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PROTOKÓŁ  NR 2/10 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 7 grudnia 2010r. 

 

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 1/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 30.11.2010r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

Protokół Nr 1/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30.11.2010r. przyjęto 

i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.  

Ad. 2 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010r. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010r.  
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oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 14.12.2010r. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru 

członka Zarządu Powiatu Raciborskiego, z którym nawiązuje się stosunek pracy na podstawie 

wyboru. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Raciborskiego, z którym 

nawiązuje się stosunek pracy na podstawie wyboru oraz postanowił o jego przekazaniu  

na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 14.12.2010r. 

 

Starosta przypomniał, iż w trakcie posiedzenia w dniu 26.10.2010r. Zarząd Powiatu 

Raciborskiego pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 

raciborskiego w roku 2011 oraz postanowił o jego przekazaniu do zaopiniowania Wójtom, 

Burmistrzom Gmin Powiatu Raciborskiego, Prezydentowi Miasta Racibórz  

oraz samorządowi aptekarskiemu. W związku z uzyskaniem wymaganych prawem opinii  

w/w projekt uchwały powinien zostać skierowany na najbliższą sesję.  

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

0 głosów wstrzymujących – postanowił o skierowaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego 

w dniu 14.12.2010r. projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego  

w roku 2011.  

Ad. 3 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010 rok. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2010 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 
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Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na rok 2010. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 2010. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Spraw Społecznych  

dot. zatwierdzenia rozliczenia kosztów remontów przeprowadzonych w 2010r.  

przez „Centrum Zdrowia” Spółka z o. o. w Raciborzu w obiektach dzierżawionych  

od Powiatu Raciborskiego. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia rozliczenia kosztów 

remontów przeprowadzonych w 2010r. przez „Centrum Zdrowia” Spółka z o.o. w Raciborzu  

w obiektach dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego.  

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

Ad. 4 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2010r. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. zmian w planach finansowych na 2010r.: Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w Raciborzu, Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu, Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Zespołu Szkół 

Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, Zespołu Szkół Ekonomicznych  

w Raciborzu. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. zwiększenia 

zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  
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Starosta przekazał, iż Dyrektor PUP w Raciborzu zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody  

na zwiększenie budżetu Urzędu celem zatrudnienia specjalisty ds. pisania programów,  

co wynika z konieczności aplikowania do Europejskiego Funduszu Społecznego  

oraz Funduszu Pracy o dodatkowe środki finansowe na aktywne formy zapobiegania 

bezrobociu, nadzorowania wydatkowania pozyskanych środków, jak również ich 

późniejszego rozliczania. Przewidywana płaca dla w/w specjalisty to 1 800,00 zł/m-c brutto.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie od 2011r. zatrudnienia  

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu, według propozycji Dyrektora (specjalista  

ds. pisania programów, płaca 1 800,00 zł/m-c brutto). 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia 

zgody na wykonanie i zapłatę za roboty nie ujęte w dokumentacji projektowej na zadaniu: 

„Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim 

w Raciborzu” – Etap IIa i IIb remont i adaptacja Budynku Mieszkalnego „D” oraz Budynku 

Słodowni „B”.   

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wykonanie i zapłatę za roboty nie ujęte  

w dokumentacji projektowej na zadaniu: „Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego 

Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu” – Etap IIa i IIb remont i adaptacja 

Budynku Mieszkalnego „D” oraz Budynku Słodowni „B” do kwoty 146 323,03 zł (brutto). 

Płatne z działu 921, rozdziału 92120, § 6059 (poz. WPI Nr 7). 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. wykonania 

instalacji gazowej do lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na III piętrze w budynku  

przy ul. Ludwika 4 w Raciborzu. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  

Starosta przekazał, iż w trakcie dokonywania przeglądu instalacji gazowej w budynku  

przy ul. Ludwika 4 w Raciborzu stwierdzono, że jeden z najemców lokalu mieszkalnego  

– p. Alicja Strzałkowska korzysta z butli gazowej, co jest niezgodne z obowiązującymi 

przepisami prawa. W związku z powyższym zarządca nieruchomości wystąpił do najemcy  

o jej natychmiastową likwidację. Pozostali najemcy lokali mieszkalnych posiadają instalację 

gazową z sieci.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

1. wyraził zgodę na wykonanie części instalacji gazowej do lokalu mieszkalnego  

p. Alicji Strzałkowskiej zlokalizowanego na III piętrze w budynku przy ul. Ludwika 4  

w Raciborzu. Ponadto polecił Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami 

przekazać Skarbnikowi Powiatu informację o wysokości środków finansowych  

na w/w cel,  

2. polecił, aby Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami przygotował na kolejne 

posiedzenie informację nt. wysokości czynszu uzyskiwanego z tytułu wynajmowanych 

lokali mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Ludwika 4  

w Raciborzu.  

 

W tym miejscu Skarbnik Powiatu omówiła pismo Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  

w Raciborzu, który zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu finansowego na 2010 rok  

o kwotę 4.002 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie składek zdrowotnych za osoby 

bezrobotne bez prawa do zasiłku (zadanie rządowe).  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy w Raciborzu nr FK-3012-16/MŁ/10 z dnia 07.12.2010r. zwiększył plan finansowy  

na 2010 rok Urzędu o kwotę 4.002 zł. Kwota ta przeznaczona jest na składki zdrowotne  

za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (zadanie rządowe). Jednocześnie Zarząd 

zmniejszył plan finansowy na 2010 rok Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach 

o kwotę 4.002 zł. O powyższym Skarbnik Powiatu poinformuje w/w jednostki. 

 

Następnie Skarbnik Powiatu przedstawiła pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w Raciborzu, który zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na wykorzystanie 

kwoty 6.536,83 zł przez Inspektorat celem wsparcia działań jednostki.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w Raciborzu nr PINB-0717-22/10 z dnia 02.12.2010r. wyraził zgodę  

na wykorzystanie kwoty 6.536,83 zł przez Inspektorat celem wsparcia działań jednostki. 

Środki te pozostają w budżecie PINB, w rozdziale 71095 – Pozostała działalność  

i przeznaczone są w szczególności na: 

1) pokrycie kosztów związanych z zabezpieczeniem mostka w m. Rudy,  

2) doposażenie Inspektoratu w miernik wilgotności materiałów budowlanych oraz latarkę,  

3) zakup aparatu fotograficznego oraz miernika natężenia dźwięku,  

4) zakup oprogramowania niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Inspektoratu.  
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O powyższym Skarbnik Powiatu poinformuje w/w Inspektora.  

 

Sekretarz Powiatu nawiązała do informacji przedstawionej przez Wicestarostę na posiedzeniu 

Zarządu w dniu 16.11.2010r., która dotyczyła przeprowadzonej kontroli w Prywatnym 

Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, Prywatnym Liceum Profilowanym dla Dorosłych, 

Prywatnym Technikum Uzupełniającym dla Dorosłych, Prywatnym Uzupełniającym Liceum 

Ogólnokształcącym dla Dorosłych, Prywatnej Szkole Policealnej dla Dorosłych w Raciborzu 

przy ul. Elżbiety 14. 

Sekretarz Powiatu poinformowała, iż Serwis Samorządowy PAP podaje, że przez luki  

w prawie samorządy przekazują dotacje na słuchaczy szkół niepublicznych fikcyjnie 

figurujących na listach. W ten sposób, np. Powiat Nowotarski w ciągu pół roku stracił  

ok. 160 tys. zł. W piśmie skierowanym do Ministra Edukacji Narodowej Starosta  

Krzysztof Faber apeluje o zmianę regulacji prawnych w zakresie dotowania z budżetu jst 

szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Kontrola przeprowadzona  

w Powiecie Nowotarskim ujawniła, że podmiot prowadzący kilka takich szkół, oferuje 

uczniom promocje. Np. słuchacz uczący się w szkole płatnej może zaoszczędzić 30 proc. 

opłaty, jeżeli zapisze się na drugi kierunek (bezpłatny). Jak się okazało po analizie planów 

lekcji, uczniowie nie mają nawet możliwości uczestniczenia na zajęciach w dwóch szkołach,  

bo odbywają się one jednocześnie. O tym, że szkoła z góry zakładała absencję słuchaczy 

świadczy też fakt, iż w jednej ze szkół dla ponad 150 osób został wyznaczony tylko jeden 

wychowawca. Jak informuje PAP, w ten sposób często zdarzają się przypadki przekazywania 

dotacji na osoby, które formalnie figurują w dokumentacji szkolnej i posiadają status ucznia, 

ale praktycznie nigdy nie uczestniczyły w zajęciach szkolnych. Szkoła zatem nie świadczy 

usług  edukacyjnych i nie ponosi żadnych wydatków, lecz mimo takiej sytuacji powiat nie ma 

możliwości wstrzymania bądź ograniczenia dotacji na takie osoby. O nadużyciach 

alarmowała też Najwyższa Izba Kontroli w raporcie pokontrolnym „Funkcjonowanie szkół 

niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych”. Dlatego Ministerstwo Edukacji 

Narodowej chce zmian w finansowaniu niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół 

publicznych. Według danych MEN w ubiegłym roku samorządy przekazały na działalność 

takich szkół ponad 1 mld 150 mln zł. Ministerstwo chce, by po zmianach wysokość 

przekazywanej dotacji uzależniona była od osiąganych przez szkołę efektów nauczania.  

To oznacza, że samo „pozyskanie” słuchaczy nie wystarczy do wystąpienia o dotację  

ze środków publicznych. W resorcie trwają prace nad projektem założeń do nowelizacji 

ustawy o systemie oświaty, które dotyczyć będą zmiany zasad dotowania z budżetów jst 
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niepublicznych szkół dla dorosłych, w tym w szczególności szkół policealnych. Jak podkreśla 

MEN, ukróceniu procederu nieuczciwego pobierania dotacji miały też służyć sierpniowe 

zmiany w rozporządzeniu o warunkach i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 

publicznych. Wprowadzono m.in. obowiązek uczestnictwa co najmniej w 50 % 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a na dyrektora szkoły dla dorosłych nałożono 

obowiązek skreślenia z listy słuchaczy osób, których absencja była wyższa.  

Wicestarosta poinformował, iż w dniu 29.11.2010r. odbył spotkanie z Prokuratorem 

Rejonowym w Raciborzu Panią D. Kozakiewicz, w trakcie którego przedłożył pisemną 

informację o wynikach kontroli przeprowadzonej w w/w Szkołach oraz poprosił  

o sprawdzenie czy istnieją przesłanki popełnienia przestępstwa określonego w art. 297 

Kodeksu Karnego. Zgodnie z informacją uzyskaną od w/w Prokuratora tut. Starostwo 

powinno przedstawić komplet dokumentów z odpowiednim wskazaniem gdzie mogło dojść 

do wyłudzeń a sprawa opisywana w piśmie wynika prawdopodobnie z bałaganu w Szkołach  

i nie musi świadczyć o umyślnym przestępstwie.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił, aby Wicestarosta informował na bieżąco o wynikach 

kontroli przeprowadzanych w pozostałych szkołach niepublicznych posiadających 

uprawnienia szkół publicznych znajdujących się na terenie Powiatu Raciborskiego.  

 

Na wniosek Sekretarza Powiatu Zarząd Powiatu Raciborskiego ponownie analizował 

omawianą na posiedzeniu 12.10.2010r. kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych  

dot. działalności Ośrodka Informacji Dla Osób Niepełnosprawnych. Po dogłębnej analizie 

wyraził zgodę na finansowanie kosztów działalności Ośrodka Informacji Dla Osób 

Niepełnosprawnych ze środków własnych powiatu w wariancie zatrudnienia jednej osoby 

niepełnosprawnej.  

 

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. Norbert Parys  

4. ------------------------- 

5. Piotr Olender  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 07.12.2010r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 07.12.2010r.  

3. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2010r. 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru członka Zarządu 

Powiatu Raciborskiego, z którym nawiązuje się stosunek pracy na podstawie wyboru. 

5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2010 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2010 rok. 

7. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

powiatowi na rok 2010. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

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

2010. 

9. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. zatwierdzenia rozliczenia kosztów 

remontów przeprowadzonych w 2010r. przez „Centrum Zdrowia” Spółka  

z o. o. w Raciborzu w obiektach dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia rozliczenia kosztów 

remontów przeprowadzonych w 2010r. przez „Centrum Zdrowia” Spółka z o.o.  

w Raciborzu w obiektach dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego.  

11. Karta informacyjna Wydziału Finansowego dot. przedstawienia zmian w planach 

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2010r. 

12. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. zwiększenia zatrudnienia  

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu. 

13. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody na wykonanie  

i zapłatę za  roboty nie ujęte w dokumentacji projektowej na zadaniu: „Utworzenie 

Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu” – Etap IIa i IIb remont i adaptacja Budynku Mieszkalnego „D”  

oraz Budynku Słodowni „B”.   
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14. Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. wykonania instalacji 

gazowej do lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na III piętrze w budynku  

przy ul. Ludwika 4 w Raciborzu. 


