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OR.IV.0022.1.5.2020 

 

PROTOKÓŁ  NR 63/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 25 lutego 2020 r.  

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, 47 – 400 Racibórz 

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Grzegorz Swoboda. Przewodniczący posiedzenia 

stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego  

do podejmowania uchwał.  

Starosta poinformował o nieobecności Wicestarosty Marka Kurpisa, który bierze 

udział w szkoleniu organizowanym przez Śląskie Forum Oświaty Samorządowej  

w Katowicach.  

Starosta wyznaczył Członków Zarządu, Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu  

do zreferowania poszczególnych punktów porządku posiedzenia, zgodnie z podziałem 

kompetencji w zakresie nadzoru i koordynacji spraw prowadzonych w komórkach 

organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu i jednostkach organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego.  

Starosta rozszerzył porządek posiedzenia o materiały dodatkowe, które zostaną  

omówione w pkt 7 protokołu, tj. o: 

1) opinie Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego  

z posiedzenia w dniu 24 lutego 2020 r.,  

2) kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody na złożenie 

wniosku do Zarządu Województwa Śląskiego w Katowicach o dofinansowanie 

zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3519S  wykorzystywanej jako 

dojazd do gruntów rolnych w gminie Rudnik, sołectwie Czerwięcice, obrębie 

geodezyjnym Czerwięcice” ze środków budżetu Województwa Śląskiego na rok 2020, 

3) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok, 
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4) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Pani Agacie 

Wieczorek do zakończenia i rozliczenia projektu Nr WND-RPSL.11.01.04-24-

02DA/17-001 „AS – Szkolna Akademia Sukcesu” realizowanego na podstawie 

umowy zawartej z Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd 

Województwa Śląskiego, pełniącym rolę „Instytucji Zarządzającej Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”. 

 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków (nieobecny w tej 

części posiedzenia Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska) – 3 głosami 

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

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 62/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 11 lutego 2020 r.  

2. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres  

od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., bilansu na dzień 31.12.2019 r., opisu sytuacji 

finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec grudnia 

2019 r., wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 

31.12.2019 r. – referuje Dyrektor Ryszard Rudnik. 

3. Informacja nt. sytuacji na rynku pracy w Powiecie Raciborskim – referuje Dyrektor 

Mirosław Ruszkiewicz. 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego.  

5. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

6. Sprawy różne. 

7. Materiały dodatkowe. 

 

Starosta poinformował, że kolejne planowane posiedzenie będzie miało miejsce  

w tut. Starostwie 3 marca 2020 r. o godz. 11.00. Jednocześnie przypomniał, że o godz. 13.00 

odbędzie się wspólne posiedzenie Zarządów Powiatu Wodzisławskiego oraz Raciborskiego  

w Wodzisławiu Śląskim.   
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Ad. 1 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków (nieobecny w tej części posiedzenia 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska) – 3 głosami za, 0 głosów 

przeciw, 0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 62/2020 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 11 lutego 2020 r., po zgłoszeniu wniosków polegających na 

uzupełnieniu treści na str. 3 oraz poprawieniu drobnych błędów redakcyjnych na str. 14 i 15. 

 

Ad. 2 

 

Starosta w imieniu swoim oraz zebranych przywitał na posiedzeniu Dyrektora Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu Ryszarda Rudnika. Jednocześnie poprosił o omówienie karty 

informacyjnej Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres  

od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., bilansu na dzień 31.12.2019 r., opisu sytuacji finansowej, 

zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec grudnia 2019 r., 

wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 31.12.2019 r. 

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

518484. 

W tym miejscu na posiedzenie przybył Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego  

Ewa Lewandowska.  

Dyrektor Ryszard Rudnik poinformował, że z przedstawionego zestawienia kosztów  

i przychodów wynika, iż na koniec grudnia ubiegłego roku Zakład zanotował stratę  

w wysokości 5 060 550,00 zł, jest to strata o 3 186 586,00 zł niższa od straty w analogicznym 

okresie 2018 r. wynoszącej 8 247 136,00 zł. Uwzględniając amortyzację w wysokości 

3 060 765,00 zł Zakład za IV kwartały 2019 r. zanotował niedobór finansowy w wysokości 

1 999 785,00 zł. Jak podkreślił Dyrektor są to dane wstępne, po ich przekazaniu  

do tut. Starostwa sytuacja się zmieniła, gdyż do 31 marca danego roku trwa okres 

rozliczeniowy NFZ z zakładami opieki zdrowotnej za rok poprzedni. W ramach  

ww. rozliczeń został podpisany aneks, zgodnie z którym Szpital otrzyma dodatkowe 

1 083 000,00 zł za wykonane świadczenia zdrowotne w 2019 r. Strata Zakładu za 2019 r. 

wynosić będzie poniżej 4 000 000,00 zł.                 

Podsumowując działalność Szpitala w 2019 r. należy zwrócić uwagę, że przychody netto  

ze sprzedaży i zrównane z nimi wyniosły 89 549 059 zł (wzrost o 10 % w stosunku  
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do 2018 r.), a koszty działalności operacyjnej wyniosły 96 737 789 zł (wzrost o 9 %  

w porównaniu do 2018 r.).    

W okresie dwunastu miesięcy ubiegłego roku zobowiązania ogółem, w stosunku                             

do zobowiązań na dzień 31.12.2018 r., zmalały o kwotę 6 368 534,00 zł i na dzień 

31.12.2019 r. wynosiły 29 124 163,00 zł. Zobowiązania wymagalne wynoszą 495 400,00 zł,  

ale Szpital oczekuje na pozytywną decyzję Prezydenta Miasta Racibórz w sprawie umorzenia 

podatku od nieruchomości w wysokości 98 826,00 zł. Wpływ na wynik finansowy za 2019 r. 

miało umorzenie przez Powiat Raciborski pożyczki w kwocie 1 500 000,00 zł. Patrząc                      

na najbliższe otoczenie i sytuację w jakiej znalazły się szpitale (wielomilionowe straty, wizje 

strajku personelu medycznego) Szpital w Raciborzu rok 2019 zamknął całkiem nieźle. 

Dyrektor poinformował, że kolejny przegląd akredytacyjny potwierdził spełnienie  

przez Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu standardów akredytacyjnych  

dla lecznictwa szpitalnego, co pozwala w pełni realizować działalność przez kolejne 3 lata.  

Następnie przekazał zebranym do wglądu Zarządzenie Dyrektora Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania  

z pacjentami podejrzanymi o zakażenie nowym Koronawirusem 2019-nCoV.  

Ww. Zarządzenie znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 521807. 

Dyrektor poinformował, że pacjent podejrzany o zakażenie nowym koronawirusem nie będzie 

leczony w Szpitalu, gdyż jego rolą jest, aby go zdiagnozować i izolować z zachowaniem 

warunków izolacji oddechowej i ścisłego reżimu sanitarnego, a następnie przekazać  

go do ośrodka wyższej referencyjności. Na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym Szpitala jest 

jedna izolatka, która spełnia warunki do izolacji takiego pacjenta. W przypadku gdy 

pacjentów będzie więcej, pacjenci przebywający na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym 

zostaną przeniesieni na inne oddziały szpitalne lub wypisani do domu. Personel medyczny 

mający bezpośrednią styczność z osobą podejrzaną, w tym lekarze konsultujący, zostali 

zabezpieczeni w środki ochrony indywidualnej jednorazowego użycia.  

Starosta zapytał o zmniejszenie zatrudnienia w grupie „lekarze” o 3,62 etatu – wg stanu  

na 30 września 2019 r. i o 4,39 etatu – wg stanu na 31 grudnia 2019 r. 

Dyrektor odpowiedział, że personel Szpitala zatrudniony jest zarówno na umowach o pracę, 

jak i na umowach cywilno-prawnych. Aktualnie Szpital zatrudnia na umowę o pracę  

43 lekarzy (39,38 etatu), a z 135 lekarzami ma zawarte umowy cywilno-prawne (66,22 etatu). 

Zmniejszenie zatrudnienia w grupie „lekarze” nie zagraża realizacji zadań Szpitala. 
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W tym miejscu Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu Ryszard Rudnik opuścił 

posiedzenie.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną Referatu Spraw 

Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., bilansu 

na dzień 31.12.2019 r., opisu sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu na koniec grudnia 2019 r., wybranych wskaźników statystycznych 

dla oddziałów, etatyzacji na dzień 31.12.2019 r. oraz postanowił o dalszym monitorowaniu 

sytuacji finansowej Szpitala. Ponadto Dyrektor wyjaśnił, iż zmniejszenie zatrudnienia  

w grupie „lekarze” nie zagraża realizacji zadań Szpitala. Jednocześnie polecił Kierownikowi 

Referatu Spraw Społecznych, aby kolejne karty informacyjne w ww. sprawie w tabeli 

dotyczącej etatyzacji zawierały dodatkowo dane nt. zawartych umów cywilno-prawnych  

z lekarzami, pielęgniarkami i położnymi.  

 

Ad. 3 

 

Starosta w imieniu swoim oraz zebranych przywitał na posiedzeniu Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Raciborzu Mirosława Ruszkiewicza. Podkreślił prawidłową realizację zadań 

przez Dyrektora oraz podległych pracowników, zwracając przede wszystkim uwagę  

na aktywną współpracę z pracodawcami oraz realizowane projekty współfinansowane  

ze środków Unii Europejskiej. Podziękował Dyrektorowi za pełne zaangażowania 

wykonywanie obowiązków służbowych. Mając na uwadze zgłaszane oczekiwania  

przez Członków Zarządu poprosił Dyrektora o przedstawienie aktualnej sytuacji na rynku 

pracy w Powiecie Raciborskim, w kontekście ewentualnych zwolnień grupowych  

w lokalnych zakładach pracy.   

Dyrektor Mirosław Ruszkiewicz przybliżył zebranym procedurę postępowania Powiatowego 

Urzędu Pracy w Raciborzu w przypadku zwolnień grupowych pracowników. Podkreślił,  

iż na dzień dzisiejszy nie ma takiej sytuacji na rynku pracy w Powiecie Raciborskim. Zwrócił 

uwagę, że działania niektórych pracodawców polegające na tym, że nie przedłużają oni umów 

okresowych z pracownikami, nie można traktować jako zwolnienia grupowe. Dodał, że Urząd 

na bieżąco współpracuje z pracodawcami, realizuje projekty, których celem jest aktywizacja 

osób pozostających bez pracy. W ramach swojej działalności w 2019 r. Urząd pozyskał ponad 

4 000 000,00 zł na aktywizację zawodową osób bezrobotnych. Ze swojej strony Dyrektor 

zapewnił, iż pracownicy Urzędu są przygotowani na ewentualną sytuację związaną  
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ze zwolnieniami grupowymi. Wyraził pełną gotowość do współpracy z pracodawcami w tym 

zakresie. Poinformował, że w styczniu 2020 r. zarejestrowanych zostało ok. 160 osób 

bezrobotnych, a pracownicy Urzędu stanęli na wysokości zadania. Wprowadzono również 

możliwość rejestracji przez internet dla bezrobotnych i poszukujących pracy. Kończąc swą 

wypowiedź zapoznał zebranych z ofertami pracy w Powiecie Raciborskim.   

W tym miejscu Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu Mirosław Ruszkiewicz 

opuścił posiedzenie. 

 

Ad. 4 

 

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia 

rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w placówkach 

oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez powiat raciborski, liczby punktów 

możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych  

do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.  

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

518632. 

Starosta przypomniał, że przedmiotowy projekt uchwały przygotowano, gdyż takie były 

zalecenia skierowane do Kierownika Referatu Edukacji po przeprowadzonej kontroli  

w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu. Z kolei Wojewoda Śląski  

w rozstrzygnięciu nadzorczym z dnia 24 stycznia 2020 r. stwierdził nieważność Uchwały  

Nr XIV/123/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie 

kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia 

rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w placówkach 

oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Raciborski, liczby punktów 

możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych  

do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia 

organizowane w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez powiat 



 

 

7 

raciborski, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria  

oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz postanowił  

o jego przekazaniu na sesję w dniu 31 marca 2020 r. 

Działając w oparciu o Uchwałę Nr III/29/2018 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 18 grudnia 2018 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 2018 r., poz. 8283) ww. projekt uchwały należy skierować  

do konsultacji. 

 

Ad. 5 

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

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

520694. 

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

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

Raciborskiego na 2020 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawiał projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany planów finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

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

520696. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego 

na 2020 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  
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Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Raciborskim. 

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

520870. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie centralizacji rozliczeń podatku  

od towarów i usług w Powiecie Raciborskim. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej określenia uprawnień i odpowiedzialności z zakresu 

wykonywania budżetu Powiatu Raciborskiego, składania oświadczenia woli w imieniu 

powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych z prowadzeniem bieżącej działalności 

powiatu. 

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

520674. 

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

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

uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu Powiatu Raciborskiego, 

składania oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych  

z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej ustalenia kryteriów 

branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające 

zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo-

wychowawczych prowadzonych przez powiat raciborski, liczby punktów możliwych  

do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia 

spełnienia tych kryteriów. 

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

518633. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej ustalenia kryteriów branych pod uwagę  

na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania  

lub rozwijające uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo-wychowawczych 

prowadzonych przez powiat raciborski, liczby punktów możliwych do uzyskania  

za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych 

kryteriów. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Pani Agacie 

Wieczorek do przystąpienia do projektu realizowanego w ramach Akcji 2 – Partnerstwa 

strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia pt. „Creating pathways for inclusion”  

w ramach programu ERASMUS+. 

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

516808. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Pani Agacie Wieczorek  

do przystąpienia do projektu realizowanego w ramach Akcji 2 – Partnerstwa strategiczne  

w dziedzinie kształcenia i szkolenia pt. „Creating pathways for inclusion” w ramach 

programu ERASMUS+. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Ad. 6 

 

Skarbnik Powiatu omówił kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych  

na 2020 rok. 

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

520823. 

Skarbnik Powiatu przekazał, że po sporządzeniu przedmiotowej karty informacyjnej otrzymał 



 

 

10 

dodatkowe zmiany w planie finansowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych jednostek 

podległych na 2020 rok. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia dokonanych umorzeń, rozłożeń na raty i odroczeń terminów płatności 

należności – 2019 rok. 

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

520153. 

Skarbnik Powiatu wyjaśnił, iż zgodnie z § 12 Uchwały Nr XLVI/439/2010 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu 

umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających 

Powiatowi Raciborskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, udzielania ulg w spłacie 

tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych kierownicy jednostek 

organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu są zobowiązani do przedkładania 

Zarządowi Powiatu Raciborskiego sprawozdań finansowych dotyczących szczegółowego 

zakresu dokonanych umorzeń, rozłożeń na raty i odroczeń terminów płatności należności,  

o których mowa w § 4 w okresach rocznych według stanu na dzień 31 grudnia, w terminie  

do 28 lutego następnego roku. W 2019 r. jednostki nie dokonywały żadnych umorzeń, 

rozłożeń na raty i odroczeń terminów płatności należności cywilnoprawnych. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia dokonanych umorzeń, rozłożeń na raty i odroczeń terminów płatności 

należności – 2019 rok. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. zaopiniowania planów 

naborowych dyrektorów szkół na rok szkolny 2020/2021, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Raciborski. 

Ustalono, że przedmiotowa karta informacyjna zostanie omówiona w końcowej części 

posiedzenia.  

 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Rozwoju Powiatu dot. wyrażenia 

zgody na złożenie partnerskiego wniosku o dofinansowanie dla mikroprojektu pt.: „Wspólna 
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historia poprzez zabawę” w ramach Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 Programu 

Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska. 

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

518538. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego, po dyskusji, wyraził zgodę na przygotowanie i złożenie 

partnerskiego wniosku o dofinansowanie dla mikroprojektu pt.: „Wspólna historia poprzez 

zabawę” w ramach Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 Programu Współpracy 

Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Jednocześnie wybrał dziedziniec 

zamkowy jako najbardziej optymalne miejsce na lokalizację placu zabaw. Na etapie złożenia 

wniosku o dofinansowanie wskazał Agencję Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu jako realizatora projektu. Wyraził 

zgodę na powołanie zespołu projektowego, w skład którego wejdą pracownicy Starostwa  

oraz Agencji. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji 

Uchwały Nr XV/134/2020 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie 

określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego. 

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

518789. 

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

0 głosów wstrzymujących – zaakceptował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych 

do określenia realizacji Uchwały Nr XV/134/2020 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego. 

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

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację.  

 

Starosta omówił wniosek Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu dot. ponownego 

rozpatrzenia obniżonego oprocentowania pożyczki.  

Starosta poinformował, że Dyrekcja Szpitala Rejonowego w Raciborzu podziękowała  

za wsparcie w postaci pożyczki, jednocześnie zwróciła się z prośbą o zastosowanie niższego 

oprocentowania, tj. w wysokości 1% w stosunku rocznym.  
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Starosta przypomniał, że zgodnie z podjętą w dniu 28 stycznia 2020 r. uchwałą 

oprocentowanie pożyczki wynosi 1,80% w stosunku rocznym. 

Ww. wniosek znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 519236. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po wysłuchaniu opinii Skarbnika Powiatu i zapoznaniu się  

z wnioskiem Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu nr NGF/6/02/20 z dnia 6 lutego 

2020 r. dot. ponownego rozpatrzenia obniżonego oprocentowania pożyczki nie wyraził zgody 

na zmianę Uchwały Nr 60/307/2020 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 28 stycznia  

2020 r. w sprawie udzielenia, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2020 r., pożyczki 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu w zakresie oprocentowania udzielonej pożyczki. 

 

Starosta zapoznał zebranych z przedłożonym przez Dyrektora Agencji Promocji Ziemi 

Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu 

sprawozdaniem z wydarzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu za rok 2019 oraz spisem 

postępowań ofertowych i przetargów za rok 2019 i 2020. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 518445. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze sprawozdaniem z wydarzeń na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu za rok 2019 oraz spisem postępowań ofertowych i przetargów  

za rok 2019 i 2020. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła: 

1) opinię Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Powiatu 

Raciborskiego z posiedzenia w dniu 18 lutego 2020 r., która znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 521004, 

2) wniosek i opinię Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu 

Raciborskiego z posiedzenia w dniu 19 lutego 2020 r., które znajdują się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 521002.  

We wniosku Komisja zwróciła się do Zarządu o rozważenie możliwości powołania „Rady 

Rowerowej” reprezentowanej przez wszystkie gminy powiatu raciborskiego celem 

koordynacji polityki ścieżek rowerowych i turystyki rowerowej na terenie powiatu 

raciborskiego. 
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Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego przychylił się do realizacji wniosku  

Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu Raciborskiego z posiedzenia 

w dniu 19 lutego 2020 r. Jednakże mając na uwadze kompetencje ustawowe powiatu, 

wsparcie może dotyczyć jedynie materialno-technicznych działań „Rady Rowerowej”  

(w szczególności: udostępnienia sali czy pomieszczenia).  

Odpowiedzi na wniosek Komisji udzieli Kierownik Referatu Rozwoju Powiatu. 

 

 

Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z wnioskami Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Raciborskiego z posiedzenia w dniu 12 lutego 2020 r., które znajdują się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 521094.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z wnioskiem nr 1 Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Raciborskiego wystosowanym w ramach zakończonej kontroli pn. „Szpital 

Rejonowy w Raciborzu – organizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego”. 

Po ponownej analizie w szczególności okoliczności opisanych we wniosku Komisji 

Rewizyjnej mających miejsce w ramach kontroli organizacji SOR-u, Zarząd podtrzymał 

wcześniejsze stanowisko uznając, że obieg korespondencji w tut. Starostwie oraz jednostkach 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego jest ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

jest oceniany na bieżąco i nie ma aktualnie konieczności wszczynać dodatkowych czynności 

kontrolnych.  

Dodatkowo członkowie Zarządu zadeklarowali, że w ramach bieżącego nadzoru  

nad działalnością jednostek organizacyjnych zwrócą uwagę dyrektorom na konieczność 

prawidłowego postępowania z dokumentacją tworzącą akta sprawy.   

W przypadku analizowanym przez Komisję Rewizyjną Dyrektor Szpitala udzielił 

nieprecyzyjnego wyjaśnienia, gdyż mail Ministerstwa Zdrowia, o którym mowa  

z dnia 22 sierpnia 2017 r. został zarejestrowany, zadekretowany i dołączony do akt 

prowadzonej sprawy, o czym członkowie Komisji Rewizyjnej zostali poinformowani  

w trakcie trwającej kontroli, otrzymując skan dokumentu mailowo w dniu 6 grudnia 2019 r.  

O powyższym Kierownik Referatu Audytu i Kontroli poinformuje Komisję. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Edukacji udzielić odpowiedzi 

na wniosek nr 2 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego z posiedzenia  
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w dniu 12 lutego 2020 r. wystosowany w ramach kontroli pn. „Zasady wynagradzania 

nauczycieli i pracowników placówek oświatowych”. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła informację o terminach posiedzeń komisji stałych Rady 

Powiatu Raciborskiego, które odbyły się w lutym 2020 r. (ww. informacja znajduje się  

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 519204). 

 

Starosta przedyskutował z zebranymi wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektorów 

szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

 

Starosta zapoznał zebranych z pismem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”  

w Raciborzu informującym, iż Związek Zawodowy Pracowników DPS „Złota Jesień”  

w Raciborzu w dniu 19 lutego 2020 r. złożył do Dyrektora Domu pismo z następującymi 

żądaniami: 

1) „Podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego o kwotę 1 000 zł brutto dla wszystkich 

pracowników Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu”,  

2) „Zwiększenie etatów pracowników bezpośrednio uczestniczących w opiece (opiekunowie, 

młodsi opiekunowie), ze względu na zwiększoną ilość podopiecznych, wymagających 

całkowitej opieki. Jak również poprawę systemu organizacji pracy i urlopów 

wypoczynkowych.”. 

Konsekwencją nieuwzględnienia żądań do dnia 26 lutego 2020 r. będzie wszczęcie sporu 

zbiorowego pomiędzy Domem Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, jako 

pracodawcą a Związkiem Zawodowym Pracowników DPS „Złota Jesień”, jako reprezentacją 

pracowników.  

Dyrektor Domu poinformowała, że realizowany plan finansowy jednostki nie uwzględnia  

i nie pozwala na wnioskowaną przez Związek podwyżkę płac dla pracowników Domu,  

jak również zwiększenie zatrudnienia.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 521188. 

Starosta zadeklarował, że w powyższej sprawie odbędzie osobiste spotkanie z pracownikami 

Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu w dniu 27 lutego 2020 r. na terenie 

jednostki.  
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Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska poinformowała,  

że na bieżąco monitorowana jest sytuacja w Wydziale Komunikacji i Transportu  

tut. Starostwa. Zwróciła uwagę na pojawiające się niezadowolenie klientów,  

które spowodowane jest zmianą regulacji prawnych. Przypomniała, że od 1 stycznia 2020 r. 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracownicy Wydziału zobligowani są do nakładania 

kar na właścicieli pojazdów, którzy nie dotrzymali terminów rejestracji lub zgłoszenia 

nabycia i zbycia pojazdu. 

 

Ad. 7 

 

Starosta rozpoczął omawianie materiałów dodatkowych od przedstawienia opinii Komisji 

Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego z posiedzenia  

w dniu 24 lutego 2020 r. 

Ww. opinie znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 521633. 

 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów  

dot. wyrażenia zgody na złożenie wniosku do Zarządu Województwa Śląskiego  

w Katowicach o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej  

nr 3519S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Rudnik, sołectwie 

Czerwięcice, obrębie geodezyjnym Czerwięcice” ze środków budżetu Województwa 

Śląskiego na rok 2020. 

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

520919. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na złożenie do Zarządu Województwa 

Śląskiego w Katowicach wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi 

powiatowej nr 3519S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Rudnik, 

sołectwie Czerwięcice, obrębie geodezyjnym Czerwięcice” ze środków budżetu 

Województwa Śląskiego na rok 2020 przeznaczonych na budowę i modernizację dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok (rezerwa oświatowa). 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

521728. 

Jednocześnie Skarbnik Powiatu omówił opinię sporządzoną przez pracownika Referatu 

Inwestycji i Remontów z wizji lokalnej, która odbyła się w dniu 20 lutego 2020 r.  

dot. stanu technicznego części dachów w Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu. 

Ww. opinia znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 521310. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z opinią z wizji lokalnej, która odbyła się 

w dniu 20 lutego 2020 r. dot. stanu technicznego części dachów w Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu zwiększył o kwotę 13 000,00 zł 

plan wydatków Centrum, z przeznaczeniem na naprawę dachu budynku sali gimnastycznej 

oraz dachu budynku socjalnego w budynku B. Jednocześnie zmniejszono o ww. kwotę plan 

rezerwy oświatowej.  

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

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

Raciborskiego na 2020 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Pani Agacie 

Wieczorek do zakończenia i rozliczenia projektu Nr WND-RPSL.11.01.04-24-02DA/17-001 

„AS – Szkolna Akademia Sukcesu” realizowanego na podstawie umowy zawartej  

z Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego, 

pełniącym rolę „Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”. 

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

520835. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Pani Agacie Wieczorek do zakończenia 

i rozliczenia projektu Nr WND-RPSL.11.01.04-24-02DA/17-001 „AS – Szkolna Akademia 

Sukcesu” realizowanego na podstawie umowy zawartej z Województwem Śląskim, 

reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego, pełniącym rolę „Instytucji 
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Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego  

na lata 2014-2020”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

 

W końcowej części posiedzenia udział wzięła Kierownik Referatu Edukacji  

Danuta Miensopust, która zapoznała zebranych z kartą informacyjną dot. zaopiniowania 

planów naborowych dyrektorów szkół na rok szkolny 2020/2021, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

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

520944. 

Kierownik Referatu Edukacji poinformowała, że liczba uczniów z VIII klas szkół 

podstawowych na terenie Powiatu Raciborskiego kształtuje się na poziomie 798. Do naboru 

planuje się również dodatkowe 15% dzieci spoza powiatu. Zaplanowana liczba oddziałów  

po SP wynosi 29, a liczba miejsc w oddziałach – 920.  

Odpowiadając na pytanie Starosty, Kierownik przekazała, że w trakcie naboru istnieje 

możliwość uruchomienia dodatkowych oddziałów. W związku z powyższym Starosta 

poprosił o taką informację w trakcie trwania naboru, podkreślając, że zależy mu, aby każde 

dziecko z terenu Powiatu Raciborskiego, jeśli tylko wyrazi taką wolę, znalazło miejsce  

w szkole, dla której organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. Ponadto Starosta zwrócił 

szczególną uwagę, aby na stronach internetowych szkół ponadpodstawowych, 

w informatorze, a także podczas Dni Otwartych prezentowana była oferta edukacyjna naszych 

szkół.  

Kierownik Referatu Edukacji wyjaśniła, iż proponowana maksymalna ilość uczniów  

w oddziale wynosi 32, z wyjątkiem Liceum Sztuk Plastycznych, gdzie kształtuje się ona  

na poziomie 24 uczniów. Minimalną ilość uczniów pokazuje nabór, zwykle wynosi ona  

30 uczniów. Ponadto poinformowała, że jeden uczeń z Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu wybrał zawód w klasie wielozawodowej - kamieniarz,  

a kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w tym zawodzie odbywa 

się jedynie w Zespole w Zielonej Górze, stąd zachodzi konieczność zawarcia porozumienia  

z Miastem Zielona Góra. Koszt kształcenia ucznia ponosi Powiat Raciborski. 

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

0 głosów wstrzymujących – zaakceptował plany naborowe dyrektorów szkół na rok szkolny 



 

 

18 

2020/2021, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, zapoznał się  

z informacją o ich publikacji na stronach internetowych szkół ponadpodstawowych, 

w informatorze, a także podczas Dni Otwartych. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zatwierdzając plany naborowe przyjął, że ilość oddziałów  

w szkołach podległych Powiatowi Raciborskiemu kształtować się będzie następująco:  

1) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu: 

a) I Liceum Ogólnokształcące – 4 oddziały po SP – 128 uczniów, 

b) Liceum Sztuk Plastycznych – 1 oddział (0,5 techniki graficzne + 0,5 fotografia i film)  

po SP – 24 uczniów, 

2) II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Raciborzu – 4 oddziały                       

po SP – 128 uczniów, 

3) Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu – Technikum – 4 oddziały po SP                         

– 128 uczniów, 

4) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu w Raciborzu: 

a) Technikum – 5 oddziałów po SP – 160 uczniów, 

b) Branżowa Szkoła I Stopnia – 3 oddziały po SP – 96 uczniów, 

c) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 1 oddział – 32 uczniów, 

5) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik w Raciborzu: 

a) Technikum  – 5 oddziałów po SP – 160 uczniów, 

b) Branżowa Szkoła I Stopnia – 3 oddziały po SP – 96 uczniów, 

c) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 1 oddział – 32 uczniów. 

 

Ponadto Zarząd Powiatu Raciborskiego zdecydował, że:  

1) w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu zorganizowany zostanie 1 kwalifikacyjny 

kurs (prowadzenie spraw kadrowo-płacowych),  

2) w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu zorganizowane 

będą następujące kwalifikacyjne kursy zawodowe: 

1) sporządzanie potraw i napojów – 1 kurs, 

2) produkcja wyrobów cukierniczych – 1 kurs, 

3) projektowanie fryzur – 1 kurs, 

a w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu będą 

zorganizowane nw. kwalifikacyjne kursy zawodowe: 

1) M.19 użytkowanie obrabiarek skrawających – 1 kurs, 
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2) M.44 organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń – 1 kurs. 

W tym miejscu Kierownik Referatu Edukacji Danuta Miensopust opuściła posiedzenie.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Inspektor  

w Wydziale Organizacyjnym  

 

Magdalena Powązka 

 

Prowadzący posiedzenie: 

Starosta  

 

Grzegorz Swoboda  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 25 lutego 2020 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 25 lutego 2020 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2020 rok. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie centralizacji rozliczeń podatku  

od towarów i usług w Powiecie Raciborskim. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

określenia uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu Powiatu 

Raciborskiego, składania oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych 

oraz związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej ustalenia kryteriów branych pod uwagę 

na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania  

lub rozwijające uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo-wychowawczych 

prowadzonych przez powiat raciborski, liczby punktów możliwych do uzyskania  

za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych 

kryteriów. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Pani Agacie Wieczorek  

do przystąpienia do projektu realizowanego w ramach Akcji 2 – Partnerstwa strategiczne 

w dziedzinie kształcenia i szkolenia pt. „Creating pathways for inclusion” w ramach 

programu ERASMUS+. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2020 rok (rezerwa oświatowa).  

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Pani Agacie Wieczorek  

do zakończenia i rozliczenia projektu Nr WND-RPSL.11.01.04-24-02DA/17-001  

„AS – Szkolna Akademia Sukcesu” realizowanego na podstawie umowy zawartej  

z Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego, 
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pełniącym rolę „Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”. 


