieki  

w prowadzonych szkołach i placówkach oświatowych. 

Art. 76 pkt 22 ppkt d i art. 147 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu 

zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) z dniem 1 września 2018 r. zmienia  

art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1189 z późn.zm.) określając tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć: 

pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, 

z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych  

do maksymalnie 22 godzin. 

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 określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych  

w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski. 

 

Ad. 3 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, 

psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

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

370302. 
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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 dotyczącej określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców 

zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski, po wprowadzeniu na wniosek Sekretarza Powiatu 

autopoprawek do: § 4, który otrzymał brzmienie: § 4. 1. Wykonanie uchwały powierza się 

Kierownikowi Referatu Edukacji. 2. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawować będzie 

Wicestarosta.” oraz do § 5, który otrzymał brzmienie: „§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia.”. 

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

nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem  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 

371449. 

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 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2017 rok. 

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

369604. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego  

z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2017 rok, po wprowadzeniu na wniosek 

Wicestarosty autopoprawek polegających na poprawieniu drobnych błędów redakcyjnych. 

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

nr OR.IV.0025.1.2018. 
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Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Raciborskiego za 2017 rok. 

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

369602. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia 

Powiatu Raciborskiego za 2017 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2017 rok. 

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

369601. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego  

z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

za 2017 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

Jednocześnie Starosta przekazał, że na jedno z kolejnych posiedzeń zaprosi Dyrektora 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu, celem szczegółowego omówienia sprawozdania rocznego  

z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

za 2017 rok. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia 

Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. 

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

365914. 

Wicestarosta poinformował, że realizując zalecenia z kontroli przeprowadzonej przez Referat 

Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz kontroli przeprowadzonej  

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu Dyrektor Domu przygotował  

i przedłożył Zarządowi do uchwalenia nowy Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy 

Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. 
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Regulamin zawiera uaktualniony wykaz przepisów prawa, na podstawie których działa Dom 

oraz zmienioną strukturę organizacyjną Domu: 

1) zlikwidowano: 

a) Stanowisko Z – cy Dyrektora, 

b) Stanowisko ds. terapeutycznych, 

c) Zespół Rehabilitacyjny; 

 

2) utworzono: 

a) Dział Socjalno – Wspierający, 

b) Sekcję Medyczno – Opiekuńczą, 

c) Sekcję Terapeutyczno – Opiekuńczą, 

d) Sekcję Rehabilitacji i Fizjoterapii. 

 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu  

pn. „Przeprowadzenie w roku 2018 programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców 

przemocy w rodzinie”. 

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

371401. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji konkursowej  

do oceny ofert złożonych w ramach konkursu pn. „Przeprowadzenie w roku 2018 programu 

korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Raciborzu przy ul. Królewskiej 19. 



 

 

12 

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

371657. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej  

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych  

w Raciborzu przy ul. Królewskiej 19. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2018 r. 

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

371410. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych na 2018 r.: 

Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. prośby Prezesa Zarządu 

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

kosztów prowadzenia świetlicy młodzieżowej na rok 2018. 

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

370829. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Raciborzu w maju 2018 r., w wysokości 70 000,00 zł, pod warunkiem 

otrzymania pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o możliwości 

wykupu przez Powiat Raciborski papierów wartościowych na kwotę 10 000 000,00 zł.  

O powyższym Referat Edukacji poinformuje Prezesa Zarządu. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawił kartę informacyjną 

Wydziału Organizacyjnego dot. zapoznania się z protokołem z posiedzenia Rady Nadzorczej 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. z dnia 22 marca 2018 r. 
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

371670. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek poinformował,  

że przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej PKS Sp. z o.o. w dniu 22 marca 2018 r. były 

m.in.: analiza informacji Zarządu Spółki o bieżącej sytuacji ekonomicznej Spółki oraz zajęcie 

stanowiska w sprawie zawarcia z Prezesem Spółki umowy o świadczenie usług zarządzania 

spółką w świetle posiadanych opinii prawnych i Uchwały nr 1/2017 Nadzwyczajnego 

Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu  

Sp. z o.o. z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń 

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

posiedzenia Rady Nadzorczej PKS Sp. z o.o. była również analiza informacji Zarządu Spółki 

w sprawie zmian w organizacji przewozów pasażerskich w 2018 r. 

Ponadto zebrani na posiedzeniu Rady Nadzorczej zapoznali się z informacją o działaniach 

podjętych przez Powiat Raciborski w sprawie nabycia nowych autobusów dla Spółki. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem nr 15/22.03./2018 z przebiegu 

posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu odbytego w dniu 22 marca 2018 r.  

w siedzibie Spółki oraz przyjął informację o bieżącej sytuacji ekonomicznej Spółki. 

 

Starosta przedstawił informację o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 27 marca 2018 r.  

o godz. 16:30 (po zakończeniu sesji Rady Powiatu Raciborskiego) w Starostwie Powiatowym 

w Raciborzu (budynek A, parter, pok. nr 4). 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 371226. 

 

Starosta omówił: 

 

1) wnioski i opinię Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania 

Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z posiedzenia w dniu 19 marca 2018 r., 

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 372574.  

Zarząd przyjął do wiadomości wniosek nr 1, polecił Kierownikowi Referatu 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego udzielić odpowiedzi na wniosek nr 2,  

2) pismo o zapoznaniu się przez Członków Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji  

i Współpracy z Zagranicą na posiedzeniu w dniu 20 marca 2018 r. z materiałami na sesję 
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Rady Powiatu Raciborskiego zwołaną w dniu 27 marca 2018 r. Ww. pismo znajduje się  

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 372452, 

3) opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z posiedzenia w dniu 21 marca  

2018 r., która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 372447, 

4) opinię Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z posiedzenia w dniu 22 marca  

2018 r., która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 369425, 

5) opinie Komisji Budżetu i Finansów z posiedzenia w dniu 26 marca 2018 r., które znajdują 

się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 372468, 

6) zapytania Członków Komisji Budżetu i Finansów wystosowane podczas posiedzenia  

w dniu 26 marca 2018 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 372483. 

Zarząd polecił Naczelnikowi Wydziału Komunikacji i Transportu udzielić odpowiedzi  

na zapytania nr 1 i nr 2, a Kierownikowi Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu  

na zapytanie nr 3.  

 

 

Na wniosek Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzeja Chroboczka Zarząd powrócił 

do sprawy związanej z zagospodarowaniem dachówki zmagazynowanej w Powiatowym 

Zarządzie Dróg w Raciborzu. Zarząd podtrzymał swoje stanowisko dotyczące  pozostawienia 

maksymalnie 1 z 19 palet dachówek na potrzeby Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej  

i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu oraz sprzedaży 

pozostałych w drodze licytacji lub przetargu. Ponadto możliwość  zagospodarowania  

ww. dachówki przedstawiona zostanie na Konwencie Starosty, Prezydenta, Burmistrzów  

i Wójtów Powiatu Raciborskiego.  

 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z korespondencję wewnętrzną Wydziału 

Geodezji dot. przeniesienia środków z wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących  

z dnia 22 marca 2018 r., przedstawioną przez Skarbnika Powiatu, podjął decyzję,  

że ewentualne zmiany w planie polegające na przeniesieniu kwoty 200 000,00 zł z wydatków 

majątkowych do wydatków bieżących zostaną zrealizowane po otrzymaniu opinii 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o możliwości wykupu przez Powiat 

Raciborski papierów wartościowych na kwotę 10 000 000,00 zł. Wtedy to ww. propozycja 



 

 

15 

Wydziału zostanie ponownie przeanalizowana i podjęta będzie w tej sprawie decyzja.  

O powyższym Wydział Finansowy poinformuje Geodetę Powiatowego.  

 

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 marca 2018 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 marca 2018 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów 

i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2018 rok. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego  

z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2017 rok. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia 

Powiatu Raciborskiego za 2017 rok. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego  

z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

za 2017 rok. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania Komisji konkursowej  

do oceny ofert złożonych w ramach konkursu pn. „Przeprowadzenie w roku 2018 

programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie”. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji konkursowej  

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych  

w Raciborzu przy ul. Królewskiej 19. 


