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OR.II.0022.1.2.2014 

PROTOKÓŁ  NR 147/2014 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 14 stycznia 2014 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 145/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 30 grudnia 2013 r. oraz Protokołu Nr 146/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 10 stycznia 2014 r.   

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

3. Sprawy różne. 

4. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Starosta poinformował, że kolejne posiedzenie odbędzie się 21 stycznia 2014 r., a następne  

4 lutego br. 

 

Ad. 1 

 

Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego wnieśli wniosek o zmianę zapisów Protokołu  

Nr 145/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 grudnia 2013 r.  

w części dotyczącej inicjatywy utworzenia grodu rycerskiego przy Arboretum Bramy 

Morawskiej (str. 9). Zmiana ta polega na wykreśleniu ostatniego zdania odnoszącego się  

do ww. kwestii i wpisania w zamian słów w brzmieniu: „Po dyskusji, Zarząd Powiatu 
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Raciborskiego zdecydował zainteresować i przekazać inicjatywę odnośnie ww. konkursu 

Prezydentowi Miasta Racibórz, w związku z planowanym utworzeniem grodu rycerskiego. 

Utworzenie grodu to wspólna inicjatywa Powiatu Raciborskiego, Miasta Raciborza  

oraz Stowarzyszenia "Drengowie Znad Górnej Odry". Miasto Racibórz jest właścicielem 

terenu na którym zostanie utworzony gród i może być beneficjentem w ww. konkursie.  

W przypadku uzyskania dotacji unijnej na utworzenie grodu przez Miasto Racibórz, Powiat 

Raciborski widzi możliwość zwiększenia swojego dofinansowania przedmiotowej 

inwestycji.”.  

Po zmianie, Protokół Nr 145/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 30 grudnia 2013 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

Protokół Nr 146/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 10 stycznia  

2014 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2 

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan przedstawiła projekt uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2014 rok.  

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

143979. 

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 2014 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

 

W tym miejscu Inspektor Dominika Budzan poinformowała, że Kierownik Referatu Ochrony 

Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa tut. Starostwa zwrócił się z prośbą o dokonanie 

zmian w budżecie będącego w dyspozycji Referatu i przekazanie w dyspozycję: 

- środków w kwocie 15 000,00 zł dla Referatu Organizacyjno - Administracyjnego na zakup 

usług związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni przy budynkach Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu (cięcia pielęgnacyjne, nasadzenia), 

- środków w kwocie 140 000,00 zł (na budowę oczyszczalni ścieków w Młodzieżowym 

Ośrodku Wychowawczym w Rudach) i w kwocie 250 000,00 zł (na termomodernizację 
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budynku Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu) dla Referatu Inwestycji  

i Remontów, 

- środków w kwocie 100 000,00 zł dla Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu  

z przeznaczeniem na prace związane z regulacją odwodnienia (modernizację, odtwarzanie 

rowów, przepustów znajdujących się w pasie drogowym dróg powiatowych).  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 143662. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją dot. zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2014 rok będącego w dyspozycji Referatu Ochrony Środowiska, 

Gospodarki Wodnej i Rolnictwa tut. Starostwa i przekazania go do realizacji Referatowi 

Organizacyjno – Administracyjnemu, Referatowi Inwestycji i Remontów, Powiatowemu 

Zarządowi Dróg w Raciborzu. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie 

wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań jednostki w roku 2014. 

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

143765. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników jednostek 

budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych 

związanych z realizacją zadań jednostki w roku 2014. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na wprowadzenie od roku szkolnego 2014/2015 w Technikum nr 4 wchodzącym  

w skład Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu kształcenia w zawodzie: technik 

urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – 311930. 

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

142982. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do omówienia projektu uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na wprowadzenie od roku szkolnego 2014/2015 w Technikum nr 4 

wchodzącym w skład Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu kształcenia w zawodzie: 

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – 311930 powróci na kolejnym 

posiedzeniu, po omówieniu propozycji dotyczącej wprowadzenia nowego kierunku 
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kształcenia na posiedzeniu zespołu ds. określenia kierunków kształcenia w szkołach 

ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.  

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyznania nagród za osiągnięte wyniki sportowe w 2013 r. osobom fizycznym z terenu 

powiatu raciborskiego. Poinformował, że w styczniu 2014 r. wpłynęły wnioski złożone  

przez Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu  

o przyznanie nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w 2013 r. W związku 

z powyższym zaproponował, aby przyznać:  

1) Janowi Pacanowi uczniowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego  

w Raciborzu - zawodnikowi AZS AWF Katowice nagrodę III stopnia w wysokości  

1 000 złotych za zdobycie złotego medalu Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 

indywidualnie, a także złotego medalu w sztafecie mieszanej w triathlonie,  

2) Katarzynie Rogacz uczennicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego 

w Raciborzu - zawodniczce AZS AWF Katowice nagrodę III stopnia w wysokości  

1 000 złotych za zdobycie złotego medalu Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 

indywidualnie, a także złotego medalu w sztafecie mieszanej w triathlonie,  

3) Robertowi Niestrojowi uczniowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa 

Sportowego w Raciborzu - zawodnikowi AZS AWF Katowice nagrodę III stopnia  

w wysokości 800 złotych za zdobycie złotego medalu Ogólnopolskiej Olimpiady 

Młodzieży w sztafecie mieszanej w triathlonie. 

Powyższa propozycja Wicestarosty spotkała się z akceptacją zebranych.  

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

144200. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania nagród za osiągnięte 

wyniki sportowe w 2013 r. osobom fizycznym z terenu powiatu raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator omówił projekt uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia prawa nieodpłatnego użytkowania lokalu 

użytkowego nr 2, mieszczącego się w budynku nr 2A, położonym w Raciborzu  

przy ul. Gamowskiej nr 3, na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

143630. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustanowienia prawa nieodpłatnego 

użytkowania lokalu użytkowego nr 2, mieszczącego się w budynku nr 2A, położonym  

w Raciborzu przy ul. Gamowskiej nr 3, na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

potwierdzenia ważności przyznania wynagrodzenia miesięcznego dyrektorowi 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr Józefa 

Rostka w Raciborzu. Przekazał, że w przedmiotowym projekcie uchwały potwierdza się 

ważność przyznania Panu Ryszardowi Rudnikowi Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu 

wynagrodzenia miesięcznego w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 lipca 2011 r.  

na podstawie: 

1) umowy o pracę zawartej w dniu 29 grudnia 2006 r. nr OR.1130-1/07 obowiązującej  

od dnia 01.01.2007 r. 

2) angażu nr OR.1130-5/07 z dnia 21.12.2007 r. obowiązującego od dnia 01.01.2008 r. 

3) angażu nr OR.1131-9/09 z dnia 13 lipca 2009 r. przyznającego premię regulaminową 

obowiązującego od 01.07.2009 r. 

 

Starosta przypomniał, że w sprawie wynagrodzenia dyrektora zostały wydane następujące 

opinie prawne: 

1) opinia prawna Radcy prawnego Elżbiety Topór z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie 

wynagrodzenia dyrektora szpitala, 

2) opinia prawna Radcy prawnego Barbary Kowalskiej z dnia 24 sierpnia 2013 r.  

w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dyrektora szpitala, 

3) opinia prawna Radcy prawnego Macieja Markowicza z dnia 27 sierpnia 2013 r.  

w sprawie naliczenia wynagrodzenia i nagród rocznych dyrektora szpitala, 

4) opinia prawna dr Jacka Borowicza z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wynagrodzenia 

dyrektora SP ZOZ Szpitala Rejonowego w Raciborzu (opinia zewnętrzna sporządzona  



 6 

na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego po wskazaniu  

przez Przewodniczącego Rady Powiatu niezależnego podmiotu). 

 

Sekretarz Powiatu dodała, że w związku z rozbieżnymi interpretacjami w ww. opiniach 

prawnych dotyczącymi właściwości organów należy przyjąć jednolite założenie, że organem 

właściwym w zakresie ustalenia wynagrodzenia jest i był Zarząd Powiatu. Zgodnie  

z poglądem dr J. Borowicza „nie ma przeszkód, by obecnie mógł on podjąć uchwałę  

o ustaleniu wynagrodzenia dyrektora w okresach spornych. Należy bowiem jeszcze raz 

podkreślić, że dyrektor pracę swą faktycznie wykonywał”.  

Jak przekazał Starosta przedmiotowy projekt uchwały przygotowano na podstawie opinii 

prawnej dr J. Borowicza. Radca prawny Marta Topór – Piórko w rozmowie  przeprowadzonej 

nt. ww. projektu uchwały potwierdziła pogląd wyrażony we wcześniejszych opiniach 

prawnych.  

Sekretarz Powiatu Beata Bańczyk podkreśliła, że w omawianym projekcie uchwały  

nie potwierdza się ważności wypłaty Panu Ryszardowi Rudnikowi Dyrektorowi Szpitala 

przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr Józefa 

Rostka w Raciborzu nagród jubileuszowych przyznanych bez zgody Zarządu Powiatu 

Raciborskiego.  

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

143987. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie potwierdzenia ważności przyznania 

wynagrodzenia miesięcznego dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

 

Ad. 3 

 

Inspektor Dominika Budzan omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. zmian 

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

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

142947. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych na 2013 r.: 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
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w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 

Inspektor Dominika Budzan zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia planu finansowego jednostek podległych na 2014 rok. 

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

143541. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął przedstawione plany finansowe jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego na 2014 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 omówił kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich  

dot. wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dotację do Fundacji Współpracy Polsko-

Niemieckiej oraz realizację projektu pn. „Młodzi mistrzowie. Warsztaty sztuki wokalnej  

oraz III. Festiwal Piosenki Europejskiej w ramach Międzynarodowego Tygodnia Kultury  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu”. 

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

143908. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na złożenie wniosku o dotację do Fundacji 

Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz realizację projektu pn. „Młodzi mistrzowie. Warsztaty 

sztuki wokalnej oraz III. Festiwal Piosenki Europejskiej w ramach Międzynarodowego 

Tygodnia Kultury na Zamku Piastowskim w Raciborzu”. W przypadku przyznania dotacji 

wyraził zgodę na:   

1) złożenie oświadczenia o zobowiązaniach dotacjobiorcy; 

2) realizację i rozliczenie projektu. 
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Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator zapoznał zebranych z kartą 

informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. kwartalnej informacji 

(obejmującej okres do dnia sporządzenia informacji) obrazującej postęp prac związanych  

ze sprzedażą lub inną formą zagospodarowania nieruchomości stanowiących własność 

Powiatu Raciborskiego planowanych do zbycia w latach 2014-2015. 

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

143160. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kwartalną informacją (obejmującą okres  

do dnia sporządzenia informacji) obrazującą postęp prac związanych ze sprzedażą lub inną 

formą zagospodarowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego 

planowanych do zbycia w latach 2014 – 2015. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Zamówień Publicznych dot. informacji 

o wynikach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonych  

w Referacie Zamówień Publicznych w IV kwartale 2013 r. 

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

144139. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o wynikach postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego przeprowadzonych w Referacie Zamówień Publicznych  

w IV kwartale 2013 r. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. realizacji 

decyzji Zarządu Powiatu Raciborskiego z posiedzenia w dniu 30 grudnia 2013 r. w zakresie 

dotyczącym przygotowania informacji nt. podstaw formalno – prawnych związanych  

z uzupełnianiem etatu przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez różne 

organy prowadzące. 

Wicestarosta poinformował, że organ prowadzący szkołę nie może zobowiązać nauczyciela 

do uzupełnienia etatu w szkole prowadzonej przez inny organ prowadzący, gdyż przepisy  

nie przewidują takiej możliwości. Co więcej taka możliwość stanowiłaby naruszenie 

samodzielności powiatu gwarantowanej w art. 2 ustawy o samorządzie powiatowym.  

Zobowiązanie nauczyciela do uzupełnienia pensum w trybie art. 22 ust. 1 Karty Nauczyciela 

leży wyłącznie w kompetencji organu prowadzącego szkołę. Uzupełnianie pensum może się 

odbywać w jednej lub w kilku szkołach, w tej samej miejscowości, w której znajduje się 

macierzysta szkoła nauczyciela, lub w innej miejscowości. Zawieranie jakichkolwiek 
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porozumień w tym zakresie między j.s.t. będącymi organami prowadzącymi jest wykluczone, 

gdyż kwestia uzupełnienia pensum nie jest sprawą z zakresu realizacji zadań publicznych.  

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

143261. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację nt. podstaw formalno – prawnych 

związanych z uzupełnianiem etatu przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych 

przez różne organy prowadzące. 

 

Wicestarosta zaprezentował kartę 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 2013 r. 

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

144167. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze sporządzoną analizą poniesionych wydatków 

na wynagrodzenia nauczycieli w 2013 r., w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń  

oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego, z której wynika, że nie ma konieczności wypłaty jednorazowych dodatków 

uzupełniających z uwagi na osiąganie przez nauczycieli zatrudnionych w powiatowych 

jednostkach oświatowych średnich wynagrodzeń, określonych w Karcie Nauczyciela  

oraz rozporządzeniach wykonawczych. 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 2013 r. – Radzie Powiatu Raciborskiego, 

regionalnej izbie obrachunkowej, dyrektorom podległych szkół i placówek oraz związkom 

zawodowym zrzeszającym nauczycieli. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. zaopiniowania planów naborowych dyrektorów szkół na rok szkolny 2014/2015,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. Poinformował, że dyrektorzy 

szkół ponadgimnazjalnych podległych Powiatowi Raciborskiemu złożyli propozycje zadań 

naborowych na rok szkolny 2014/2015. Liczba planowanych przez dyrektorów szkół 

oddziałów na rok szkolny 2014/2015 to: 

- w szkołach ponadgimnazjalnych młodzieżowych – 46, 
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- w szkołach ponadgimnazjalnych dla dorosłych – 13. 

 

Jak podkreślił Wicestarosta w roku szkolnym 2013/2014 zostało uruchomionych  

37 oddziałów klas I szkół młodzieżowych, gdzie podjęło naukę 1072 uczniów, w tym 29 

uczniów drugorocznych. Uruchomiona liczba oddziałów szkół dla dorosłych to 3 oraz 4 kursy 

kwalifikacyjne zawodowe w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu. 

Zgodnie z analizą demograficzną na rok szkolny 2014/2015 liczba uczniów z gimnazjów 

terenu powiatu raciborskiego kształtuje się na poziomie 923 osób, a liczba uczniów, które 

można pozyskać z powiatów ościennych to 138 osób. Prognozowana liczba uczniów  

do przyjęcia do klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015 to ok. 1060. 

Nowe kierunki kształcenia dla młodzieży zaproponowane przez dyrektorów szkół to: 

-  wędliniarz w Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu (0,5 oddziału), 

- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w Zespole Szkół Mechanicznych  

w Raciborzu (0,5 oddziału). 

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

144386. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z propozycją planów naborowych 

dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski na rok szkolny 

2014/2015 zdecydował, że łączna liczba uruchomionych oddziałów klas pierwszych  

dla młodzieży kształtować się będzie na poziomie 37 oddziałów, w tym w:  

1) ZSO Nr 1 w Raciborzu – 6 oddziałów,  

2) ZSO Nr 2 w Raciborzu – 5 oddziałów,  

3) ZSE w Raciborzu – 5 oddziałów (w tym 4 w Technikum Nr 1 i 1 w ZSZ Nr 1),  

4) ZSBiRR w Raciborzu – 5 oddziałów (w tym 3 w Technikum Nr 2 i 2 w ZSZ Nr 2),  

5) ZSZ w Raciborzu – 7 oddziałów (w tym 4 w Technikum Nr 3 i 3 w ZSZ Nr 3),  

6) ZSM w Raciborzu – 9 oddziałów (w tym 5 w Technikum Nr 4 i 4 w ZSZ Nr 4).  

 

W przypadku szkół dla dorosłych Zarząd zaakceptował propozycje dyrektorów, decydując,  

że nabór na kierunek technik administracji będzie prowadziło jedynie Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Raciborzu w ilości 1 oddziału. Powyższe stanowisko Wicestarosta  

oraz Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu przedstawią na posiedzeniu zespołu  

ds. określenia kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski w dniu 15 stycznia br.  
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Jednocześnie Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu udzielić 

odpowiedzi na pytanie przy jakiej minimalnej ilości uczniów opłacalne jest otwieranie 

oddziałów szkół dla dorosłych. Termin – 4 luty br. 

 

Starosta przedstawił wniosek i opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji  

i Współpracy z Zagranicą z posiedzenia w dniu 7 stycznia 2014 r., które znajdują się  

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 143968. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu 

udzielić odpowiedzi na wniosek nr 1 Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji  

i Współpracy z Zagranicą z posiedzenia w dniu 7 stycznia 2014 r. dot. przedstawienia 

młodzieży ze szkół Powiatu Raciborskiego i Powiatu Märkischer idei obozu związanego  

ze sprzątaniem cmentarza przy ul. Starowiejskiej w Raciborzu.  

W związku z powyższym polecił zorientować się czy młodzież ze szkół, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski jest zainteresowana ww. ideą. Ponadto polecił uzyskać  

informacje od: 

1) Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa w zakresie 

rozeznania u właściciela cmentarza oraz konserwatora zabytków możliwości wejścia  

przez młodzież na teren cmentarza i ewentualnego nadzorowania prac,  

2) Kierownika Referatu Funduszy Zewnętrznych i Strategii Rozwoju w zakresie możliwości 

sfinansowania kosztów związanych z realizacją ww. idei ze środków Fundacji Współpracy 

Polsko-Niemieckiej,  

3) pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. współpracy krajowej i zagranicznej OR  

czy młodzież ze szkół z Powiatu Märkischer jest zainteresowana ww. ideą.  

 

Starosta przedstawił wniosek i opinię Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z posiedzenia 

w dniu 7 stycznia 2014 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem 

UID 143894. 

Starosta poinformował, że na sesję zostali zaproszeni Prezes Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz autor 

opracowania dokumentu pn. „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 

zbiorowego dla Powiatu Raciborskiego”. 
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Wicestarosta omówił pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu dot. liczby dzieci pochodzących z Powiatu Raciborskiego przebywających  

w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wg stanu na ostatni dzień IV kwartału 2013 r. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 143690. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Raciborzu o liczbie dzieci pochodzących z Powiatu Raciborskiego 

przebywających w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Pogrzebieniu 

i w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej, wg stanu na ostatni dzień  

IV kwartału 2013 r.  

Wicestarosta poinformował, że w konkurs dotyczący uruchomienia regionalnych placówek 

adopcyjnych organizowany przez Marszałka Województwa Śląskiego wygrało 

Stowarzyszenie „Otwarte Serca Dzieciom”, które planuje utworzenie punktów filialnych  

ww. placówek m.in. w Samborowicach i Cyprzanowie.  

 

Sekretarz Powiatu przypomniała, że podczas obrad w dniu 20 grudnia 2013 r.  

Zarząd zapoznał się z informacją o złożeniu przez Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

Kazimierza Kitlińskiego pisma kierowanego do Rady Nadzorczej w sprawie przyznania  

mu nagrody jubileuszowej po 35 oraz 40 latach pracy. W związku z powyższym polecono 

radcy prawnemu Marcie Topór – Piórko przygotować informację dot. formalno – prawnych 

zasad wynagradzania Prezesa.  

Radca prawny Marta Topór – Piórko przygotowała informację prawną dotyczącą wniosku 

Prezesa o przyznanie nagrody jubileuszowej. Jak poinformowała kwestie te w sposób 

wyczerpujący reguluje art. 11 ustawy z dnia z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób 

kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 254)  

oraz wydane na jego podstawie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 

2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być 

przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich 

przyznawania (Dz. U. Nr 14, poz. 139). Co za tym idzie Zgromadzenie                           

Wspólników PKS sp. z o.o. może przyznać to świadczenie dodatkowe Prezesowi PKS  

sp. z o.o. w Raciborzu z własnej inicjatywy lub na umotywowany wniosek Rady Nadzorczej,  

w wysokości ustalonej na podstawie wskazanych powyżej przepisów. Ponadto  

przed podjęciem decyzji o przyznaniu tej nagrody należy zbadać czy roszczenie o jej 

przyznanie i wypłatę nie uległo 3 – letniemu przedawnieniu zgodnie z art. 291 Kodeksu 
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pracy. Albowiem jak można domniemywać z treści wniosku, przesłanki w zakresie 

osiągniętego stażu pracy do wypłaty nagrody za 35 – lecie istniały co najmniej 5 lat temu,  

a pracownik poniechał złożenia stosownego wniosku lub podjęto decyzję o nie przyznaniu 

wnioskowanego świadczenia.  

Jak poinformował Starosta Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej  

w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na najbliższym swym posiedzeniu 

rozpatrzy wniosek Prezesa Kazimierza Kitlińskiego w sprawie przyznania mu nagrody 

jubileuszowej. 

 

Inspektor Dominika Budzan przedstawiła pismo Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  

w Raciborzu w sprawie wyrażenia zgody na prefinansowanie wydatków ze środków 

własnych Powiatu Raciborskiego, w związku z realizacją przez Urząd projektów: „Droga  

do zatrudnienia” i „Kierunek przedsiębiorczość”. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy w Raciborzu nr FK-0717.I-74/MŁ/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. wyraził zgodę  

na prefinansowanie wydatków ze środków własnych Powiatu Raciborskiego, w związku  

z realizacją przez Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu projektów: 

1) „Droga do zatrudnienia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 6.1 „Poprawa dostępu  

do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” w wysokości  

70.800 zł; 

2) „Kierunek przedsiębiorczość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 6.2 „Wsparcie  

oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, w kwocie 16.700 zł.  

 

Po otrzymaniu refundacji wydatków w 2014 r. na subkonto ww. projektu, środki te mają 

zostać niezwłocznie przekazane do budżetu Powiatu Raciborskiego. O powyższym Wydział 

Finansowy poinformuje Dyrektora PUP w Raciborzu.  

 

Ad. 4 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  
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Nr XXXVI/349/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2014 rok.  

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację. 

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

143259. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXVI/350/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2014 – 2021. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację. 

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

143540.  

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego do określenia realizacji 

Uchwały Nr XXXVI/351/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2013 r.  

w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2014-2016. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Powiatowe Centrum 

Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialne za jej realizację. 

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

142482.  

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXVI/352/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie 

nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 
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Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację. 

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

142972.  

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXVI/353/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2013 r.  

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 

raciborskiego. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację. 

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

142973. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Biura Rady do określenia realizacji: 

 

1) Uchwały Nr XXXVI/356/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2013 r.  

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego na 2014 rok, 

2) Uchwały Nr XXXVI/357/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2013 r.  

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2014. 

 

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

142867. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały 

Nr XIII/147/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku położonym  
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w Raciborzu przy ulicy Ludwika 4 oraz ustalenia warunków bonifikaty od ceny sprzedaży 

lokali mieszkalnych (z późn. zm.) – uzupełnienie. 

Ustalił Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Józefa Stukatora jako nadzorującego 

wykonanie ww. Uchwały, a Referat Gospodarki Nieruchomościami odpowiedzialny za jej 

realizację. 

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

143211. 

 

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 14 stycznia 2014 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 14 stycznia 2014 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierowników 

jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących  

i majątkowych związanych z realizacją zadań jednostki w roku 2014. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagród za osiągnięte 

wyniki sportowe w 2013 r. osobom fizycznym z terenu powiatu raciborskiego. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia prawa nieodpłatnego 

użytkowania lokalu użytkowego nr 2, mieszczącego się w budynku nr 2A, położonym  

w Raciborzu przy ul. Gamowskiej nr 3, na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie potwierdzenia ważności przyznania 

wynagrodzenia miesięcznego dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu. 


