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OR.IV.0022.1.28.2020 

 

PROTOKÓŁ  NR 87/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 5 sierpnia 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 poinformował o nieobecności 

Wicestarosty Marka Kurpisa i Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewy Lewandowskiej. 

Jednocześnie w imieniu swoim oraz zebranych przywitał na posiedzeniu Dyrektora Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Ryszarda Rudnika. Ponadto wyjaśnił,  

że ze względu na zaplanowany wyjazd służbowy uległ zmianie wstępnie zaplanowany termin 

posiedzenia (z 4 na 5 sierpnia br.).  

Starosta rozszerzył porządek posiedzenia o dodatkowe pismo Przewodniczącego 

Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji 

dotyczące umożliwienia organizacji najbliższego posiedzenia Komisji na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu i przygotowania materiałów na to posiedzenie.  

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za,  

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

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  

Starosta wyznaczył Sekretarza Powiatu oraz 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.  
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TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 85/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 21 lipca 2020 r. oraz Protokołu Nr 86/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 24 lipca 2020 r.  

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

od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r., bilansu na dzień 30.06.2020 r., opisu sytuacji 

finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec czerwca 

2020 r., wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 

30.06.2020 r. – referuje Dyrektor Ryszard Rudnik. 

3. Funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu raciborskiego 

(wraz z suplementem). 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

5. Sprawy bieżące. 

 

Starosta poinformował, że kolejne planowane posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie  

12 sierpnia 2020 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 85/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 21 lipca 2020 r. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 86/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 24 lipca 2020 r. 

 

Ad 2 

 

Starosta poprosił Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu o omówienie karty 

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

od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r., bilansu na dzień 30.06.2020 r., opisu sytuacji finansowej, 

zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec czerwca 2020 r., 

wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 30.06.2020 r. 
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

555315. 

Przystępując do omówienia sytuacji finansowej lecznicy Dyrektor stwierdził, że I półrocze 

2020 r. było nietypowe i trudno go porównać do analogicznego okresu roku ubiegłego.  

Co prawda Zakład zanotował zysk netto w wysokości 1 728 254,00 zł ale wpłynęło  

na to szereg czynników, tzn. przede wszystkim otrzymane darowizny, które ujmowane są  

w rachunku zysków i strat w pozycji pozostałe przychody operacyjne. Na koniec czerwca br. 

pozostałe przychody operacyjne wyniosły 3 598 109,00 zł. Z kolei przychody netto  

ze sprzedaży wyniosły 56 738 404,00 zł a koszty działalności operacyjnej – 57 937 176,00 zł. 

Zysk został osiągnięty nie w wyniku nadwyżki przychodów netto nad kosztami działalności 

operacyjnej, ale w wyniku osiągnięcia pozostałych przychodów operacyjnych. Niepokój 

budzi również strata za czerwiec br. w wysokości 1 362 236,00 zł. Strata jednostki 

spowodowana jest wzrostem kosztów wynagrodzeń z tytułu wypłaty tzw. premii covidowej 

za I półrocze br. w wysokości ok. 2 658 000,00 zł oraz rekompensaty za utracone dochody  

w związku z pracą w tzw. szpitalu jednoimiennym w wysokości ok. 850 000,00 zł. Dyrektor 

przekazał, że tzw. premia covidowa za lipiec br. zostanie wypłacona, jednakże problemy 

związane z finansowaniem Szpitala mogą mieć wpływ na jej wypłatę w kolejnych 

miesiącach. 

Dyrektor Ryszard Rudnik poinformował o wzroście kosztów zakupu środków ochrony 

osobistej w 2020 r. W styczniu koszty te wyniosły ok. 293 000,00 zł, w marcu  

ok. 380 000,00 zł, w kwietniu ok. 1 280 000,00 zł, a w maju ok. 1 152 000,00 zł. Wzrost tych 

kosztów będzie się utrzymywać przez długi czas. Ponadto dwukrotnie wzrosły koszty usług 

obcych związanych ze sprzątaniem i odkażaniem pomieszczeń szpitalnych.  Również w tym 

przypadku nie należy się spodziewać obniżki kosztów.  

Dyrektor przypomniał, że koszty działalności operacyjnej na koniec marca br. wyniosły 

8 881 139,00 zł, a na koniec czerwca br. – 11 163 203,00 zł. Szpital w czerwcu 2020 r. 

otrzymał przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w wysokości 8 721 751,00 zł,                   

a powinien uzyskać na poziomie ok. 12 000 000,00 zł. Ponadto po zmianie decyzji NFZ  

od maja br. Szpitalowi nie jest wypłacany ryczałt PSZ (podstawowe szpitalne zabezpieczenie 

świadczeń opieki zdrowotnej), co negatywnie wpływa na jego sytuację finansową. W marcu  

z tego tytułu uzyskano ok. 4 300 000,00 zł, a w kwietniu ok. 4 000 000,00 zł.  

W dalszej części posiedzenia Dyrektor poruszył kwestię związaną z przekształceniem części 

struktur organizacyjnych jednoimiennego szpitala zakaźnego Szpitala Rejonowego  
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w Raciborzu w szpital wielofunkcyjny. Przywrócenie części działalności Szpitala do stanu 

sprzed wybuchu pandemii wraz z jego finansowaniem to szansa na to, aby sytuacja 

finansowana jednostki nie pogarszała się w sposób niekontrolowany. W tym temacie trwają 

intensywne rozmowy z przedstawicielami Śląskiego Oddziału NFZ w Katowicach,  

który proponuje zawarcie ze Szpitalem umowy na świadczenia odrębnie finansowane. 

Wymaga to jednak akceptacji centrali Funduszu i Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Katowicach.  

W trakcie rozmów z decydentami oraz ze względu na fakt, że na Śląsku utrzymuje się wysoka 

liczba zakażeń koronawirusem (w dniu dzisiejszym w Szpitalu w Raciborzu 

hospitalizowanych jest ok. 130 osób) wychodzą na jaw kolejne problemy.  

Dyrektor zaznaczył, że mając na uwadze wzmożenie pandemii COVID-19 oraz wzrost 

zachorowań w Polsce rozważane są różne koncepcje w celu zapewnienia hospitalizowania 

większej liczby pacjentów. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo, jaka koncepcja zostanie przyjęta 

do realizacji. Pojawiła się propozycja rozbudowy oddziałów zakaźnych Szpitala Rejonowego 

w Raciborzu i Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach - Ochojcu. 

Wstępny projekt architektoniczny rozbudowy Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu zakładający zwiększenie do 100 ilości łóżek kosztować będzie              

ok. 200 000,00 – 300 000,00 zł. Jeżeli zostanie on zaakceptowany, to trzeba określić koszty 

budowy Oddziału i podmiot, który je sfinansuje. Sama rozbudowa Oddziału potrwa ok. roku. 

Następnie musi być zapewnione finansowanie działalności Oddziału, zostać zakupiony sprzęt 

medyczny, który musi być na bieżąco serwisowany, a w konsekwencji musi zostać 

zapewniony personel medyczny do pracy na Oddziale. Szpital więc musiałby posiadać               

tzw. rezerwy kadrowe.   

W tym miejscu Sekretarz Powiatu poinformowała, że w omawianej karcie informacyjnej 

Referatu Spraw Społecznych zwrócona została uwaga na spadek zatrudnienia w Szpitalu.  

Dyrektor wyjaśnił przyczyny odejścia personelu medycznego oraz zapewnił, że zmniejszenie 

zatrudnienia w grupach: lekarze, pielęgniarki i położne nie zagraża realizacji zadań Szpitala.  

Dyrektor przypomniał, że na spotkaniu z Wojewodą Śląskim w tut. Starostwie została 

przedstawiona koncepcja wyjścia raciborskiej lecznicy z formy jednoimiennego szpitala 

zakaźnego, która zakłada uruchomienie w pierwszej kolejności oddziałów zabiegowych,  

tj.: chirurgicznego, okulistycznego, ortopedycznego i ginekologiczno-położniczego. 

Aktualnie Szpital oczekuje na jej formalną akceptację ze strony Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Katowicach i Śląskiego Oddziału NFZ w Katowicach. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną dot. rachunku zysków i strat 

za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r., bilansu na dzień 30.06.2020 r., opisu sytuacji 

finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec czerwca 

2020 r., wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 

30.06.2020 r. Jednocześnie postanowił o dalszym monitorowaniu sytuacji finansowej 

Szpitala. 

Ponadto Dyrektor wyjaśnił, że strata jednostki za czerwiec br. w wysokości 1 362 236,00 zł 

została spowodowana wzrostem kosztów wynagrodzeń z tytułu wypłaty tzw. premii 

covidowej oraz rekompensaty za utracone dochody w związku z pracą w tzw. szpitalu 

jednoimiennym, kosztów zakupu środków ochrony osobistej oraz kosztów usług obcych 

(sprzątanie i odkażanie pomieszczeń Szpitala), a także zapewnił, że zmniejszenia zatrudnienia 

w grupach: lekarze, pielęgniarki i położne nie zagraża realizacji zadań Szpitala. 

W tym miejscu Dyrektor Ryszard Rudnik opuścił posiedzenie. 

 

Ad. 3 

 

Starosta przedstawił materiał pt. „Funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego  

na terenie powiatu raciborskiego (wraz z suplementem)”, który został przygotowany                  

przez Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu tut. Starostwa.  

Ww. materiał znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 544110. 

W toku dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do omówienia materiału  

pt. „Funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu raciborskiego” 

(wraz z suplementem) powróci na kolejnym posiedzeniu, w którym weźmie udział Naczelnik 

Wydziału Komunikacji i Transportu Andrzej Chwalczyk.  

 

W tym miejscu Starosta poinformował, że po porozumieniu z Prezydentem Miasta Racibórz  

oraz w uzgodnieniu z włodarzami pozostałych Gmin Powiatu Raciborskiego  

z dniem 1 września 2020 r. zostanie wprowadzona bezpłatna komunikacja dla mieszkańców 

Powiatu Raciborskiego, którzy ukończyli 70 lat. Ponadto dodał, że 27 sierpnia br. 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością otrzyma 6 autobusów, które zostały zakupione przez Powiat Raciborski.  
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Ad. 4  

 

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 

556079. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 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 drobnych autopoprawek 

redakcyjnych zgłoszonych w trakcie posiedzenia.  

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

nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na rok 2020. 

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

556080. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2020. 

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

 

Skarbnik Powiatu przedstawił 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 

556082. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 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, po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu drobnych autopoprawek redakcyjnych 

zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 
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Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2020. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

553995. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu ubiegającego się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego. 

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 powołania 

komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym  

w Rudach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

553994. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach ubiegającego się  

o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

 

Na wniosek Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzeja Chroboczka, Zarząd Powiatu 

Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Edukacji przygotować na jedno z kolejnych 

posiedzeń kartę informacyjną nt. liczby nauczycieli zatrudnionych na czas nieokreślony,  

na pełny etat w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski  

z podziałem na poszczególne stopnie awansu zawodowego i wzrostu ich wynagrodzeń  

w przypadku osiągnięcia kolejnego stopnia awansu w perspektywie kilku najbliższych lat.  
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Starosta zapoznał zebranych z:  

 

1) kartą informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu dot. przystąpienia do „Programu 

Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – KOLEJ+ do 2028 roku”, 

która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 553920,  

2) projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody  

na przystąpienie Powiatu Raciborskiego do „Programu Uzupełniania Lokalnej  

i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - KOLEJ+ do 2028 roku” i podpisanie listu 

intencyjnego o partnerstwie, który znajduje się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 554127,  

3) listem intencyjnym w celu ubiegania się o wsparcie realizacji inwestycji  

z zakresu infrastruktury kolejowej w ramach ww. programu, który znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 304653.  

 

Starosta poinformował, że głównym celem „Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej 

Infrastruktury Kolejowej – KOLEJ+ do 2028 roku” jest uzupełnienie sieci kolejowej                       

o połączenia kolejowe miejscowości o liczbie mieszkańców powyżej 10 tys.,                         

którzy nie posiadają dostępu do kolei z miastami wojewódzkimi (przywrócenie linii 

kolejowej na trasie Racibórz – Pietrowice Wielkie – Baborów – Głubczyce – Racławice).  

Starosta przekazał, zgodnie z wcześniej złożoną deklaracją, że popiera udrożnienie linii 

kolejowej nr 294 i 177 na odcinku Racibórz – Racławice Śląskie wraz z jej odgałęzieniem               

w postaci linii nr 194 Pietrowice Wielkie – Kietrz, jednakże Powiat Raciborski w tym                    

i najbliższych latach nie będzie w stanie wygospodarować środków finansowych w budżecie  

z przeznaczeniem na ww. cel. W korespondencji wystosowanej do Członka Zarządu 

Województwa Opolskiego zadeklarował pomoc techniczną i merytoryczną przy realizacji 

przedsięwzięcia.  

Jednocześnie Starosta poinformował, że założenia Programu KOLEJ+ przewidują, że zadania 

inwestycyjne będą finansowane w 85% przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, a w 15 % 

przez samorządy.  

W trakcie omawiania ww. sprawy, Starosta przeprowadził rozmowę telefoniczną  

z I Zastępcą Prezydenta Miasta Racibórz Michałem Fitą, który udzielił wyjaśnień w sprawie 

partycypowania w kosztach związanych z przystąpieniem do programu pn. „Program 

Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – KOLEJ+ do 2028 roku”.   
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną dot. przystąpienia  

do „Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – KOLEJ+  

do 2028 roku”. W toku dyskusji, polecił Naczelnikowi Wydziału Komunikacji i Transportu 

wprowadzić do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu 

Raciborskiego do „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej  

- KOLEJ+ do 2028 roku” i podpisanie listu intencyjnego o partnerstwie zapisu w brzmieniu:  

„§ 2. Powiat Raciborski nie partycypuje w kosztach związanych z przystąpieniem  

do „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - KOLEJ+  

do 2028 roku”.  

Starosta zapytał kto jest za omówieniem sprawy dot. przystąpienia Powiatu Raciborskiego  

do „Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – KOLEJ+  

do 2028 roku” na kolejnym posiedzeniu?  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – postanowił, że ww. sprawa zostanie ponownie omówiona  

na kolejnym posiedzeniu. 

 

Ad. 5 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu  

dot. zapoznania się z kwartalną informacją o spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej Sp. z o.o. według stanu na dzień 30.06.2020 r.   

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

555656. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do omówienia karty informacyjnej                           

dot. zapoznania się z kwartalną informacją o spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej Sp. z o.o. według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. powróci na kolejnym 

posiedzeniu, w obecności Prezesa Zarządu. 

 

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 

556043. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianą planu finansowego Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu. 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia 

zgody na złożenie do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wniosków   

o dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2021. 

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

555786. 

Starosta poinformował, że w związku z naborem wniosków prowadzonym                            

do dnia 10 sierpnia 2020 r. przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach w ramach 

Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2021 na dofinansowanie zadań powiatowych i zadań 

gminnych, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na przygotowanie dokumentacji              

(w trybie „zaprojektuj i wybuduj”) realizacji robót budowlanych w pasie drogowym (w tym: 

roboty budowlane na skrzyżowaniach z innymi drogami publicznymi, przełożenie 

kolidujących sieci i ich zabezpieczenie, budowa kanałów technologicznych).  

Zgodnie z założeniami programu dofinansowanie nie może być niższe 50% wartości kosztów 

kwalifikowalnych zadania i nie może być wyższe niż 80% wartości kosztów 

kwalifikowanych zadania. Ostatecznie wysokości dofinansowania ze środków Funduszu  

dla poszczególnych zadań ustali komisja ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań 

powiatowych oraz zadań gminnych. Ponadto program przewiduje realizację zadań, których 

czas realizacji jest dłuższy niż 12 miesięcy – tzw. „zadania wieloletnie”. Warunkiem 

otrzymania dofinansowania jest m.in. rozpoczęcie zadania (podpisanie umowy na wykonanie 

robót budowlanych lub umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych)  

w roku 2021. 

Starosta przekazał, że w ramach ww. programu planowane jest złożenie wniosku  

o dofinansowanie dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3540S w Kobyli  

na odcinku od cieku wodnego Żabnica do końca dz. 824/80 od strony Miasta Racibórz”. 

Zadanie obejmuje przebudowę odcinka drogi powiatowej na długości 958 m. Planowany 

termin realizacji zadania to maj 2021 r. – kwiecień 2022 r. Koszt zadania wg posiadanych 

kosztorysów inwestorskich to 3 531 363,00 zł. Przewidywany koszt dofinansowania 

zakładając min. 55% kosztów w ramach FDS wynosi 1 942 249,65 zł. 

W przypadku pozyskania dofinansowania oraz realizacji zadania Gmina Kornowac 

zadeklarowała pomoc finansową w realizacji przedmiotowego zadania w wysokości 50% 
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kosztów wkładu własnego Powiatu Raciborskiego w realizacji  zadania, tj. 794 556,67 zł,  

stąd udział Powiatu Raciborskiego – 794 556,67 zł. 

Starosta poinformował, że po przygotowaniu ww. karty informacyjnej ustalił z Burmistrzem 

Miasta Krzanowice, że zostanie złożony wniosek o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa 

drogi powiatowej nr 3529S w Borucinie od skrzyżowania z gminnym odcinkiem ul. dr. Józefa 

Rostka do końca obszaru zabudowanego w kierunku Krzanowic” a nie dotyczący zadania  

pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3528S od skrzyżowania z DP 3506S do ul. Srebrna 

Góra w Krzanowicach oraz ul. Trulleya w Pietraszynie od drogi na działce nr 390  

do skrzyżowania z ul. Wesołą”. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną dot. wyrażenia zgody                  

na złożenie do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wniosków o dofinansowanie 

zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2021. Jednocześnie: 

1) wyraził zgodę na złożenie wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 3540S w Kobyli na odcinku od cieku wodnego Żabnica do końca  

dz. 824/80 od strony Miasta Racibórz”, 

2) po ustaleniach z Burmistrzem Miasta Krzanowice wyraził zgodę, aby złożyć wniosek  

o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3529S w Borucinie  

od skrzyżowania z gminnym odcinkiem ul. dr. Józefa Rostka do końca obszaru 

zabudowanego w kierunku Krzanowic” (wstępnie szacowany koszt inwestycji  

to ok. 1 800 000,00 zł, z tego dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 

wynosi 990 000,00 zł, deklaracja Miasta Krzanowice co do sfinansowania udziału 

własnego dla ww. zadania w wysokości 50% kosztu udziału Powiatu Raciborskiego,  

tj. 405 000,00 zł).  

 

W tym miejscu Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator ponownie poruszył 

fatalny stan ul. Długiej w Łańcach, która jest niszczona przez wzmożony ruch samochodowy 

w związku z trwającym remontem drogi wojewódzkiej nr 935 w Gminie Kornowac. 

Zaapelował o przeprowadzenie remontu ww. drogi.  

Starosta przekazał, że powyższa sprawa omawiana była w trakcie spotkań   

z Wicemarszałkiem Województwa Śląskiego oraz z Wójtem Gminy Kornowac.  

Na wniosek Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Józefa Stukatora, Zarząd Powiatu 

Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów przygotować 

dokumentację projektową dot. ul. Długiej w Łańcach.  
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Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów                       

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OR.VII.272.05.2020  

pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504S w Kornicy na odcinku od początku 

skrzyżowania z DP 3525S do km 2+386 i przebudowa na odcinku od km 1+966  

do km 1+589” – wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych. 

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

555784. 

Starosta poinformował, że w dniu 21 lipca 2020 r. odbyło się otwarcie ofert na realizację 

zamówienia pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504S w Kornicy na odcinku  

od początku skrzyżowania z DP 3525S do km 2+386 i przebudowa na odcinku od km 1+966 

do km 1+589” – wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych.  

W przedmiotowym postępowaniu została złożona 1 oferta, na kwotę 7 799 430,00 zł brutto  

za realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawca zaproponował udzielenie  

108-miesięcznego okresu gwarancji na przedmiot zamówienia. 

Wartość szacunkowa zamówienia wg kosztów wynikających z Programu funkcjonalno-

użytkowego to 7 760 998,00 zł brutto, kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć  

na sfinansowanie zamówienia, która była zabezpieczona w budżecie Powiatu Raciborskiego 

wynosiła 6 208 798,48 zł brutto.   

Ponadto w dniu 29 lipca 2020 r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym  

w trybie zaproszenia do składania ofert cenowych na pełnienie funkcji inspektora nadzoru 

inwestorskiego na zadaniu pn.: „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504S  

w Kornicach na odcinku od początku skrzyżowania z DP 3525S do km 2+386 i  przebudowa 

na odcinku od km 1+966 do km 1+589” – wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót 

budowlanych. Kwota jedynej oferty w postępowaniu, spełniającej warunki udziału  

w postępowaniu, określone w zapytaniu ofertowym wynosiła 119 800,00 zł.  

Zadanie planowane jest do sfinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych  

w latach 2020-2021 w kwocie 4 242 427,20 zł brutto oraz środków Spółki EKO-OKNA  

z Kornicy w kwocie 3 643 476,80 zł.  

Uwzględniając wynik przeprowadzonego postępowania przetargowego oraz postępowania  

na nadzór inwestorski, w celu wyboru wykonawcy zachodzi konieczność zwiększenia 

środków, jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia o kwotę 

36 524,00 zł.  
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Zgodnie z podpisaną umową z Wojewodą Śląskim o dofinansowanie przedmiotowego 

zadania środkami z Funduszu Dróg Samorządowych z dnia 22 czerwca 2020 r., podpisane 

umowy na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski muszą być dostarczone do ŚUW  

w Katowicach najpóźniej w terminie do dnia 15 września 2020 r. 

W związku z powyższym Referat Inwestycji i Remontów proponuje się zabezpieczyć  

w budżecie Powiatu Raciborskiego środki w wysokości 36 524,00 zł na przedmiotowe 

zadanie po stronie wydatków na rok 2020 oraz podjęcie decyzji o zwiększeniu środków 

finansowych w celu umożliwienia wyboru wykonawcy robót budowlanych zgodnie  

z przepisami ustawy Prawa Zamówień Publicznych. Natomiast podpisanie umowy winno 

nastąpić po wprowadzeniu środków do budżetu Powiatu Raciborskiego. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – wyraził zgodę na zwiększenie środków finansowych  

na sfinansowanie zamówienia publicznego nr OR.VII.272.05.2020 pn. „Rozbudowa odcinka 

drogi powiatowej nr 3504S w Kornicy na odcinku od początku skrzyżowania z DP 3525S  

do km 2+386 i przebudowa na odcinku od km 1+966 do km 1+589” – wykonanie 

dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych do kwoty 7 799 430,00 zł w celu 

umożliwienia dokonania wyboru wykonawcy robót budowlanych zgodnie z przepisami 

ustawy Prawa Zamówień Publicznych.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Rozwoju Powiatu dot. propozycji zmian               

w kalendarzach imprez kulturalnych i sportowych realizowanych jako zadania własne 

samorządu powiatowego. 

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

554873. 

Po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. propozycji zmian w kalendarzach imprez 

kulturalnych i sportowych realizowanych jako zadania własne samorządu powiatowego  

oraz przeprowadzonej dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków  

– 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących: 

1) zabezpieczył kwotę dofinansowania w wysokości 1 000,00 zł na organizację 11. edycji 

Ogólnopolskich Mistrzostw Raciborza w Scrabble, Mistrzostwa Regionów 2020 Południe 

oraz wyraził zgodę na bezpłatne udostępnienie pomieszczeń Zamku Piastowskiego  

w Raciborzu, 
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2) przychylił się do prośby zarządu Koła 46 Cobex – SGL Carbon Polskiego Związku 

Wędkarskiego i objął patronatem Wędkarskie Mistrzostwa Raciborza Weteranów 55+, 

ufundował nagrody rzeczowe o wartości do 300,00 zł i wpisał mistrzostwa do kalendarza 

imprez sportowych pod poz. 67,  

3) przychylił się do prośby Prezesa MTKKF Racibórz i zwiększył o 200,00 zł wysokość 

wydatków do poniesienia w związku z organizacją i przeprowadzeniem 21. Mistrzostw 

Powiatu Raciborskiego w Skacie Sportowym. 

Powyższe zmiany w kalendarzach imprez kulturalnych i sportowych na 2020 r. zostaną 

sfinansowane w ramach środków będących w dyspozycji Referatu Rozwoju Powiatu. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami  

dot. nadzorowania, kontroli i wizyt monitorująco-sprawdzających nieruchomości Powiatu 

Raciborskiego, wynajętych i wydzierżawionych. 

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

554163. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację nt. przeprowadzonej kontroli 

nieruchomości, które zostały wydzierżawione przez Powiat Raciborski na rzecz „Centrum 

Zdrowia” Sp. z o. o. w Raciborzu, znajdujących się przy ul. Ocickiej 51 oraz Kombatantów 5 

w Raciborzu i polecił kontynuację tych działań, zgodnie z ustaleniami.  

Ponadto Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami 

zintensyfikowanie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa ze względu na tzw. specustawę 

covidową gwarantującą 50 % środków stanowiących dochody w ww. zakresie na rzecz 

powiatów, na obszarze których położone są nieruchomości (wpływy ze sprzedaży, 

użytkowania, czynszu, najmu, dzierżawy, opłat z tytułu trwałego zarządu).  

 

Starosta zaprezentował pismo Ministerstwa Zdrowia – odpowiedź na pismo w sprawie 

przywrócenia normalnego funkcjonowania Szpitala Rejonowego w Raciborzu,                                

który od 16 marca br. stał się szpitalem jednoimiennym. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 554410. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z odpowiedzią Ministerstwa Zdrowia  

(nr ROR.532.135.2020.MS z dnia 23 lipca 2020 r.) na pismo w sprawie przywrócenia 

normalnego funkcjonowania Szpitala Rejonowego w Raciborzu, który od 16 marca br. stał się 

szpitalem jednoimiennym. 
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Starosta zapoznał zebranych z dodatkowym pismem Przewodniczącego Komisji Budżetu, 

Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji dotyczącym umożliwienia 

organizacji najbliższego posiedzenia Komisji na Zamku Piastowskim w Raciborzu  

i przygotowania materiałów na to posiedzenie. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 556380. 

Po zapoznaniu się z ww. pismem Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił: 

 

1) Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów przygotować szczegółowe informacje  

nt. kosztów, powodów i skutków realizacji inwestycji związanej z wykonaniem przejścia  

z budynku słodowni do budynku browaru na Zamku Piastowskim w Raciborzu,  

2) Geodecie Powiatowemu przygotować „Informację o działalności Wydziału Geodezji 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu w latach: 2019-2020”,  

3) Naczelnikowi Wydziału Komunikacji i Transportu przygotować „Sprawozdanie 

merytoryczne i finansowe z organizacji transportu powiatowego oraz powiatowo  

– gminnego na terenie Powiatu Raciborskiego w latach 2018 – 2020” 

 

w terminie do 13 sierpnia 2020 r., celem przekazania ww. materiałów na najbliższe 

posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego.  

Jednocześnie Zarząd Powiatu Raciborskiego przychylił się do prośby Przewodniczącego  

i wyraził zgodę na zorganizowanie posiedzenia Komisji na Zamku Piastowskim w Raciborzu, 

o czym telefonicznie zostanie poinformowana Dyrektor jednostki. W trakcie posiedzenia 

zostaną zachowane obowiązujące środki bezpieczeństwa rekomendowane przez GIS.  

 

Starosta poinformował, że do tut. Starostwa wpłynęło pismo Ministra Rozwoju  

nr DPR-II.7290.62.2020 z dnia 28 lipca 2020 r. dotyczące Uchwały nr 102 Rady Ministrów  

z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki 

samorządu terytorialnego.  

Na podstawie ww. Uchwały istnieje możliwość ubiegania się o środki z Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL). O wsparcie z Funduszu mogą ubiegać się wszystkie 

jednostki samorządu terytorialnego. Fundusz składa się z dwóch pul. Jedna przeznaczona jest 

wyłącznie dla samorządów szczebli gminnego i powiatowego. W jej ramach zostały 

wyodrębnione środki (w sumie 6 000 000 tys. zł), których podział został oparty o regułę 

uwzględniającą planowane wydatki majątkowe w 2020 r. skorygowane o zamożność 
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jednostki. W celu uzyskania wsparcia z tej puli wystarczy złożyć wniosek w terminie                       

od 27 lipca do 10 sierpnia br. przez elektroniczną skrzynkę podawczą. Wniosek jest 

adresowany do Prezesa Rady Ministrów, a składany za pośrednictwem właściwego 

wojewody.  

Starosta poinformował, że mając powyższe na uwadze przygotowano wniosek o wsparcie  

na realizację zadań inwestycyjnych dla Powiatu Raciborskiego w wysokości 3 974 675,00 zł. 

Zgodnie z zapisami ww. Uchwały jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się  

o wsparcie z drugiej puli, która również wynosi 6 000 000 tys. zł. Te środki będą rozdzielane 

na konkretne projekty inwestycyjne. Otrzymanie wsparcia z tej puli będzie także wymagało 

złożenia wniosku przez elektroniczną skrzynkę podawczą do Prezesa Rady Ministrów  

za pośrednictwem właściwego wojewody. Będzie on podlegał ocenie przez Komisję do spraw 

Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego, dlatego dodatkowo wymaga opisu inwestycji 

i jej uzasadnienia. Termin naboru wniosków z drugiej puli ogłosi Prezes Rady Ministrów.  

W roku 2020 Prezes Rady Ministrów ogłosi co najmniej dwa terminy naboru wniosków. 

Otrzymane wsparcie może zostać przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe. Istotne jest 

też, aby wydatki były dokonywane po otrzymaniu wsparcia (zakaz przeznaczania środków  

na refundację).  

Mając na uwadze powyższe Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Dyrektorowi Agencji 

Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim                      

w Raciborzu przygotować propozycję projektu inwestycyjnego na bazie projektu                            

pn. „Dziedzictwo Przemyślidów i Piastów – wspólna historia” w celu uzyskania środków 

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie  

z przekazanym pismem Ministra Rozwoju nr DPR-II.7290.62.2020 z dnia 28 lipca 2020 r. 

Ponadto Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił: 

 

1) Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych wystąpić do dyrektorów: Szpitala Rejonowego 

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

2) Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów wystąpić do dyrektora Powiatowego 

Zarządu Dróg w Raciborzu,  

3) Kierownikowi Referatu Edukacji wystąpić do dyrektorów: Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, I Liceum 

Ogólnokształcącego w Raciborzu, Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu  
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w sprawie wytypowania propozycji projektów inwestycyjnych w celu uzyskania środków 

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie  

z przekazanym pismem Ministra Rozwoju nr DPR-II.7290.62.2020 z dnia 28 lipca 2020 r. 

Starosta dodał, że w przypadku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 

„Mechanik” w Raciborzu proponuje wytypować do powyższego wsparcia zaadaptowanie 

pomieszczenia warsztatów Centrum na aulę, w przypadku I Liceum Ogólnokształcącego  

w Raciborzu remont auli, ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu, a w przypadku 

Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu wymianę instalacji centralnego ogrzewania. 

 

 

Starosta przekazał, że rozstrzygnięto konkurs na dostosowanie oferty kształcenia 

zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów. 

Finansowanie odbywa się z środków unijnych, w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.  

Na liście wnioskodawców z subregionu zachodniego, którzy zyskali dofinansowanie jest 

Powiat Raciborski. Pozyskano środki na następujące zadania: 

1) Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim                 

- CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II - 1 763 529,84 zł dofinansowania, 

2) Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim                     

- CKZiU nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, etap II - 1 830 461,97 zł dofinansowania,  

3) Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim                  

- ZSE w Raciborzu - 1 246 019,31 zł dofinansowania. 

 

 

Nawiązując do ustaleń z posiedzenia w dniu 16 lipca 2020 r. Starosta wstępnie omówił 

propozycję zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

Jednocześnie dodał, że na kolejne posiedzenie zostanie przygotowany projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w powyższej sprawie.  

 

 

Skarbnik Powiatu przekazał, że w ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie z księgowymi 

zatrudnionymi w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

Spotkanie dotyczyło utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu. W jego trakcie 
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tylko jedna z osób wstrzymała się od głosu, a pozostałe zagłosowały przeciw utworzeniu 

CUW.  

 

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 5 sierpnia 2020 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 5 sierpnia 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 rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2020. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2020 rok. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu ubiegającego się o awans 

na stopień nauczyciela mianowanego. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach ubiegającego się 

o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 


