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OR.II.0022.1.3.2013 

PROTOKÓŁ  NR 101/2013 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 22 stycznia 2013 r. 

 

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. Przyjęcie Protokołu Nr 100/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 15 stycznia 2013 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego zgłosili wniosek o uzupełnienie pkt 2 projektu 

Protokołu z posiedzenia w dniu 15 stycznia 2013 r. o zapis treści: 

„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.”. 

Po zmianie, Protokół Nr 100/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 15 stycznia 2013 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 
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Ad. 2 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody  

na sprzedaż lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku położonym w Raciborzu  

przy ulicy Gamowskiej 3 oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej  

na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

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

84734. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z ww. projektem uchwały wniósł 

autopoprawkę polegającą na właściwym oznaczeniu numerów paragrafów.  

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 wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego 

mieszczącego się w budynku położonym w Raciborzu przy ulicy Gamowskiej 3  

oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Raciborskiego oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 29 stycznia 2013 r. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia 

uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Olkuskim  

w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego, jakim jest kształcenie uczniów klas 

wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu w zakresie teoretycznych 

przedmiotów zawodowych w Zespole Placówek Oświatowych w Ośrodku Dokształcania  

i Doskonalenia Zawodowego w Olkuszu. 

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

78973. 

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 uchylenia uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia z Powiatem Olkuskim w sprawie powierzenia prowadzenia zadania 

publicznego, jakim jest kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół 

Zawodowych w Raciborzu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole 

Placówek Oświatowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Olkuszu 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję, która odbędzie się w lutym 2013 r. 
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Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator zapoznał zebranych  

ze sprawozdaniem z realizacji Uchwały Nr V/78/2003 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego oraz ich wydzierżawiania  

lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata. 

W/w sprawozdanie znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 84692. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował sprawozdanie z realizacji Uchwały  

Nr V/78/2003 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie określenia 

zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, stanowiących własność Powiatu 

Raciborskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję, która odbędzie się w lutym 2013 r. 

 

Następnie Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator przedstawił sprawozdanie 

z realizacji Uchwały Nr III/41/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 grudnia 2006 r.  

w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, stanowiących własność 

Powiatu Raciborskiego. 

W/w sprawozdanie znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 84828. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował sprawozdanie z realizacji Uchwały  

Nr III/41/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia 

zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję, która odbędzie się w lutym 2013 r. 

Ad. 3 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka  

w Raciborzu Panu Sławomirowi Janowskiemu do wystąpienia z wnioskiem mobilności  

o dofinansowanie projektu w ramach Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe 

życie”, realizowanego w latach 2013-2015, tytuł projektu „Młody technik w niemieckiej 

firmie – szansa na start zawodowy”, a w przypadku uzyskania dofinansowania do podpisania 

umowy i rozliczenia otrzymanego dofinansowania. 

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

84514. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu Panu Sławomirowi 

Janowskiemu do wystąpienia z wnioskiem mobilności o dofinansowanie projektu w ramach 

Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”, realizowanego w latach 2013-

2015, tytuł projektu „Młody technik w niemieckiej firmie – szansa na start zawodowy”,  

a w przypadku uzyskania dofinansowania do podpisania umowy i rozliczenia otrzymanego 

dofinansowania. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu 

Panu Sławomirowi Janowskiemu do wystąpienia z wnioskiem mobilności o dofinansowanie 

projektu w ramach Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”, 

realizowanego w latach 2013-2015, tytuł projektu „Nauczyciel - facylitator - gwarantem 

kształcenia aktywizującego uczniów”, a w przypadku uzyskania dofinansowania  

do podpisania umowy i rozliczenia otrzymanego dofinansowania. 

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

84513. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu Panu Sławomirowi 

Janowskiemu do wystąpienia z wnioskiem mobilności o dofinansowanie projektu w ramach 

Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”, realizowanego w latach 2013-

2015, tytuł projektu „Nauczyciel – facylitator – gwarantem kształcenia aktywizującego 

uczniów”, a w przypadku uzyskania dofinansowania do podpisania umowy i rozliczenia 

otrzymanego dofinansowania. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

Ad. 4 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. ustalenia opłaty za kurs „Obsługa kas fiskalnych z wykorzystaniem komputera w handlu” 

prowadzonego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu. 

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

85268. 
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W tym miejscu posiedzenie opuścił Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Norbert Mika. 

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

0 głosów wstrzymujących – zatwierdził zaproponowaną przez Dyrektora Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu cenę kursu „Obsługa kas fiskalnych  

z wykorzystaniem komputera w handlu” w wysokości 535 zł od osoby. 

 

Starosta przedstawił informację dotyczącą posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu 

Raciborskiego, które odbędą się w styczniu 2013 r. 

W/w informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 84709. 

 

Starosta poinformował, że w dniu dzisiejszym o godz. 16.30 odbędzie się posiedzenie 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego.  

W/w informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 85158. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła dodatkowe pismo Dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu w sprawie wyrażenia zgody na prefinansowanie 

wydatków ze środków własnych Powiatu Raciborskiego, w związku z realizacją projektu 

unijnego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu pn. „Równi  

i wykształceni – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu” w kwocie 18.000,00 zł. 

W/w pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 84481. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu nr ZSO nr 2.3110.13 z dnia 16 stycznia 2013 r. 

wyraził zgodę na prefinansowanie wydatków ze środków własnych Powiatu Raciborskiego,  

w związku z realizacją projektu unijnego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2  

w Raciborzu pn. „Równi i wykształceni – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów  

z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu” w kwocie 18.000,00 zł. 

Po otrzymaniu refundacji wydatków w 2013 r. na subkonto ww. projektu, środki te mają 

zostać niezwłocznie przekazane do budżetu Powiatu Raciborskiego. O powyższym Skarbnik 

Powiatu poinformuje Dyrektora Szkoły.  

 

Starosta omówił dodatkowe pismo Komendanta Powiatowego Policji w Raciborzu w sprawie 

przekazania na Fundusz Wsparcia Policji kwoty 50.000,00 zł z przeznaczeniem  

na standaryzację obiektów służbowych Policji w Kuźni Raciborskiej oraz Krzyżanowicach. 
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W/w pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 84651. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Komendanta Powiatowego Policji  

w Raciborzu nr ZF 75/12 z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie przekazania na Fundusz 

Wsparcia Policji kwoty 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na standaryzację obiektów 

służbowych Policji w Kuźni Raciborskiej oraz Krzyżanowicach. Po dokonanej analizie 

budżetu stwierdził, że na chwilę obecną Powiat Raciborski nie jest w stanie zabezpieczyć 

środków na ten cel. O powyższym Skarbnik Powiatu poinformuje Komendanta Powiatowego 

Policji w Raciborzu.  

 

Sekretarz Powiatu przypomniała, że w roku 2012 SP ZOZ Szpital Rejonowy im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu zakupił sprzęt, urządzenia medyczne na wyposażenie Bloku 

Operacyjnego. Sprzęt został zakupiony w systemie ratalnym, z pięcioletnim okresem spłaty. 

W związku z powyższym pojawiło się pytanie czy powiat może w 2013 roku udzielić 

Szpitalowi dotacji na spłatę rat przypadających do zapłaty w 2013 roku. 

Zdaniem radcy prawnego Michała Gebela niedopuszczalne jest udzielanie dotacji na spłatę 

kredytu nawet gdy ten kredyt był zaciągnięty na zakup aparatury i sprzętu medycznego.  

Po pierwsze spłata kredytu nie jest inwestycją. Po drugie sytuowana w ustawie o działalności 

leczniczej podstawa prawna dotowania podmiotów prowadzących działalność leczniczą  

przez jednostki samorządu terytorialnego dotyczy zadań planowanych lub będących  

w realizacji. Zatem przyjmując nawet hipotetycznie, że dotacja do spłaty kredytu na zakup 

aparatury medycznej dotyczy w istocie inwestycji tj. zakupu sprzętu medycznego,  

to udzielenie dotacji na inwestycję zakończoną w roku poprzednim, tj. w 2012 r., narusza 

przepisy ustawy o działalności leczniczej. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z opinią prawną radcy prawnego Michała Gebela 

dotyczącą dotacji na spłatę kredytu.  

W/w opinia prawna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

85205. 

 

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  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 stycznia 2013 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 stycznia 2013 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu Panu 

Sławomirowi Janowskiemu do wystąpienia z wnioskiem mobilności o dofinansowanie 

projektu w ramach Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”, 

realizowanego w latach 2013-2015, tytuł projektu „Młody technik w niemieckiej firmie  

– szansa na start zawodowy”, a w przypadku uzyskania dofinansowania do podpisania 

umowy i rozliczenia otrzymanego dofinansowania. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu Panu 

Sławomirowi Janowskiemu do wystąpienia z wnioskiem mobilności o dofinansowanie 

projektu w ramach Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”, 

realizowanego w latach 2013-2015, tytuł projektu „Nauczyciel – facylitator – gwarantem 

kształcenia aktywizującego uczniów”, a w przypadku uzyskania dofinansowania  

do podpisania umowy i rozliczenia otrzymanego dofinansowania. 


