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OR.II.0022.1.2.2013 

PROTOKÓŁ  NR 100/2013 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 15 stycznia 2013r. 

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

 Posiedzeniu przewodniczył Starosta Adam Hajduk.  

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane 

quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał.  

   

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przedstawienie sprawy tzw. łączenia Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu i Zespołu 

Szkół Ekonomicznych w Raciborzu.  

2. Przyjęcie Protokołu Nr 99/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 8 stycznia 2013r.  

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

 

Starosta przywitał na posiedzeniu Przewodniczącego Klubu Razem dla Ziemi Raciborskiej 

Ryszarda Winiarskiego oraz Kierownika Referatu Edukacji, Kultury i Sportu Danutę 

Miensopust. Poinformował, że pierwsza część posiedzenia będzie dotyczyła sprawy  

tzw. łączenia Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu i Zespołu Szkół Ekonomicznych  

w Raciborzu.  

Starosta przypomniał, że w ostatnim czasie odbyło się kilka spotkań  

z przedstawicielami Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu i Zespołu Szkół 

Ekonomicznych w Raciborzu dotyczących tzw. łączenia tych szkół. W spotkaniach tych 
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również uczestniczyli radni Powiatu Raciborskiego. Ustalono bez głosów sprzeciwu,  

iż koniecznym jest połączenie obu szkół. Proces ten jest możliwy tylko przez likwidację, 

jednocześnie odrzucono koncepcję likwidacji dwóch szkół. Decyzję która szkoła będzie 

likwidowana podejmie się na podstawie przyjętych parametrów.  

Podczas spotkań zostały omówione parametry oceny szkół przygotowane zarówno  

przez służby tut. Starostwa oraz w/w szkoły. Został również ustalony skład zespołu 

roboczego, który w dniu 10 stycznia b.r. dokonał oceny tych parametrów.  

W dniu 14 stycznia b.r. odbyło się kolejne spotkanie, w którym udział wzięli radni Powiatu 

Raciborskiego, Dyrekcje obu szkół wraz z wytypowanymi nauczycielami oraz członkowie 

zespołu roboczego. Po przedstawieniu wyników oceny parametrów zostało zadane pytanie 

jaką szkołą pozostawić a jaką zlikwidować?  

Przeważyły parametry za Zespołem Szkół Zawodowych w Raciborzu zatem przyjęto,  

iż do likwidacji są przeznaczone szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych  

w Raciborzu. Następnie przekazano zebranym do wglądu projekt uchwały w sprawie zamiaru 

likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych z siedzibą w Raciborzu 

przy ul. Gimnazjalnej 3 oraz projekt powiadomienia do rodziców uczniów i projekt ulotki 

informacyjnej. Ustalono, że do końca bieżącego tygodnia przedstawiciele szkół mają 

przygotować listę nurtujących ich problemów, a kolejne spotkanie zaplanowano  

na 21 stycznia b.r.  

Jak dodał Starosta przez najbliższe 3 lata uczniowie będą kontynuowali naukę w obecnych 

budynkach szkolnych. W dalszej kolejności zostaną podjęte działania mające na celu poprawę 

bazy oświatowej, tj. przygotowane zostaną pracownie przedmiotowe, stąd wszyscy 

dotychczasowi uczniowie ZSE i ZSZ będą uczęszczać do szkoły przy ul. Gimnazjalnej 3  

w Raciborzu. W dotychczasowym budynku, w którym uczą się uczniowie ZSZ można będzie 

otworzyć internat lub placówkę tego typu jak MOW w Rudach. Nie ustalono jeszcze nowej 

nazwy szkoły, jednakże wiadomo, że będzie ona obowiązywać od 1 września 2013r.,  

a siedziba szkoły będzie się mieścić przy ul. Gimnazjalnej 3 w Raciborzu.  

Co do kwestii przeprowadzenia naboru Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu 

Danuta Miensopust poinformowała, że firma obsługująca nabór elektronicznych do szkół 

ponadgimnazjalnych sugeruje, aby nabór przeprowadzała ta szkoła, która będzie 

funkcjonować od 1 września b.r. czyli powinien go przeprowadzić ZSZ w Raciborzu. Ponadto 

zgodnie z sugestią w/w firmy przyjmowanie podań powinno odbywać się w jednym miejscu.  
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Jak podkreślił Starosta kwestia przeprowadzenia naboru zostanie omówiona na kolejnym 

spotkaniu zespołu. Kolejną kwestią będzie wypracowanie nowej nazwy szkoły przez rady 

pedagogiczne obu szkół, a następnie jej przyjęcie uchwałą Rady Powiatu Raciborskiego.   

Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu Danuta Miensopust poinformowała, że nazwa 

szkoły i jej adres pojawi się w uchwale Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

planu sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Raciborski. Uchwała ta może zostać przygotowana na sesję w czerwcu lub najpóźniej 

w sierpniu b.r.  

Starosta podkreślił, że podstawową kwestią, o którą należy zadbać przy tzw. połączeniu obu 

szkół, jest to, aby oferta edukacyjna skierowana do młodzieży dostosowana została do potrzeb  

i preferencji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych. Może to skłonić młodzież z innych 

powiatów do wybrania tej szkoły. Ponadto podjęte działania wpłyną na racjonalizację 

kosztów ponoszonych na zadania oświatowe.  

Kierownik Miensopust zwróciła uwagę na sprawy finansowe związane z tzw. połączeniem 

obu szkół. Bardzo ważne jest, aby kwestie przekazywania mienia, inwentaryzacji, bilansu  

i dokumentacji szkolnej były przeprowadzone w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami. 

Starosta przekazał, że w w/w kwestie zostaną zaangażowane służby finansowe tut. Starostwa. 

Następnie Starosta przedstawił harmonogram likwidacji Zespołu Szkół Ekonomicznych  

w Raciborzu, który obejmuje: 

1. podjęcie przez Radę Powiatu Raciborskiego uchwały o zamiarze likwidacji szkół 

wchodzących w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu (tzw. uchwały 

intencyjnej) – 29 styczeń 2013r., 

2. zawiadomienie rodziców uczniów, kuratora oświaty oraz organu wykonawczego JST 

właściwej (Zarządu Powiatu Raciborskiego) o likwidacji szkół wchodzących w skład 

Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu – do 28 lutego 2013r., 

3. przesłanie uchwały intencyjnej o zamiarze likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu 

Szkół Ekonomicznych w Raciborzu związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli, 

Dyrekcji ZSE (Radzie Pedagogicznej), Radzie Rodziców ZSE, Samorządowi 

Uczniowskiemu ZSE – luty 2013r. (nie jest wymogiem ustawowym), 

4. przedstawienie do zaopiniowania związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli 

projektów uchwał o likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych 

w Raciborzu – w myśl art. 19 ustawy o związkach zawodowych – luty 2013r., 

5. poddanie konsultacjom społecznym projektów uchwał o likwidacji szkół wchodzących  

w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu – luty/marzec 2013r., 
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6. podjęcie przez Radę Powiatu Raciborskiego uchwały o rozwiązaniu Zespołu Szkół 

Ekonomicznych w Raciborzu oraz likwidacji szkół wchodzących w jego skład – do końca 

kwietnia 2013r., 

7. podjęcie przez Radę Powiatu Raciborskiego uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu 

Szkół Zawodowych – najpóźniej do końca sierpnia 2013r., 

8. podjęcie przez Radę Powiatu Raciborskiego uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół 

ponadgimnazjalnych i specjalnych – najpóźniej do końca sierpnia 2013r. 

 

Wicestarosta zwrócił uwagę na ogrom prac, jakie czekają pracowników Referatu Edukacji, 

Kultury i Sportu, tak aby wszystkie czynności związane z tzw. połączeniem obu szkół zostały 

właściwe przeprowadzone.  

W tym miejscu Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych  

z siedzibą w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3. 

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

83594. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

1 głosem wstrzymującym – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół 

Ekonomicznych z siedzibą w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3 oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 29 stycznia 2013r. 

 

Kierownik Miensopust nawiązała do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Zarządu i omówiła 

kalendarz imprez kulturalnych na 2013r. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po wysłuchaniu wyjaśnień dotyczących propozycji kalendarza 

imprez kulturalnych na 2013r.:  

1) nie zaakceptował wprowadzenia do kalendarza „nowych przedsięwzięć” pn.: Majówka 

2013, Dni Raciborza 2013, Pożegnania Lata, akceptując jednocześnie wprowadzenie 

imprezy pn. XII Dni Ks. Stefana Pieczki, 

2) mając na względzie przekazaną przez organizatora informację, że prawdopodobnie  

nie dojdzie do realizacji imprezy pn. V Skuterowy zawrót głowy wykreślił imprezę  

z kalendarza,  

3) po złożeniu wniosków przez organizatorów zaakceptował wprowadzenie do kalendarza 

imprez pn.: XVI Rozpoczęcie sezonu motocyklowego w Raciborzu, Festiwal Chórów 
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Pogranicza 2012, XIII Międzynarodowe Spotkania Artystyczne „Śląsk – kraina wielu 

kultur”, IV Otwarte Mistrzostwa Raciborza w Scrabble, VI Raciborska Jesień Muzyczna,  

4) zwiększył kwotę dofinansowania imprezy pn. Festiwal Chórów Pogranicza 2012 

do kwoty 1 000,00 zł. 

Uwzględniając w/w zmiany, Zarząd przyjął do realizacji kalendarz imprez kulturalnych  

na 2013r. 

 

Ad. 2 

 

Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego zgłosili wniosek o uzupełnienie zapisu na str. 5 

projektu Protokołu z posiedzenia w dniu 8 stycznia 2013r. Po zmianie, otrzymał on 

brzmienie: 

„W tym miejscu Starosta poinformował o inicjatywie Komendanta Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Raciborzu mającej na celu zakup nowego wozu bojowego na potrzeby 

jednostki. Zgodnie z ustaleniami zakup ten miałby zostać sfinansowany m.in. przy wsparciu 

jednostek samorządu terytorialnego Powiatu Raciborskiego. Starosta zaproponował,  

aby z budżetu Powiatu Raciborskiego przeznaczyć na ten cel kwotę 45 000,00 zł.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przychylił się do propozycji Starosty polecając,  

aby Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego przygotował niezbędne 

dokumenty mające na celu dofinansowanie w kwocie 45 000,00 zł zakupu wozu bojowego 

dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu. Szczegółowych 

informacji udzieli Starosta.”. 

Po zmianie, Protokół Nr 99/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 8 stycznia 2013r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok. 

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

83623. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok 

wniósł zmiany polegające na:  
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1) zwiększeniu w Rozdziale 85333 o kwotę 96 946 zł planu dotacji otrzymanej  

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Osiągnąć 

standard IV” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 6.1 „Poprawa 

dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 

6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz 

aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie,  

2) zwiększeniu w Rozdziale 85333 o kwotę 96 946 zł planu wydatków Powiatowego Urzędu 

Pracy w Raciborzu, z przeznaczeniem na realizację projektu „Osiągnąć standard IV”  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2013 rok oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 29 stycznia 2013r. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021. 

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

83621. 

Mając na uwadze zmiany, o których mowa w projekcie uchwały w sprawie dokonania zmian 

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013r. Zarząd dokonał zmian w projekcie uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021. 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,                    

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021 oraz postanowił o jego przekazaniu 

na sesję w dniu 29 stycznia 2013r. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. zaopiniowania projektu Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

Programu opieki nad zabytkami Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2016. 

W/w karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

83718. 
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Wicestarosta przekazał, że Program opieki nad zabytkami Powiatu Raciborskiego  

na lata 2012 – 2015 po raz pierwszy przesłano do zaopiniowana przez Śląskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach w dniu 21 maja 2012r. Pozytywną 

opinię Konserwatora oraz prośbę o wprowadzenie zmian i uzupełnienie braków w spisie 

obiektów zabytkowych uzyskano w dniu 20 czerwca 2012r. Program zmieniono w oparciu  

o te wytyczne. W dniu 10 lipca 2012r. odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Raciborskiego 

na które skierowano projekt Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

Programu opieki nad zabytkami Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2015. Decyzją 

Zarządu wysłano pisma do Gmin Powiatu Raciborskiego z prośbą o przeanalizowanie  

i ewentualne uzupełnienie listy obiektów zabytkowych z podległych im administracyjnie 

obszarów.  

Po uzyskaniu odpowiedzi od Gmin zmodyfikowano projekt Programu zgodnie z otrzymanymi 

danymi i w dniu 24 października 2012r. powtórnie przekazano zmieniony projekt Programu  

do zaopiniowania przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. 

W odpowiedzi otrzymano pozytywną opinię Konserwatora z jednoczesną prośbą o dopisanie 

paru obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz zmianę kilkunastu numerów wpisów 

stanowisk archeologicznych do w/w rejestru, wg załączonej do pisma listy. Ponadto Program 

uzupełniono o informacje dotyczące gminnej ewidencji zabytków, zgodnie z wytycznymi 

Konserwatora. W związku z rozpoczęciem nowego roku kalendarzowego zmieniono okres 

obowiązywania Programu na lata 2013 – 2016. 

Następnie Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Powiatu Raciborskiego  

na lata 2013 – 2016. 

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

83732. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Powiatu Raciborskiego 

na lata 2013 – 2016 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 29 stycznia 2013r. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 

Raciborski w 2012r. 
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W/w karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

83490. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze sporządzoną analizą wydatków poniesionych 

na wynagrodzenia nauczycieli, w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których 

mowa w art. 30 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz średniorocznej struktury zatrudnienia 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, z której wynika, że nie ma 

konieczności wypłaty jednorazowych dodatków uzupełniających. Wobec powyższego polecił 

Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu przedłożyć sprawozdanie z wysokości 

średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  

w szkołach i  placówkach prowadzonych przez Powiat Raciborski w 2012 r. – Radzie 

Powiatu Raciborskiego, regionalnej izbie obrachunkowej, dyrektorom podległych szkół 

i placówek oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli.  

 

Ad. 4 

 

Starosta przedstawił projekt postanowienia Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w ostatecznej decyzji  nr SN.I.6844.2.1.2012  

z dnia 17 października 2012r., w sprawie ustanowienia prawa trwałego zarządu na rzecz 

Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim 

w Raciborzu, w stosunku do nieruchomości zabudowanej Zamkiem Piastowskim  

w Raciborzu, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego, położonej w Raciborzu, 

oznaczonej jako działka 128/122 (k.m.1), obręb Bosac, o pow. 1,0980 ha. 

W/w projekt postanowienia znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem 

UID 82553. 

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

0 głosów wstrzymujących – postanowieniem nr SN. I.6844.2.1.2012 sprostował oczywistą 

omyłkę pisarską w ostatecznej decyzji Zarządu Powiatu Raciborskiego nr SN.I.6844.2.1.2012  

z dnia 17 października 2012r., w sprawie ustanowienia prawa trwałego zarządu na rzecz 

Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim 

w Raciborzu, w stosunku do nieruchomości zabudowanej Zamkiem Piastowskim  

w Raciborzu, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego, położonej w Raciborzu, 

oznaczonej jako działka 128/122 (k.m.1), obręb Bosac, o pow. 1,0980 ha, w następujący 

sposób:  
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- na str.1, w pkt 1, w wierszu 5, skreśla się wyrażenie „128/122” i wstawia się na to 

miejsce wyrażenie „128/22”; 

- na str.3, w wierszu 14, skreśla się wyrażenie „128/122” i wstawia się na to miejsce 

wyrażenie „128/22”. 

 

Postanowienie znajduje się w aktach sprawy prowadzonych przez Referat Gospodarki 

Nieruchomościami.  

Jednocześnie Zarząd zwrócił uwagę Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami 

na dołożenie należytej staranności tak, aby zminimalizować ilość oczywistych pomyłek  

i błędów pisarskich w przygotowywanych decyzjach. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

planu finansowego jednostek podległych na 2013 rok. 

W/w karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

83703. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął przedstawione plany finansowe jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego na 2013 rok, tj.: Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

Nr 1 w Raciborzu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu, Zespołu Szkół 

Ekonomicznych w Raciborzu, Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, Zespołu Szkół 

Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu, 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu, Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, 

Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Raciborzu, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, Międzyszkolnego 

Ośrodka Sportowego w Raciborzu, Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Raciborzu, Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, Powiatowego Urzędu Pracy 

w Raciborzu, Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, Starostwa Powiatowego 

w Raciborzu. 

 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Zamówień Publicznych  

dot. informacji o wynikach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonych w Referacie Zamówień Publicznych. 

W/w karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

82884. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o wynikach postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego przeprowadzonych w Referacie Zamówień Publicznych  

w IV kwartale 2012r.  

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. realizacji polecenia Zarządu Powiatu Raciborskiego z posiedzenia w dniu 11 grudnia 

2012r. w sprawie uzyskania opinii prawnej dotyczącej możliwości upoważnienia Dyrektora 

Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu do zawierania umów z Ośrodkami Dokształcania  

i Doskonalenia Zawodowego w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych  

w zakresie teoretycznej nauki zawodu.  

Jak poinformował Wicestarosta radca prawny wyraził pogląd, iż brak jest podstaw prawnych 

do upoważnienia dyrektora szkoły przez Zarząd Powiatu do samodzielnego podpisywania 

porozumienia w sprawie kształcenia uczniów szkół klas wielozawodowych w zakresie 

teoretycznej nauki zawodu. Dyrektor szkoły mógłby być ustanowiony w drodze uchwały 

pełnomocnikiem do podpisania konkretnego porozumienia, ale wówczas i tak konieczne jest 

jego współdziałanie z jednym z członków Zarządu. Poza tym porozumienie zawierane jest  

nie z Ośrodkami Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, tylko z jednostką samorządu 

terytorialnego, która jest dla Ośrodka organem prowadzącym. Przy czym (zdaniem radcy 

prawnego) należy zwrócić uwagę, że samo zawarcie porozumienia wymaga każdorazowej 

uprzedniej uchwały rady powiatu. 

W/w karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

83443. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z opinią prawną dot. możliwości 

upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu do zawierania umów  

z Ośrodkami Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w sprawie kształcenia uczniów klas 

wielozawodowych w zakresie teoretycznej nauki zawodu postanowił, że dotychczasowa 

procedura związana z zawieraniem w/w umów zostanie zachowana, a na sesję w lutym b.r. 

zostanie skierowany projekt Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia 

Uchwały Nr XXIII/239/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 października 2012r. 

 

Starosta przedstawił interpelacje radnego Adriana Plury, które znajdują się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerami UID 83182, 83180, 83177. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów 

udzielić odpowiedzi na trzy interpelacje radnego Adriana Plury z dnia 8 stycznia 2013r. 

Szczegółowych informacji udzieli Starosta.  

 

W tym miejscu Starosta przywitał na posiedzeniu Kierownika Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami Zbigniewa Rydzyka oraz Podinspektora w tym Referacie Magdalenę 

Przygodę, informując, że wizyta związana jest z przekazaną pod obrady kartą informacyjną 

dot. sprawozdania z regulacji stanów prawnych dróg powiatowych zlokalizowanych  

na terenie Powiatu Raciborskiego za II półrocze 2012 roku.  

W/w karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

83456. 

Jak przypomniał Starosta planowano, że regulacja stanów prawnych dróg zakończy się kilka 

lat temu, a tymczasem proces ten ciągle trwa i stąd Członkowie Zarządu chcieliby wiedzieć 

kiedy się on zakończy.  

Kierownik Rydzek stwierdził, że trudno określić kiedy zakończy się regulacja stanów 

prawnych dróg powiatowych, gdyż złożenie wniosku do Wojewody Śląskiego wymaga  

m.in. załączenia map zasadniczych z zaznaczonymi granicami działek, a powiatowy zasób 

geodezyjno – kartograficzny takich map nie posiada. Z kolei zlecenie przygotowania map 

firmom zewnętrznym wymaga zabezpieczenia dodatków środków w budżecie.  

Odpowiadając na pytanie Starosty dlaczego nie wszczęto procedury regulacji drogi  

w Lekartowie (do DW 917) podinspektor Magdalena Przygoda poinformowała, że teren ten 

jest objęty procedurą scaleniową. Poza tym przez ostatnie 3 miesiące 2012r. była utrudniona 

współpraca z Powiatowym Zarządem Dróg w Raciborzu, a to z uwagi na zmianę  

na stanowisku dyrektora.  

Starosta stwierdził, że jeśli w przyszłości będą zdarzały się problemy na linii Referat – PZD  

w Raciborzu należy je zgłaszać na bieżąco.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze sprawozdaniem z regulacji stanów prawnych 

dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Powiatu Raciborskiego za II półrocze 2012 

roku. Mając na uwadze fakt, że w/w prace trwają już kilka lat polecił Kierownikowi Referatu 

Gospodarki Nieruchomościami przygotować szczegółowy harmonogram działań  

wraz z określeniem przybliżonych kosztów związanych z zakończeniem procedury regulacji 

stanów prawnych dróg powiatowych z zastrzeżeniem, że powinny się one zakończyć  

w 2014r. Powyższy harmonogram należy przedłożyć na posiedzenie w dniu 19 lutego b.r. 
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W tym miejscu posiedzenie opuścił Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Norbert Mika.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. kwartalnej 

informacji obrazującej postęp prac związanych ze sprzedażą lub inną formą 

zagospodarowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego 

planowanych do zbycia w latach 2011-2013. Szczegółowych informacji udzielił Kierownik 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami Zbigniew Rydzek. 

W/w karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

83209. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się kwartalną informacją obrazującą postęp prac 

związanych ze sprzedażą lub inną formą zagospodarowania nieruchomości stanowiących 

własność Powiatu Raciborskiego planowanych do zbycia w latach 2011-2013 polecając 

Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami: 

1) rozpoczęcie procedury sprzedaży nieruchomości położonej w Raciborzu  

przy ul. Gamowskiej 3 – budynek o pow.1498 m² tak, aby uchwała Rady Powiatu 

Raciborskiego w powyższej sprawie została skierowana na sesję w lutym b.r.  

O powyższych planach Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami poinformuje 

Raciborskie Centrum Medyczne sp. z o.o., 

2) rozpoczęcie procedury sprzedaży nieruchomości położonej w Raciborzu  

przy ul. Cecylii – działka nr 768/121 k. m. 9, obręb Ostróg tak, aby uchwała Rady Powiatu 

Raciborskiego w powyższej sprawie została skierowana na sesję w lutym b.r. 

 

Starosta zapoznał zebranych z informacją o liczbie dzieci pochodzących z Powiatu 

Raciborskiego przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w Pogrzebieniu 

i Kuźni Raciborskiej według stanu na dzień 31 grudnia 2012r. 

W/w informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 83041. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła dodatkowe pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Raciborzu dotyczące analizy wykorzystania środków w 2012r. w rozdziale 

85204. 

W/w pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 84098. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Raciborzu nr DF.0717-04/2013 z dnia 11 stycznia 2013r. dotyczącym 

analizy wykorzystania środków w 2012r. w rozdziale 85204. Jednocześnie polecił 
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Skarbnikowi Powiatu wspólnie z Kierownikiem Referatu Spraw Społecznych uzupełnić  

w/w informację o dane nt. wysokości środków planowanych i wykorzystanych w 2012r.  

na zadania związane z pieczą zastępczą, które zabezpieczone były w budżecie Referatu Spraw 

Społecznych. Po sporządzeniu w/w informacji polecił ją przekazać na najbliższe posiedzenie 

Komisji Budżetu i Finansów.  

 

Wicestarosta omówił dodatkowe pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1  

w Raciborzu, który zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu finansowego wydatków  

na rok 2013 w § 4270 o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę pompy ciepła 

centralnego ogrzewania oraz wymiennika ciepłej wody. Jak poinformował Dyrektor obecnie 

użytkowana pompa działa w trybie awaryjnym i niezbędna jest jej wymiana.  

W/w pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 84106. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu nr ZSO NR 1.3014.01.13 z dnia 14 stycznia 2013r.  

w sprawie zwiększenia planu finansowego wydatków na rok 2013 w § 4270 o kwotę 

10 000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę pompy ciepła centralnego ogrzewania  

oraz wymiennika ciepłej wody postanowił, że koszty te zostaną sfinansowane z budżetu, 

którym dysponuje Szkoła, a ewentualne zwiększenie środków w § 4270 nastąpi w trakcie 

roku budżetowego. O powyższym Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu 

poinformuje Dyrektora Szkoły.  

Jednocześnie Zarząd polecił, aby pracownicy Referatu Inwestycji i Remontów udali się  

na wizję do w/w Szkoły.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Magdalena Powązka   
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Podpisy Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego obecnych na posiedzeniu, zgodnie  

z listą obecności: 

1. Adam Hajduk  

2. Andrzej Chroboczek  

3. Józef Stukator  

4. Norbert Mika  

5. Piotr Olender  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 15 stycznia 2013r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 15 stycznia 2013r. 


