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OR.IV.0022.1.24.2018  

PROTOKÓŁ  NR 181/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 19 czerwca 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.  

Starosta rozszerzył porządek obrad dodatkowo o: 

1) kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu dot. propozycji zmiany  

w kalendarzu imprez kulturalnych realizowanych jako zadania własne samorządu 

powiatowego w zakresie upowszechniania kultury, 

2) uchwałę Nr 4200/V/116/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. V Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku 

Komisji Rewizyjnej Powiatu Raciborskiego. 

Starosta poinformował, że w końcowej części posiedzenia udział wezmą: Paweł Ptak 

oraz Agata Wieczorek, którym zostaną wręczone akty powierzenia stanowisk dyrektorów.  

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 180/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 12 czerwca 2018 r. 

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

3. Sprawy różne. 

4. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

5. Wręczenie aktów powierzenia stanowisk dyrektorów Zespołu Szkół Ekonomicznych 

w Raciborzu Pawłowi Ptakowi oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu  

Agacie Wieczorek. 
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Starosta przekazał, że kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się w tut. Starostwie  

28 czerwca 2018 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 180/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 12 czerwca  

2018 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią, po sprostowaniu treści  

na str. 4 i 6 oraz na str. 14 i 15.  

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła 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 

387815. 

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. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

na czas określony pełnomocnictwa Panu Pawłowi Ptakowi. 

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

387048. 

Wicestarosta wyjaśnił, że zgodnie z Uchwałą Nr XL/362/2018 Rady Powiatu Raciborskiego 

z dnia 27 marca 2018 r. został utworzony Zespół Szkół Ekonomicznych z siedzibą 

w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3. Pan Paweł Ptak funkcję Dyrektora w/w zespołu 

obejmie z dniem 1 września 2018r., na podstawie Uchwały nr 180/857/2018 Zarządu Powiatu 

Raciborskiego z dnia 12 czerwca 2018r. Celem dopełnienia wszelkich formalności 

związanych z uruchomieniem jednostki oświatowej od dnia 1 września 2018 r. zasadnym 

staje się udzielenie pełnomocnictwa w/w osobie do wystąpienia z wnioskiem o nadanie 

numeru NIP, założenie konta bankowego, podejmowania wszelkich czynności związanych 

z przejęciem pracowników Technikum nr 1 im. Księżnej Eufemii Raciborskiej  
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oraz Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1 i organizacją Zespołu Szkół Ekonomicznych  

w Raciborzu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia na czas określony 

pełnomocnictwa Panu Pawłowi Ptakowi. 

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

 

Ad. 3 

 

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 

387600. 

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

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama 

Mickiewicza w Raciborzu, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu, 

Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. modyfikacji procedury 

księgowania wydatków w podziale na typy szkół oraz metodologii księgowania wydatków 

ponoszonych na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 

ogólnodostępnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

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

387248. 

Wicestarosta wyjaśnił, że ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) wprowadziła istotną zmianę dotyczącą 

wydatkowania środków na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. 

Zmiana, w stosunku do poprzedniego stanu prawnego, polega na wyodrębnianiu tylko                          

i wyłącznie wydatków ponoszonych na realizację zaleceń wynikających m.in. z orzeczeń                    

o potrzebie kształcenia specjalnego. W związku z powyższym zachodzi konieczność 

wprowadzenia zmian w dotychczas obowiązujących procedurach, przyjętych na posiedzeniu 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 6 grudnia 2016 r. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął do stosowania przez podległe jednostki oświatowe 

założenia zawarte w zał. Nr 1 i zał. Nr 2 do karty informacyjnej Referatu Edukacji  

dot. modyfikacji procedury księgowania wydatków w podziale na typy szkół  

oraz metodologii księgowania wydatków ponoszonych na specjalną organizację nauki i metod 

pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach ogólnodostępnych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski, począwszy od dnia 01.07.2018 r. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. przyjęcia oferty 

Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „Przyjazny Dom” z Krzyżanowic dotyczącej wsparcia 

realizacji zadania publicznego pn. „Dom i tradycje” i udzielenie w trybie pozakonkursowym 

dotacji na wsparcie realizacji w/w zadania publicznego. 

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

387345. 

Wicestarosta poinformował, że dnia 13 czerwca br. Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych 

„Przyjazny Dom” z Krzyżanowic, działając w oparciu o art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, złożyło ofertę na wsparcie 

realizacji zadania publicznego pn. „Dom i tradycje”. Głównym celem projektu jest 

podniesienie wiedzy rodziców zastępczych na temat kultywowania, pielęgnowania, pokazanie 

ważnego aspektu rodzinnego i społecznego jakim jest tradycja rodzinna. Zadanie jest 

kontynuacją szkoleń organizowanych w latach poprzednich. Dodatkowym efektem zadania, 

podobnie jak w latach ubiegłych, będzie integracja rodzin, która wpływa na wzajemną pomoc 

i współpracę na rzecz dobra dzieci. Zaplanowane moduły szkolenia: 

 „Tradycje w mojej rodzinie pochodzenia” – cel: diagnozowanie wpływu tradycji  

na funkcjonowanie rodziny jako całości i jej poszczególnych członków autodiagnoza. 

Analiza stosunku do tradycji na poszczególnych etapach życia, 

 „Spotkanie dwóch tradycji” – cel: autodiagnoza problemów z początkowej fazy 

małżeństwa i poszczególnych faz rozwojowych rodziny oraz procesu tworzenia własnych 

tradycji, 

 „Konfrontacja czy współistnienie” – cel: wypracowanie najbardziej efektywnego  

a zarazem wspierającego dziecko sposobu jego adaptacji do tradycji rodziny zastępczej 

oraz otwartości rodziny na to, co wnosi dziecko. 

Zakłada się, iż w projekcie weźmie udział 8 rodzin zastępczych z terenu powiatu 

raciborskiego będących członkami Stowarzyszenia. Łącznie projektem zostanie objętych  
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20 osób dorosłych i 45 dzieci. Zadanie realizowane będzie w okresie od 20 sierpnia 2018 r.  

do 15 listopada 2018 r. Zgodnie ze złożoną ofertą wnioskowana przez Stowarzyszenie kwota 

dofinansowania Powiatu Raciborskiego wynosi 10 000,00 zł. Całkowity koszt realizacji 

zadania wynosi 14 595,00 zł. Przepisy art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) 

umożliwiają wsparcie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu 

ofert. Koniecznym jest spełnienie dwóch warunków tj. wysokość dofinansowania realizacji 

zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10 000,00 zł oraz zadanie wykonywane 

będzie w okresie krótszym niż 90 dni. W takim przypadku organ wykonawczy jednostki 

samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji zadania zleca jego wykonanie. 

Jednocześnie zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie ofertę zamieszcza się w BIP, w siedzibie organu 

jednostki samorządu terytorialnego na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej na okres  

7 dni. Po upływie w/w terminu i rozpatrzeniu ewentualnych uwag zawierana jest umowa 

o udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego, do której załącznik stanowi złożona 

oferta. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął ofertę Stowarzyszenia „Przyjazny Dom” do realizacji, 

polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych przeprowadzić procedurę zgodnie  

z art. 19a w/w ustawy i w efekcie przygotować umowę o udzielenie dotacji na wsparcie 

realizacji zadania publicznego pn. „Dom i tradycje” na kwotę 10.000,00 zł. Zadanie będzie 

finansowane ze środków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych. 

 

Starosta zapoznał zebranych z interpelację złożoną przez radnego Artura Wierzbickiego  

z dnia 18 czerwca 2018 r., która znajduje się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 387813. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu 

udzielić odpowiedzi na interpelację radnego Artura Wierzbickiego złożoną w dniu 18 czerwca 

2018 r.  

 

Starosta przedstawił informację o terminach posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu 

Raciborskiego, które odbędą się w czerwcu 2018 r. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 387552. 
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Ad. 4 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności  

Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował kartę 

informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXX/280/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie udzielenia 

dotacji na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie remontu wnętrza zabytkowego kościoła  

pw. św. Jerzego w Sławikowie”. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Promocji 

i Rozwoju Powiatu odpowiedzialny za jej realizację.  

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

386888.  

 

Dodatkowo Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju 

Powiatu dot. propozycji zmiany w kalendarzu imprez kulturalnych realizowanych jako 

zadania własne samorządu powiatowego w zakresie upowszechniania kultury. 

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

388089. 

Wicestarosta wyjaśnił, że Pan Marcin Lippa Przewodniczący DFK w Raciborzu zwrócił się 

z prośbą do starosty raciborskiego o udzielenie dodatkowego wsparcia finansowego 

w organizacji Koncertu Orkiestry Reprezentacyjnej Rządu RFN na Zamku Piastowskim 

w Raciborzu. Wnioskodawca zwrócił się z prośbą o udzielenie dodatkowej pomocy 

finansowej w wysokości 3 000,00 zł. W kalendarzu imprez kulturalnych do realizacji  

na 2018 r. na organizację w/w koncertu została zabezpieczona kwota 2 000,00 zł brutto 

(wnioskowano o 5 000,00 zł). Z informacji zebranych od organizatora wynikało,  

że współorganizatorzy przedsięwzięcia tj. DFK w Raciborzu, Urząd Miasta w Raciborzu 

i Starostwo Powiatowe w Raciborzu powinni podzielić się po równo kosztami organizacji 

wydarzenia – po 5 000,00 zł. Ponadto Wicestarosta dodał, że koncert cieszy się dużym 

zainteresowaniem mieszkańców powiatu raciborskiego. 

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie 

sceny, nagłośnienia i dziedzińca Zamku Piastowskiego w Raciborzu podczas Koncertu 

Orkiestry Reprezentacyjnej Rządu RFN. 
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Następnie Starosta dodatkowo przedstawił Uchwałę Nr 4200/V/116/2018 z dnia 14 czerwca 

2018 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach 

w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Powiatu Raciborskiego. 

RIO w Katowicach wydało pozytywną opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego  

za 2017 rok. 

Ww. Uchwała znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 387456. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z Uchwałą Nr 4200/V/116/2018  

z dnia 14 czerwca 2018 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Katowicach w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Powiatu 

Raciborskiego. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją przedstawioną przez Skarbnika 

Powiatu nt. zmian w projektach uchwał Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok oraz w sprawie dokonania zmian  

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

które zostaną uwzględnione w nowych wersjach projektów ww. uchwał i przedstawione  

na najbliższym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów oraz kolejnym posiedzeniu Zarządu. 

 

Ad. 5  

 

Starosta oraz Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego wręczyli: 

 

1) akt powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu 

Pawłowi Ptakowi (aktualnie nauczyciel w CKZiU nr 1 w Raciborzu),  

2) akt powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu  

Agacie Wieczorek (aktualnie wicedyrektor ZSS w Raciborzu), 

 

składając serdeczne gratulacje oraz życząc powodzenia w kierowaniu szkołami. Stanowiska  

te zostały powierzone na okres od dnia 1 września 2018 roku do 31 sierpnia 2023 roku 

w wyniku rozstrzygniętych konkursów.  
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Wicedyrektor Agata Wieczorek w kilku zdaniach przedstawiła swój życiorys i zapoznała 

Zarząd z zadaniami, które planuje zrealizować w trakcie pełnienia stanowiska, tj.: 

1) kontynuowanie działań dyrektor Ewy Konopnickiej, które mają na celu utrzymać dobry 

wizerunek szkoły; 

2) nawiązywanie współpracy z przedsiębiorcami w zakresie dalszego rozwoju zawodowego 

absolwentów szkoły; 

3) pozyskiwanie środków zewnętrznych; 

4) realizowanie zadania z zakresu administracji rządowej wynikającego z programu 

kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań 

wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu 

raciborskiego. 

 

Następnie głos zabrał nauczyciel CKZiU nr 1 w Raciborzu Paweł Ptak, który po krótce 

przedstawił swój życiorys oraz zapoznał zebranych z najważniejszymi zadaniami,  

jakie planuje zrealizować w trakcie pełnienia stanowiska, tj.: 

1) stworzenie indywidualnych programów nauczania dla uczniów słabszych; 

2) pogłębienie relacji zawodowych na linii dyrektor – pracownik, którzy wspólnie realizują 

zadania i cele;  

3) wprowadzenie jasnego podziału kompetencji; 

4) rozwijanie logistyki poprzez wirtualne laboratoria; 

5) pozyskiwanie środków zewnętrznych. 

Kończąc swoją wypowiedź, Paweł Ptak serdecznie podziękował komisji konkursowej  

oraz Członkom Zarządu za zaufanie jakim został obdarzony przy powierzeniu stanowiska 

dyrektora.  

W tym miejscu spotkanie zakończono.  

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Jolanta Wojteczek 
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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 19 czerwca 2018 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 19 czerwca 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 na czas określony 

pełnomocnictwa Panu Pawłowi Ptakowi. 

 

 

 


