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OR.II.0022.1.9.2013 

PROTOKÓŁ  NR 107/2013 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 5 marca 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. Omówienie petycji Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu  

z dnia 26 lutego 2013 r. dotyczącej planów naborowych.  

2. Przyjęcie Protokołu Nr 106/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 26 lutego 2013 r.  

3. Informacja nt. funkcjonowania Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu.  

4. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

5. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

6. Sprawy różne. 

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

 

Starosta przywitał na posiedzeniu Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  

i Rekreacji, Członka zespołu ds. określenia kierunków kształcenia w szkołach 

ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski Adriana 

Plurę. Poinformował, że Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu  

w dniu 26 lutego 2013 r. wystosowała do Zarządu petycję, w której wyraziła zaniepokojenie,  
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że z planów naborowych ZSE został wykreślony w Szkole Policealnej kierunek technik 

administracji.  

Ww. petycja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 91955. 

Starosta przypomniał, że w trakcie posiedzeń zespołu ds. określenia kierunków kształcenia  

w szkołach ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski 

dwukrotnie omawiano kwestię ujęcia w ofercie naborowej kierunku technik administracji 

zarówno w ZSE, jak i w CKU. W posiedzeniach tych uczestniczyli przedstawiciele ZSE  

w Raciborzu (w pierwszym – dyrektor, a w drugim – wicedyrektor), jednakże jak wynika  

z otrzymanej petycji, nie przekazali Radzie Pedagogicznej ustaleń podjętych przez  

ww. zespół.  

Członek zespołu ds. określenia kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski Adrian Plura przypomniał,  

że decyzje o wszystkich kierunkach kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych podejmuje 

Zarząd Powiatu Raciborskiego na podstawie wyników prac ww. zespołu. Na posiedzeniu 

zespołu w dniu 11 lutego b.r. podniesiono, że zaproponowanie w ofercie naborowej kierunku 

technik administracji zarówno w ZSE, jak i CKU spowoduje zmniejszenie szans na powstanie 

tego kierunku w obu szkołach – ze względu na wzajemną rywalizację. Teza ta przedstawiona 

przez Kierownika Referatu Edukacji, Kultury i Sportu Danutę Miensopust nie została  

przez nikogo zakwestionowana, nikt też w tej sprawie nie zabrał głosu, a obecny  

na posiedzeniu dyrektor Sochacki nie przedstawił swoich wątpliwości. Następnie 

Wicestarosta Andrzej Chroboczek zaproponował korektę w planach naborowych. Ze względu 

na nieprecyzyjny przekaz, czego miała dotyczyć owa korekta – posiedzenie zespołu zostało 

zwołane ponownie, aby jasno przedstawić proponowane zmiany i uzyskać akceptację zespołu. 

Jak przypomniał Adrian Plura w ZSE w Raciborzu kierunek technik administracji został 

zaproponowany w planach naborowych w wymiarze 0,5 oddziału, drugie pół oddziału zostało 

zaproponowane jako kształcenie na kierunku technik rachunkowości – w sumie 1 oddział. 

Zmiana przedstawiona na ponownym posiedzeniu zespołu w dniu 14 lutego b.r. dotyczyła 

zwiększenia technika rachunkowości z 0,5 oddziału do pełnego oddziału w ZSE  

oraz utrzymania kierunku technika administracji tylko w CKU w Raciborzu. Obecny na 

spotkaniu wicedyrektor ZSE w Raciborzu nie zakwestionował zaproponowanego 

rozwiązania. Jak przekazał Adrian Plura nauczyciele ZSE w Raciborzu obecni na posiedzeniu 

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w dniu 25 lutego b.r. zadawali pytania 

dotyczące planów naborowych na rok szkolny 2013/2014. Z treści rozmowy można było 

wywnioskować, że dyrektor Sochacki nie przekazał gronu pedagogicznemu ustaleń zespołu 
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ds. określenia kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. Adrian Plura 

poinformował także, że jeden z nauczycieli zatrudnionych w ZSE w Raciborzu w trakcie 

wizyty w Gimnazjum w Rudach przedstawił argumenty za pozostawieniem kierunku technik 

administracji w ZSE w Raciborzu. Proponował zawarcie swego rodzaju umowy, zgodnie  

z którą kierunek ten zostanie otwarty w tej szkole, która pozyska więcej uczniów.  

Adrian Plura zwrócił uwagę, że w skierowanej do Zarządu petycji nie ma podpisu dyrektora,  

a zgodnie z obowiązującymi przepisami to dyrektor szkoły reprezentuje ją na zewnątrz  

i kieruje jej działalnością.  

Wicestarosta przypomniał, że Zarząd na posiedzeniu w dniu 12 lutego b.r. zaakceptował 

plany naborowe szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Raciborski  

na rok szkolny 2013/2014, uwzględniając uwagi członków zespołu ds. określenia kierunków 

kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski, które w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu dotyczyły zwiększenia 

liczby miejsc w Szkole Policealnej Nr 1 dla Dorosłych w zawodzie technik rachunkowości 

(tryb zaoczny) z 16 do 32 (z 0,5 oddziału do 1). A z uwagi na fakt, iż 2 razy w ofercie 

występowało kształcenie w formie zaocznej w zawodzie technik administracji (w Zespole 

Szkół Ekonomicznych w Raciborzu i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu),  

co zmniejsza szanse na dokonanie naboru w 2 szkołach, przeniesienia kształcenia w zakresie 

technika administracji w formie zaocznej do Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w Raciborzu. Ustalenia te powinny zostać podtrzymane.  

Starosta podkreślił, że w planach naborowych szkół na rok szkolny 2013/2014 pozostawiono 

kształcenie w formie zaocznej w zawodzie technik administracji w CKU w Raciborzu mając 

na względzie, że jest to kontynuacja już istniejącego kierunku. Jest to także szansa  

na uniknięcie wzajemnej rywalizacji pomiędzy ZSE a CKU, co w konsekwencji mogłoby się 

przyczynić do tego, że uczniowie wybiorą kształcenie w szkołach niepublicznych. 

Skierowana do Zarządu petycja Rady Pedagogicznej ZSE z dnia 26 lutego b.r. (data wpływu 

do tut. Starostwa 1 marca b.r.) jest pierwszym sygnałem, że Zespół Szkół Ekonomicznych  

w Raciborzu nie akceptuje dotychczasowych rozwiązań.  

W tym miejscu Starosta odczytał przygotowaną przez Adriana Plurę propozycję odpowiedzi 

na ww. petycję.  

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

1 głosem wstrzymującym – zaakceptował przygotowaną propozycję odpowiedzi  

na ww. petycję (do dokonaniu drobnych zmian w treści).  

Ww. odpowiedź znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 92494. 
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Ad. 2 

 

Protokół Nr 106/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 26 lutego 2013 r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 3 

 

Starosta przywitał na posiedzeniu Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu 

Monikę Mużelak. Poinformował, że do tut. Starostwa wpłynęło pismo byłego pracownika 

PZD w Raciborzu Jerzego K. w sprawie podejrzenia przywłaszczenia i marnotrawstwa 

mienia, złego stanu technicznego pojazdów oraz nieprawidłowej wydajności i warunków 

pracy w Powiatowym Zarządzie Dróg w Raciborzu.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 90911. 

Sekretarz Powiatu Beata Bańczyk wyjaśniła, że zgodnie z opinią prawną pismo Jerzego K. 

należy przekazać Prokuraturze Rejonowej w Raciborzu w celu sprawdzenia, czy nie zachodzi 

podejrzenie popełnienia przestępstwa. Z kolei od strony formalnej należy uznać go  

za wniosek, który ma na celu m.in. wzmocnienie praworządności i zapobieganie nadużyciom. 

Z istoty wniosku wynika, że właściwym organem do jego załatwienia jest ten organ,  

do którego zakresu działania należy sprawa będąca przedmiotem wniosku  

– w przeciwieństwie do skarg, gdzie organami właściwymi są organy wyższego stopnia  

lub organy sprawujące nadzór. Stąd Starosta mógłby zlecić służbom tut. Starostwa 

przeprowadzenie kontroli w Powiatowym Zarządzie Dróg w Raciborzu.  

Starosta poinformował, że zlecił audytorowi wewnętrznemu oraz inspektorowi ds. kontroli 

zarządczej czynności doradcze w Powiatowym Zarządzie Dróg w Raciborzu w zakresie 

wykonywania funkcji zarządcy dróg powiatowych oraz wybranych zagadnień systemu 

kontroli zarządczej tej jednostki. Czynności te nie zostały jeszcze zakończone, stąd mając  

na względzie wniosek Jerzego K., zleci dodatkowo wszczęcie postępowania wyjaśniającego  

w sprawie zarzutów podniesionych przez wnioskodawcę.  

Dyrektor Mużelak poinformowała, że Jerzy K. był zatrudniony przez kilka lata jako dróżnik 

w PZD w Raciborzu. W trakcie zatrudnienia często chorował, a zwolnienia lekarskie były 

wystawiane przez lekarzy różnych specjalizacji. W 2012 r. gdy „chorobowe” trwało ponad  

180 dni został skierowany na badania lekarskie. Lekarz medycyny pracy nie wydał Jerzemu 

K. zdolności do pracy, stąd poprzedni Dyrektor PZD w Raciborzu wręczył mu 

wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem 3 – miesięcznego okresu wypowiedzenia,  
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bez obowiązku świadczenia pracy. Jerzy K. otrzymał świadectwo pracy w październiku  

2012 r.  

Podsumowując Starosta poinformował, że wniosek Jerzego K. w sprawie nieprawidłowości  

w działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu zostanie przesłany do Prokuratury 

Rejonowej w Raciborzu w celu sprawdzenia, czy nie zachodzi podejrzenie popełnienia 

przestępstwa. Ponadto zleci audytorowi wewnętrznemu oraz inspektorowi ds. kontroli 

zarządczej wszczęcie zgodnie z kompetencjami postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. 

Następnie Wicestarosta poruszył sprawę dotyczącą robót na drogach wojewódzkich 

wykonanych lub zleconych przez PZD w Raciborzu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu 

przygotować pisemną informację nt. robót wykonanych lub zlecanych przez jednostkę  

w latach 2008 – 2012 na drogach wojewódzkich, terminów gwarancyjnych robót  

i wykonywanych przeglądów gwarancyjnych. Termin – 19 marzec 2013 r. 

Na tym spotkanie zakończono.  

 

Ad. 4  

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia 

zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań  

w roku 2013. 

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

91557. 

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 określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 

oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2013 oraz postanowił o jego przekazaniu  

na sesję w dniu 26 marca 2013 r. W związku z powyższym polecił Kierownikowi Referatu 

Spraw Społecznych przekazać ww. projekt uchwały do zaopiniowania Powiatowej Społecznej 

Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych.  
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Ad. 5 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok. 

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

91800. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok, na wniosek Skarbnika Powiatu, 

zwiększył o kwotę 300 zł w Rozdziale 80120 plan wydatków Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu z przeznaczeniem na zakup plansz fotograficznych  

w związku z obchodami Światowego Dnia Żołnierzy Wyklętych i jednocześnie zmniejszył  

o ww. kwotę w Rozdziale 80195 plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, 

Kultury i Sportu.  

Po zmianie, 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 2013 rok. 

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

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

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

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

91801. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021. 

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

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na wprowadzenie od roku szkolnego 2013/2014 w Szkole Policealnej nr 2 

dla Dorosłych wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu 

kształcenia w zawodzie: opiekun osoby starszej – 341202. 

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

92069. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie  

od roku szkolnego 2013/2014 w Szkole Policealnej nr 2 dla Dorosłych wchodzącej w skład 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu kształcenia w zawodzie: opiekun osoby 

starszej – 341202. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na wprowadzenie od roku szkolnego 2013/2014 w Szkole Policealnej nr 2 

dla Dorosłych wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu 

kształcenia w zawodzie: technik teleinformatyk – 351103. 

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

92074. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie  

od roku szkolnego 2013/2014 w Szkole Policealnej nr 2 dla Dorosłych wchodzącej w skład 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu kształcenia w zawodzie: technik 

teleinformatyk – 351103. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania podziału wyodrębnionych w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na rok 2013 środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Raciborski.  

Poinformował, że zgodnie z obowiązującymi przepisami w budżetach organów prowadzących 

szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli,  

w tym na organizację doradztwa metodycznego – w wysokości 1% planowanych rocznych 

środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W związku z powyższym 

w budżecie Powiatu Raciborskiego na rok 2013 wyodrębniono na dofinansowanie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli środki w kwocie 285 279,00 zł, a opracowany plan 

dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli uwzględnia wnioski dyrektorów szkół 

złożone do dnia 30 listopada 2012r., przygotowane z uwzględnieniem wieloletniego planu 

rozwoju szkoły, rozwoju zawodowego nauczycieli i wniosków nauczycieli o dofinansowanie.  
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Jak przekazał Wicestarosta z uwagi na mniejsze zainteresowanie nauczycieli w 2013 r. 

kształceniem w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli w stosunku do 2012 r., 

została obniżona pula środków na dofinansowanie opłat pobieranych przez uczelnie wyższe  

z 30% do 25%. Tym samym wzrosła pula środków na inne formy doskonalenia zawodowego 

nauczycieli (kursy, seminaria, szkolenia) z 50% do 55%. Projekt niniejszej uchwały został 

zaopiniowany przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli, tj.: Związek Nauczycielstwa 

Polskiego Oddział w Raciborzu oraz Międzyzakładową Organizację Związkową 

Pracowników Oświaty NSZZ "Solidarność" Oddział w Raciborzu. 

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

87459. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania podziału wyodrębnionych 

w budżecie Powiatu Raciborskiego na rok 2013 środków na dofinansowanie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

wzoru wniosku o przyznanie dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu. 

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

91810. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie 

dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Ad. 6 

 

Skarbnik Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2013 r. 

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

91967. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu (dochody i wydatki), Zespołu Szkół Mechanicznych  
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w Raciborzu (dochody i wydatki), Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu (dochody  

i wydatki), Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu (dochody  

i wydatki), Starostwa Powiatowego w Raciborzu.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia 

zgody na likwidację głowicy koszącej, młota wyburzeniowego oraz samochodu dostawczego, 

obsługiwanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu. 

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

91414. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z ww. kartą informacyjną: 

1) wyraził zgodę na likwidację głowicy koszącej MULAG MK 1200, rok produkcji 2005  

oraz młota wyburzeniowego, elektrycznego WACKER, rok produkcji 2004 poprzez 

zezłomowanie, 

2) wyraził zgodę na likwidację samochodu dostawczego LUBLIN III, nr rejestracyjny  

SRC K102 data I rejestracji 29 czerwca 2001 r. w pierwszej kolejności poprzez sprzedaż,  

a w przypadku braku zainteresowania jego odkupieniem poprzez zezłomowanie. 

O powyższym Referat Inwestycji i Remontów poinformuje Dyrektora PZD w Raciborzu.  

 

Starosta poinformował, że w dniu 5 marca 2013 r. o godz. 15.30 odbędzie się posiedzenie 

Komisji Rewizyjnej, na które zaproszono Wicestarostę.  

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 91905. 

 

Starosta omówił: 

1) wniosek i opinię Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania 

Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z posiedzenia w dniu 25 lutego 2013 r., 

która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 92252.  

Zarząd zaakceptował propozycje do programu bezpłatnych badań, które mają być 

realizowane w Powiecie Raciborskim w roku 2013, o których mowa we wniosku nr 1, tj. 

GBS, PSA, CA 125 oraz ewentualnie TSH. W związku z powyższym polecił 

Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych podjęcie stosownych działań oraz udzielić 

odpowiedzi na ww. wniosek. 

Mając na względzie przekazaną przez Wicestarostę informację, że Agencja Oceny 

Technologii Medycznych nie zaopiniowała do tej pory przekazanego w październiku  

2012 r. Programu Zdrowotnego Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2016  



 10 

pn. "Po radosne macierzyństwo" Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Spraw 

Społecznych o tym fakcie poinformować Ministra Zdrowia,  

2) wnioski i opinię ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji  

z Komisją Budżetu i Finansów z posiedzenia w dniu 25 lutego 2013 r., które znajdują się  

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 92239.  

Zarząd polecił, aby Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu przygotowała  

na posiedzenie w dniu 19 marca b.r. kartę informacyjną dot. wniosku nr 2,  

a na posiedzenie w dniu 26 marca b.r. kartę informacyjną dot. wniosku nr 3, a następnie 

udzieliła odpowiedzi na ww. wnioski. Ponadto ustalił, że Kierownik Referatu Funduszy  

i Strategii Rozwoju udzieli odpowiedzi na wniosek nr 1,  

3) wnioski i opinię zgłoszone na wspólnym posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Promocji i Współpracy z Zagranicą z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

w dniu 26 lutego 2013 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 92253.  

Zarząd polecił, aby Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu udzieliła odpowiedzi  

na wniosek nr 2, młodszy referent OR na wniosek nr 3, Kierownik Referatu Inwestycji  

i Remontów na wniosek nr 4. Ponadto Zarząd przekazał Kierownikowi Referatu Ochrony 

Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa do realizacji wniosek nr 5 dotyczący 

organizacji Dożynek Powiatowych.  

 

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

 

Starosta przedstawił interpelacje zgłoszone przez radnych na XXVII sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 28 lutego 2013 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 92251.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił: 

1) Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych udzielić odpowiedzi na interpelację radnego 

Rafała Lazara,  

2) Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów udzielić odpowiedzi na trzy interpelacje 

radnego Leona Fiołki. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, 

który zwrócił się z prośbą o dokonanie przesunięć w planie finansowym wydatków w 2013 r. 

na umowy zlecenia osób zaangażowanych w projekt pn.: „Doskonalenie zawodowe 
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techników ekonomistów w warunkach niemieckich” oraz nauczycieli prowadzących zajęcia  

w ramach projektu, a także na pochodne od tych wynagrodzeń. Zmiany spowodowane są  

nie uwzględnieniem paragrafów płacowych w pierwotnym planie finansowym na 2013 r.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ekonomicznych w Raciborzu nr ZSE.Ra.301.9.2013 z dnia 4 marca 2013 r. wyraził zgodę  

na dokonanie przesunięć w paragrafach płacowych w ramach programu pn.: „Doskonalenie 

zawodowe techników ekonomistów w warunkach niemieckich”. O powyższym Skarbnik 

Powiatu poinformuje Dyrektora 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  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 5 marca 2013 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 5 marca 2013 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2013 rok.  

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie 

od roku szkolnego 2013/2014 w Szkole Policealnej nr 2 dla Dorosłych wchodzącej  

w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu kształcenia w zawodzie: 

opiekun osoby starszej – 341202. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie 

od roku szkolnego 2013/2014 w Szkole Policealnej nr 2 dla Dorosłych wchodzącej  

w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu kształcenia w zawodzie: technik 

teleinformatyk – 351103. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania podziału wyodrębnionych 

w budżecie Powiatu Raciborskiego na rok 2013 środków na dofinansowanie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia wzoru wniosku  

o przyznanie dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu. 


