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OR.IV.0022.1.23.2020 

 

PROTOKÓŁ  NR 81/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 23 czerwca 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. Posiedzenie odbyło się w budynku A, na parterze, w sali narad  

z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.  

  Starosta rozszerzył porządek posiedzenia o materiały dodatkowe, tj. o: 

1) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2020 rok, 

2) ofertę Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalnego „NDM” z siedzibą w Nowym Dworze 

Mazowieckim na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Klockowe L-Maszyny”  

– warsztaty techniczne dla dzieci. 

Starosta przypomniał, że w pierwszej części posiedzenia udział wezmą: Wicedyrektor 

II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu Maciej Malinowski oraz Kierownik Referatu 

Administracyjnego tut. Starostwa Ewa Mekeresz.  

Jednocześnie Starosta zmienił kolejność poszczególnych punktów porządku 

posiedzenia w ten sposób, aby wpierw zostały omówione karty informacyjne, a następnie 

projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego dotyczące spraw finansowych.  

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 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 
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organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu i jednostkach organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego.  

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 80/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z dnia 16 czerwca 2020 r. 

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego – I część. 

3. Powierzeniu Maciejowi Malinowskiemu pełnienia obowiązków dyrektora II Liceum 

Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu. 

4. Sprawy bieżące – I część. 

5. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego – II część. 

6. Sprawy bieżące – II część. 

 

Starosta poinformował, że kolejne planowane posiedzenie będzie miało miejsce  

w tut. Starostwie 30 czerwca 2020 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 80/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 16 czerwca 2020 r., po zgłoszeniu wniosku polegającego  

na uzupełnieniu zapisu na str. 6. 

 

Ad. 2 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie odwołania 

Pana Marka Rysia ze stanowiska dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama 

Mickiewicza w Raciborzu przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3. 

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

543363. 
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Wicestarosta poinformował, że Pan Marek Ryś pismem z dnia 25 maja 2020 r. złożył 

rezygnację ze stanowiska Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza 

w Raciborzu z dniem 31 sierpnia 2020 r.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie odwołania Pana Marka Rysia  

ze stanowiska dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu  

przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3. 

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

 

Następnie Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powierzenia Panu Maciejowi Malinowskiemu pełnienia obowiązków dyrektora II Liceum 

Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3. 

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

543364. 

Wicestarosta przekazał, że w przedmiotowym projekcie uchwały zaproponowano,  

aby powierzyć Panu Maciejowi Malinowskiemu pełnienie obowiązków dyrektora II Liceum 

Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3 

na okres od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powierzenia Panu Maciejowi 

Malinowskiemu pełnienia obowiązków dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama 

Mickiewicza w Raciborzu przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Ad. 3 

 

W tym miejscu na posiedzenie Zarządu Powiatu Raciborskiego przybył Wicedyrektor  

II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu Maciej Malinowski.  

Starosta poinformował Pana Macieja Malinowskiego, że Zarząd Powiatu Raciborskiego 

podjął uchwałę, w której powierza się ww. pełnienie obowiązków dyrektora II Liceum 

Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3 

na okres od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. 
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Podziękował za dotychczasową pracę, życzył sukcesów w życiu zawodowym,  

w szczególności, aby szkoła, którą kieruje się rozwijała. Ponadto podkreślił, że jest 

zadowolony z pracy wykonywanej przez Wicedyrektora.  

Następnie Starosta wraz z wszystkimi Członkami Zarządu Powiatu Raciborskiego złożyli 

gratulacje Maciejowi Malinowskiemu, a Członek Zarządu Ewa Lewandowska wręczyła  

w imieniu swoim i zebranych kwiaty. 

Po gratulacjach Członkowie Zarządu zdezynfekowali ręce, mając na względzie obecnie 

obowiązujące zasady bezpieczeństwa.  

Wicedyrektor Maciej Malinowski podziękował za zaproszenie na posiedzenie Zarządu  

oraz za powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego  

im. Adama Mickiewicza w Raciborzu. 

Podkreślił, że od dnia 6 maja 2019 r., tj. od kiedy Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego  

w Raciborzu jest nieobecny może liczyć na wsparcie Wicestarosty Marka Kurpisa, 

Kierownika oraz pracowników Referatu Edukacji tut. Starostwa, a także pomoc 

Wicedyrektora Krzysztofa Chrupajło. Moment objęcia funkcji był bardzo trudny,  

gdyż do szkoły trafił tzw. „podwójny rocznik”, odbywały się egzaminy maturalne oraz trwały 

prace remontowe. Dzięki zaangażowaniu i współpracy ww. osób wszystko zakończyło się 

bardzo dobrze. Można powiedzieć, że miniony rok był bardzo efektywny i efektowny.  

Wicedyrektor Maciej Malinowski podkreślił, że zamierza kontynuować, to co robili 

poprzednicy na zajmowanym stanowisku, tzn. przede wszystkim utrzymać wysoki poziom 

zdawalności matur i wyników matur. Dodał, że rozpoczęto nabór do klas pierwszych, w roku 

szkolnym 2020/2021 planowane jest uruchomienie czterech oddziałów. Już teraz można mieć 

nadzieję, że nabór zakończy się bardzo dobrze. Z kolei w trakcie wakacji w szkole nie planuje 

się przeprowadzania prac remontowych, aktualnie rozważane są różne propozycje co do 

zagospodarowania dziedzińca.  

Starosta jeszcze raz złożył gratulacje Wicedyrektorowi Maciejowi Malinowskiemu, poprosił, 

aby w jego imieniu oraz zebranych złożył podziękowania za wieloletnią pracę oraz bardzo 

dobre i odpowiedzialne wykonywanie obowiązków służbowych przez Pana Marka Rysia  

przekazując również życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska zwróciła uwagę na słowa 

Wicedyrektora, który stwierdził, że chciałby „kontynuować, to co robili poprzednicy”. 

Podkreśliła, że w obecnym czasie rzadko można usłyszeć taką deklarację, co tym bardziej 

zasługuje na uznanie.  
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Wicedyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu Maciej Malinowski podziękował 

zebranym za zaufanie, którym został obdarzony i wyraził nadzieję na dalszą dobrą 

współpracę, po czym opuścił posiedzenie.  

 

Ad. 4 

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Członkowie Zarządu Powiatu 

Raciborskiego powrócili do decyzji dotyczącej ubezpieczenia dla Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu oraz poszczególnych jednostek. 

Szczegółowych informacji w ww. sprawie udzieliła obecna w tej części posiedzenia 

Kierownik Referatu Administracyjnego Ewa Mekeresz.  

Kierownik Ewa Mekeresz wyjaśniła iż, wzrost polisy w zakresie ubezpieczenia majątkowego 

jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego wynika z wypłaconego przez Compensę 

Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. odszkodowania z tytułu szkody, jaka miała miejsce  

w związku z zerwaniem dachu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach  

w 2019 r.  Ponadto przekazała, że po uzgodnieniach z radcą prawnym Lidią Chrzan możliwe 

jest wyłączenie z zapytania ofertowego zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych.  

Starosta dodał, że na wzrost polisy wpłynęła również większa, niż w roku ubiegłym, wartość 

majątku Powiatu Raciborskiego, w tym przede wszystkim wartość pracowni i remontów 

wykonanych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”  

w Raciborzu. W związku z realizowanymi inwestycjami w innych szkołach wartość majątku 

jest coraz większa, co powoduje, że koszt ubezpieczenia wzrasta. Podkreślił, iż towarzystwa 

ubezpieczeniowe w tym roku nie były zainteresowane ubezpieczeniem majątku Powiatu 

Raciborskiego. W przedmiotowym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta  

przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna. Pozostałe towarzystwa zasięgały 

informacji jedynie telefonicznie, ale ofert nie złożyły. W tym roku ww. zapytanie ofertowe 

umieszczono dodatkowo w Biuletynie Informacji Publicznej, co miało wpłynąć na większą 

jego dostępność. Majątek powiatu w 2018 r. ubezpieczany był przez Compensę Towarzystwo 

Ubezpieczeń S.A., a w 2019 r. przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna. 

Kierownik Ewa Mekeresz poinformowała, że Compensa nie złożyła oferty na ubezpieczenie 

majątku. Podkreśliła, że termin na zawarcie umowy ubezpieczeniowej upływa  

w dniu 30 czerwca 2020 r.  



 

 

6 

Skarbnik Powiatu po raz kolejny zwrócił uwagę, aby karty informacyjne, które dotyczą spaw 

finansowych bezwzględnie były przekazywane mu do podpisu.  

Ponadto podkreślił, że karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego, która omawiana była 

na posiedzeniu w dniu 2 czerwca 2020 r., nie zawierała informacji o wzroście polisy  

w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego (za wyjątkiem tut. Starostwa). Jeśli chodzi o Starostwo to koszty ww. polisy  

w 2019 r. wyniosły 3 734,00 zł, a w 2020 r. opiewają na kwotę 7 951,00 zł (wzrost  

o 4 217,00 zł). Ogółem koszty ubezpieczenia komunikacyjnego w jednostkach 

organizacyjnych powiatu wyniosą 10 913,00 zł. Natomiast łącznie wzrost kosztów 

ubezpieczenia majątkowego w stosunku do 2019 r. wzrośnie o 63 620,00 zł. 

Skarbnik Powiatu poinformował, że dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”  

w Raciborzu zgłaszał, że może ubezpieczyć samochód służbowy w takiej samej kwocie,  

jak w roku ubiegłym. Stąd zaproponował, aby dać możliwość wszystkim jednostkom,  

którzy posiadają samochody służbowe, aby ubezpieczyły je samodzielnie.  

Skarbnik Powiatu zasugerował, aby w kolejnym roku przed ubezpieczeniem majątku Powiatu 

Raciborskiego poddać analizie i weryfikacji jego wartość. Zwrócił uwagę, że różne są 

wartości majątku poszczególnych jednostek. Może należałoby się zastanowić  

nad uśrednieniem wartości majątku. Zasadnym wydaje się również, aby poszczególne 

jednostki organizacyjne spróbowały się ubezpieczyć indywidualnie i tym samym 

zrezygnować ze wspólnego zapytania ofertowego dla wszystkich jednostek organizacyjnych 

powiatu, jeżeli przyniosłoby to oszczędności dla budżetu. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zaproponował, aby zapytać ile 

wyniesie koszt ubezpieczenia tut. Starostwa, jeśli jego wartość wzrośnie np. do 10 mln zł.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego powrócił do decyzji podjętej na posiedzeniu w dniu 2 czerwca 

2020 r. dotyczącej ubezpieczenia dla Starostwa Powiatowego w Raciborzu  

oraz poszczególnych jednostek.  

Po ponownej analizie, zapoznaniu się z dodatkowymi informacjami Zarząd Powiatu 

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

wstrzymujących:  

1) zwiększył budżet poszczególnych jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego  

z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątkowe o łączną kwotę 51 315,00 zł,   

2) zdecydował o wyłączeniu z ubezpieczenia polisy w zakresie ubezpieczeń 

komunikacyjnych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego. 
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Skarbnik Powiatu wyjaśnił, iż zwiększenie budżetu poszczególnych jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątkowe  

o łączną kwotę 51 315,00 zł zostanie ujęte w projektach uchwał w sprawie dokonania zmian 

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok, które przekazane zostały na dzisiejsze 

posiedzenie. Kolejne zmiany w tym zakresie znajdą się w dodatkowym projekcie uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów finansowych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego  

na 2020 rok. 

W tym miejscu Kierownik Referatu Administracyjnego Ewa Mekeresz opuściła posiedzenie.   

 

 

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 

544979. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianą planu finansowego Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu.  

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. środków  

na wykonywanie usługi stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania karty zgonu 

na terenie powiatu raciborskiego. 

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

545304. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. środków  

na wykonywanie usługi stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania karty zgonu 

na terenie powiatu raciborskiego zwiększył budżet Referatu Spraw Społecznych w dziale 853, 

rozdziale 85395, § 4300 o kwotę 12 000,00 zł. Stosowne zmiany zostaną ujęte w projekcie 

uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2020 rok (rezerwa ogólna).  
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Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. wpisania budynku 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu do rejestru zabytków Śląskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. 

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

544944. 

Wicestarosta poinformował, że w dniu 17 czerwca br. w tut. Starostwie odbyło się spotkanie, 

w którym uczestniczył osobiście oraz wzięli w nim udział: Dyrektor Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu Marzena Kacprowicz, Miejski Konserwator Zabytków 

Maria Olejarnik oraz Kierownik Referatu Edukacji Danuta Miensopust. Spotkanie dotyczyło 

wpisania budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu do rejestru zabytków 

Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. Ustalono, iż do wniosku 

zostałby wpisany budynek główny (część zewnętrzna – mury) wraz z aulą i jej wyposażeniem 

ruchomym oraz budynek sali gimnastycznej (część zewnętrzna – mury). Przy jakichkolwiek 

remontach elewacji, dachu, wymianie stolarki okiennej wymagana byłaby zgoda miejskiego 

konserwatora zabytków, natomiast remonty wewnątrz budynku (np. malowanie, wykonanie 

podłóg) nie wymagałyby takiej zgody. Wpis do rejestru zabytków umożliwi Powiatowi 

Raciborskiemu ubieganie się o środki ze źródeł zewnętrznych, dotacje z Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego czy od Konserwatora Zabytków.  

Po dyskusji, wszyscy Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego postanowili,  

że do ponownego omówienia karty informacyjnej dot. wpisania budynku Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu do rejestru zabytków Śląskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Katowicach powrócą w terminie późniejszym. 

 

Ad. 5 

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok (rezerwa ogólna).  

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

544958. 

Skarbnik Powiatu wniósł autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały polegające  

na zwiększeniu o kwotę 700,00 zł planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, 

z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątkowe jednostki oraz na zwiększeniu o kwotę  

12 000,00 zł planu wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych,  
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z przeznaczeniem na wykonywanie usługi stwierdzenia zgonu i jego przyczyny  

oraz wystawiania karty zgonu na terenie powiatu raciborskiego. Jednocześnie o ww. kwoty 

zmniejsza się plan rezerwy ogólnej.  

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 2020 rok, po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawek 

zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

Po zmianie, 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 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

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

544961. 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Skarbnik Powiatu poinformował,  

że w ww. projekcie uchwały m.in. dokonuje się przesunięcia w planie wydatków Starostwa 

kwoty 2 959,25 zł, z przeznaczeniem na zwrot dotacji dot. projektu unijnego „As-Szkolna 

Akademia Sukcesu”, w związku z uznaniem przez Instytucję Zarządzającą części wydatków 

jako niekwalifikowane. Ponadto Skarbnik Powiatu wniósł autopoprawki do ww. projektu 

uchwały polegające na zwiększeniu planu wydatków poszczególnych jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego, z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątkowe  

i zmniejszeniu planu wydatków Starostwa na ww. cel.  

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 2020 rok, po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawek 

zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach skargi wraz z aktami 

sprawy i odpowiedzią na skargę oraz udzielenia pełnomocnictwa. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

544960. 

Wicestarosta przekazał, że w dniu 8 czerwca 2020 r. Centrum Nauki i Biznesu "Żak"  

Sp. z o.o. wniosło za pośrednictwem Zarządu Powiatu Raciborskiego skargę  

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na czynność w postaci wypłaty 

zaniżonej kwoty dotacji na słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Żak"  

w Raciborzu oraz Szkoły Policealnej dla Dorosłych Centrum Nauki i Biznesu "Żak"  

w Raciborzu za miesiąc kwiecień 2020 r., w łącznej kwocie 8 401,10 zł.  

Zgodnie z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2020 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn.zm.) organ, którego działanie jest 

przedmiotem skargi przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę 

w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia. W przypadku niezastosowania się do powyższych 

obowiązków, sąd na wniosek skarżącego może orzec o wymierzeniu organowi grzywny 

(art. 55 ww. ustawy). W świetle powyższego, konieczne jest przekazanie skargi  

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wraz z odpowiedzią na skargę  

oraz aktami sprawy, celem wypełnienia obowiązków nałożonych na organ powiatu ustawą 

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 

Jednocześnie w projekcie uchwały udziela się radcy prawnemu Lidii Chrzan pełnomocnictwa 

do sporządzenia odpowiedzi na skargę, jej przekazania wraz z aktami sprawy  

oraz reprezentowania Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ww. skargi  

przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach oraz do sporządzenia  

i wniesienia do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargi kasacyjnej lub odpowiedzi  

na taką skargę i do reprezentowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi 

Administracyjnemu w Gliwicach skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę  

oraz udzielenia pełnomocnictwa. 

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

 

Skarbnik Powiatu przedstawił dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie zmiany planów finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego na 2020 rok, w którym dokonuje się przesunięcia 
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środków finansowych do budżetów jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego,  

z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątkowe tych jednostek.  

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

546216. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 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 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Ad. 6 

 

Sekretarz Powiatu omówiła protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Raciborskiego VI kadencji z kontroli pn. „Zasady wynagradzania nauczycieli i pracowników 

placówek oświatowych”. Przekazała, że kontroli poddane zostały zasady wynagradzania 

nauczycieli i pracowników placówek oświatowych.  

Członkowie Komisji Rewizyjnej po analizie przedstawionych dokumentów oraz pozyskaniu 

informacji nie stwierdzili nieprawidłowości i uchybień w przedmiotowej kontroli.  

Ww. protokół pokontrolny znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

544180.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji z kontroli pn. „Zasady wynagradzania nauczycieli  

i pracowników placówek oświatowych”. Wyraził słowa uznania dla Kierownika  

oraz pracowników Referatu Edukacji za prawidłowy nadzór nad funkcjonowaniem szkół  

i placówek oświatowych w powyższym zakresie.  

 

Sekretarz Powiatu zaprezentowała uchwałę Nr 4200/III/141/2020 III Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie 

zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego. 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wydała pozytywną opinię o wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu 

Raciborskiego za 2019 rok. 

Ww. uchwała znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 543411. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z ww. uchwałą.  

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła informację o terminach posiedzeń komisji stałych Rady 

Powiatu Raciborskiego, które odbędą się w czerwcu 2020 r. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 545272. 

 

Następnie Sekretarz Powiatu poinformowała, że najbliższe posiedzenie Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji odbędzie się dniu 23 czerwca 

2020 r. o godz. 14:15 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu (budynek A, parter, pok. nr 4). 

Przedmiotem posiedzenia będzie m.in. rozpatrzenie skargi na działania Starosty 

Raciborskiego przekazanej do rozpatrzenia przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.  

Na ww. posiedzenie zaproszeni zostali Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

oraz Kierownik Referatu Architektury i Budownictwa, celem udzielenia informacji 

związanych z ww. skargą.  

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 545443.  

 

Sekretarz Powiatu omówiła wnioski Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu 

Raciborskiego VI kadencji z posiedzenia w dniu 16 czerwca 2020 r. 

Ww. wnioski znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 545464. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska  

i Rolnictwa oraz Kierownikowi Referatu Architektury i Budownictwa udzielić odpowiedzi  

na wnioski nr 1 i 2 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Raciborskiego  

VI kadencji z posiedzenia w dniu 16 czerwca 2020 r. 

 

Starosta przedstawił ofertę Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalnego „NDM” z siedzibą  

w Nowym Dworze Mazowieckim na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Klockowe 

L-Maszyny” – warsztaty techniczne dla dzieci. 

Ww. oferta znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 545556. 

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

0 głosów wstrzymujących – nie przyjął oferty Stowarzyszenia Edukacyjno-Kulturalnego 

„NDM” z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim na wsparcie realizacji zadania 

publicznego pn.: „Klockowe L-Maszyny” – warsztaty techniczne dla dzieci zaplanowanego  

w dniach od 1 sierpnia do 25 października 2020 r. ze względu na fakt, iż w budżecie Powiatu 
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Raciborskiego na 2020 r. brak jest środków finansowych na realizację ww. zadania. 

 

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 23 czerwca 2020 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23 czerwca 2020 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie odwołania Pana Marka Rysia  

ze stanowiska dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza  

w Raciborzu przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia Panu Maciejowi 

Malinowskiemu pełnienia obowiązków dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego  

im. Adama Mickiewicza w Raciborzu przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2020 rok (rezerwa ogólna).  

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

Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania Wojewódzkiemu 

Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią  

na skargę oraz udzielenia pełnomocnictwa. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2020 rok. 


