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OR.II.0022.1.3.2014 

PROTOKÓŁ  NR 148/2014 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 21 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 147/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 14 stycznia 2014 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. 

 

Starosta poinformował, że kolejne posiedzenie odbędzie się 4 lutego br. 

 

Ad. 1 

Protokół Nr 147/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 14 stycznia  

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

Ad. 2 

Wicestarosta przypomniał, że ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych innych ustaw gruntownie zmienia model kształcenia zawodowego  

na poziomie średnim - poczynając od zainicjowania wdrożenia nowej podstawy programowej 

kształcenia w zawodach i zmodyfikowania klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,  

a na zmianie struktury szkolnictwa ponadgimnazjalnego kończąc. Na tej podstawie  



 2 

z dniem 1 września 2012 r. zlikwidowano klasy pierwsze liceum profilowanego, 

uzupełniającego liceum ogólnokształcącego i technikum uzupełniającego dla młodzieży  

oraz zasadniczej szkoły zawodowej, technikum, liceum profilowanego i uzupełniającego 

liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Od 1 września 2013 r. rozpoczęło się wygaszanie 

technikum uzupełniającego dla dorosłych. Docelowa struktura szkolnictwa 

ponadgimnazjalnego od 1 września 2015 r. to: 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa, 4-letnie 

technikum, 3-letnie liceum ogólnokształcące dla młodzieży, a dla dorosłych - 3-letnie liceum 

ogólnokształcące i kształcenie zawodowe w formach kursowych oraz 2-letnia szkoła 

policealna.  

W związku z powyższym na sesji w październiku 2013 r. podjęto uchwałę  

w sprawie zamiaru likwidacji szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski. Uchwała określiła, że z dniem 31 sierpnia 2014 r. podejmuje się zamiar likwidacji 

niżej wymienionych szkół:  

1) I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11, 

2) II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3, 

3) Technikum Uzupełniającego nr 1 dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

Ekonomicznych w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3, 

4) Szkoły Policealnej nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu 

przy ul. Gimnazjalnej 3, 

5) Technikum Uzupełniającego nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych  

w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1, 

6) III Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych  

w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1, 

7) V Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych  

w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1, 

8) III Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł 

Różnych w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 6, 

9) Technikum Uzupełniającego nr 2 dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 6, 

10) Technikum Uzupełniającego nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlanych  

i Rzemiosł Różnych w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 6, 
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11) IV Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych  

w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 8, 

12) Technikum Uzupełniającego nr 4 dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

Zawodowych w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 8, 

13) III Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu, 

14) Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych wchodzącej w skład Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu przy ul. Zamkowej 6. 

 

Jak przekazał Wicestarosta likwidacja ww. szkół nie spowoduje zwolnień, gdyż są to szkoły, 

które od kilku lat nie prowadzą naboru i nie ma w nich uczniów ani zatrudnionych 

nauczycieli oraz innych pracowników niepedagogicznych. Czynności polegające  

na likwidacji ww. szkół uporządkują sieci szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski, jak również ułatwią czynności sprawozdawcze  

w nowym Systemie Informacji Oświatowej. 

Wicestarosta przekazał, że na dzisiejsze posiedzenie przygotowano pakiet uchwał 

dotyczących likwidacji wymienionych wyżej szkół. Śląski Kurator Oświaty pismami  

z dnia 22 listopada 2013 r. pozytywnie zaopiniował zamiar ich likwidacji. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyłączenia 

szkoły o nazwie I Uzupełniające Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Raciborzu  

z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11  

i jej likwidacji. 

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

144554. 

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 wyłączenia szkoły o nazwie I Uzupełniające Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Raciborzu z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1  

w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11 i jej likwidacji oraz postanowił o jego przekazaniu  

na sesję w dniu 25 lutego 2014 r. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

wyłączenia szkoły o nazwie II Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu, 
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wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu przy ul. Kard. 

Stefana Wyszyńskiego 3 i jej likwidacji. 

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

144557. 

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 wyłączenia szkoły o nazwie II Uzupełniające Liceum 

Ogólnokształcące w Raciborzu, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 

w Raciborzu przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3 i jej likwidacji oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 25 lutego 2014 r. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie rozwiązania 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3. 

Przypomniał, że w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu wchodzą dwa 

typy szkół: II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza oraz II Uzupełniające 

Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu. Z uwagi na fakt, iż procesowi likwidacji poddano  

II Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu pozostał tylko jeden typ szkoły:  

II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Raciborzu. Koniecznym zatem staje 

się rozwiązanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu. 

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

144560. 

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 rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu 

przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 25 lutego 2014 r. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

wyłączenia szkoły o nazwie Technikum Uzupełniające nr 1 dla Dorosłych w Raciborzu  

z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3 i jej likwidacji. 

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

144561. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 
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Raciborskiego w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie Technikum Uzupełniające nr 1  

dla Dorosłych w Raciborzu z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu  

przy ul. Gimnazjalnej 3 i jej likwidacji oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 25 lutego 2014 r. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyłączenia 

szkoły o nazwie Szkoła Policealna nr 1 w Raciborzu z Zespołu Szkół Ekonomicznych  

w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3 i jej likwidacji. 

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

144562. 

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 wyłączenia szkoły o nazwie Szkoła Policealna nr 1 w Raciborzu  

z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3 i jej likwidacji  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 25 lutego 2014 r. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyłączenia 

szkoły o nazwie Technikum Uzupełniające nr 1 z Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu  

przy ul. Zamkowej 1 i jej likwidacji. 

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

144565. 

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 wyłączenia szkoły o nazwie Technikum Uzupełniające nr 1  

z Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1 i jej likwidacji  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 25 lutego 2014 r. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyłączenia 

szkoły o nazwie III Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu z Zespołu Szkół Mechanicznych 

w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1 i jej likwidacji. 

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

144566. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 
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Raciborskiego w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie III Liceum Ogólnokształcące  

w Raciborzu z Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1 i jej 

likwidacji oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 25 lutego 2014 r. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyłączenia 

szkoły o nazwie V Liceum Profilowane w Raciborzu z Zespołu Szkół Mechanicznych  

w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1 i jej likwidacji. 

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

144568. 

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 wyłączenia szkoły o nazwie V Liceum Profilowane w Raciborzu  

z Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1 i jej likwidacji  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 25 lutego 2014 r. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyłączenia 

szkoły o nazwie III Liceum Profilowane w Raciborzu z Zespołu Szkół Budowlanych  

i Rzemiosł Różnych w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 6 i jej likwidacji. 

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

144576. 

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 wyłączenia szkoły o nazwie III Liceum Profilowane w Raciborzu  

z Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 6 i jej 

likwidacji oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 25 lutego 2014 r.  

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyłączenia szkoły 

o nazwie Technikum Uzupełniające nr 2 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Budowlanych  

i Rzemiosł Różnych w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 6 i jej likwidacji. 

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

144579. 

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 wyłączenia szkoły o nazwie Technikum Uzupełniające nr 2  



 7 

dla Dorosłych z Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu  

przy ul. Wileńskiej 6 i jej likwidacji oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 25 lutego 2014 r. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyłączenia 

szkoły o nazwie Technikum Uzupełniające nr 2 w Raciborzu z Zespołu Szkół Budowlanych  

i Rzemiosł Różnych w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 6 i jej likwidacji. 

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

144581. 

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 wyłączenia szkoły o nazwie Technikum Uzupełniające nr 2  

w Raciborzu z Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu  

przy ul. Wileńskiej 6 i jej likwidacji oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 25 lutego 2014 r. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyłączenia szkoły 

o nazwie IV Liceum Profilowane w Raciborzu z Zespołu Szkół Zawodowych  

w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 8 i jej likwidacji. 

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

144585. 

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 wyłączenia szkoły o nazwie IV Liceum Profilowane w Raciborzu  

z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 8 i jej likwidacji  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 25 lutego 2014 r. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyłączenia 

szkoły o nazwie Technikum Uzupełniające nr 4 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Zawodowych 

w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 8 i jej likwidacji. 

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

144588. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 
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Raciborskiego w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie Technikum Uzupełniające nr 4  

dla Dorosłych z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 8 i jej 

likwidacji oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 25 lutego 2014 r. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyłączenia 

szkoły o nazwie III Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Raciborzu  

z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu przy ul. Zamkowej 6 i jej likwidacji. 

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

144595. 

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 wyłączenia szkoły o nazwie III Uzupełniające Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych w Raciborzu z Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w Raciborzu przy ul. Zamkowej 6 i jej likwidacji oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję 

w dniu 25 lutego 2014 r. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyłączenia szkoły 

o nazwie Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Raciborzu z Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Raciborzu przy ul. Zamkowej 6 i jej likwidacji. 

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

144596. 

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 wyłączenia szkoły o nazwie Zasadnicza Szkoła Zawodowa  

dla Dorosłych w Raciborzu z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu  

przy ul. Zamkowej 6 i jej likwidacji oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 25 lutego 2014 r. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania Technikum 

nr 1 wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu  

przy ul. Gimnazjalnej 3 imienia „Księżniczki Eufemii Raciborskiej”. 

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

144528. 
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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 nadania Technikum nr 1 wchodzącemu w skład Zespołu Szkół 

Ekonomicznych w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3 imienia „Księżniczki Eufemii 

Raciborskiej” oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 25 lutego 2014 r. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Głubczyckim w sprawie powierzenia 

prowadzenia zadania publicznego, jakim jest kształcenie uczniów klas wielozawodowych  

z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu w zakresie teoretycznych przedmiotów 

zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół 

Mechanicznych w Głubczycach. Poinformował, że Ośrodek w Głubczycach będzie kształcić 

uczniów z ZSZ w zawodach: rolnik i lakiernik.  

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

144514. 

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 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem 

Głubczyckim w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego, jakim jest kształcenie 

uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu w zakresie 

teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia 

Zawodowego przy Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 25 lutego 2014 r. 

 

Sekretarz Powiatu Beata Bańczyk zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  

na terenie powiatu raciborskiego. Przypomniała, że 20 grudnia 2013 r. Rada podjęła uchwałę 

w przedmiotowej sprawie, jednakże ze względu na fakt, że otwarta została nowa apteka  

a jeden punkt apteczny zlikwidowano należy powyższe zmiany uwzględnić w rozkładzie 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego.  

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

144498. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 
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Raciborskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  

na terenie powiatu raciborskiego. 

Ad. 3 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 

określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego.  

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

144499. 

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

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 

określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego 

wprowadził, na wniosek Wicestarosty, autopoprawkę polegającą na zmianie § 2 ust. 4, który 

otrzymał brzmienie: 

 

„4. Termin przeprowadzenia konsultacji: 

1) rozpoczęcie konsultacji 27.01.2014 r. 

2) zakończenie konsultacji 11.02.2014 r.”.  

 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej określenia rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego. 

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

 

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 

145314. 

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 2014 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 
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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. Przekazał, że propozycja dotycząca 

wprowadzenia ww. kierunku kształcenia została omówiona na posiedzeniu zespołu  

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

prowadzącym jest Powiat Raciborski w dniu 15 stycznia br. Na posiedzeniu ustalono także,  

że dyrektorzy przeanalizują ponownie propozycje planów naborowych do szkół  

na rok szkolny 2014/2015. 

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

142982. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę 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. 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

w Rudach, przy ul. Szkolnej 2. Przekazał, że zgodnie z ustaleniami ogłasza się konkurs  

na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach  

przy ul. Szkolnej 2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały. W ogłoszeniu 

określono, że osoby przystępujące do konkursu powinny składać oferty w zamkniętych 

kopertach z podanym adresem zwrotnym do dnia 7 lutego 2014 r. 

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

144649. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, przy ul. Szkolnej 2,  

po wniesieniu autopoprawki polegającej na zmianie terminu do którego można składać oferty  

z dnia 7 lutego 2014 r. do dnia 28 lutego 2014 r. (ust. 5 załącznika). 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 
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Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia 

w całości z urzędu należności dłużnikowi Januszowi Tril oraz Zygmuntowi Król. 

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

144553. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie umorzenia w całości z urzędu 

należności dłużnikowi Januszowi Tril oraz Zygmuntowi Król. 

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

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu do składania 

w imieniu powiatu oświadczeń woli w sprawach spadkowych dotyczących ustanowienia 

kuratora spadku. 

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

145183. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu 

Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu do składania w imieniu powiatu oświadczeń 

woli w sprawach spadkowych dotyczących ustanowienia kuratora spadku. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na użyczenie pomieszczeń znajdujących się na nieruchomości, będącej w trwałym 

zarządzie Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu a stanowiącym własność 

Powiatu Raciborskiego. 

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

145399. 

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

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

pomieszczeń znajdujących się na nieruchomości, będącej w trwałym zarządzie Domu Pomocy 

Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu a stanowiącym własność Powiatu Raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 
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Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator zapoznał zebranych z projektem 

uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej 

położonej w Raciborzu przy ulicy Cecylii 10, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.  

Przypomniał, że wartość rynkowa przedmiotowej nieruchomości określona w operacie 

szacunkowym wynosi 816 000,00 zł. W pierwszym przetargu, który odbył się  

dnia 10 września 2013 r. cena wywoławcza wynosiła 820 000,00 zł. Cena wywoławcza  

w drugim przetargu, który odbył się dnia 19 grudnia 2013 r. wynosiła 600 000,00 zł. Przetarg 

zakończył się wynikiem negatywnym. Aktualnie ustalono cenę wywoławczą w wysokości 

420 000,00 zł. 

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

145346. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

1 głosem wstrzymującym – podjął uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej 

położonej w Raciborzu przy ulicy Cecylii 10, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego, 

po wniesieniu autopoprawki polegającej na ustaleniu ceny wywoławczej ww. nieruchomości  

w wysokości 510 000,00 zł brutto. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. zatwierdzenia 

planu remontów, które mają być przeprowadzone w 2014 r. przez „Centrum Zdrowia” Spółka 

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

że wraz z ww. kartą informacyjną przygotowano projekt uchwały Zarządu w przedmiotowej 

sprawie. Zaproponowany przez Centrum Zdrowia plan remontów dotyczy Przychodni 

„Śródmieście” ul. Klasztorna 10 w Raciborzu i obejmuje wykonanie ocieplenia elewacji 

budynku przychodni od strony ulicy Klasztornej w szacunkowej kwocie 80 000,00 zł. 

Zaproponowane prace nie dotyczą bezpośrednio dostosowania obiektu do wymogów 

przychodni pod względem budowlanym, gdyż obiekt w wyniku prac prowadzonych w latach 

poprzednich został dostosowany do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia  

z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 

pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.  

Wicestarosta przypomniał, że w 2013 r. Centrum Zdrowia złożyło propozycję zakupu 

wspomnianej nieruchomości, którą Zarząd Powiatu wstępnie zaaprobował. W związku  

z powyższym należałoby ponownie wystąpić do Centrum Zdrowia z zapytaniem  

czy podtrzymuje ofertę kupna wspomnianej nieruchomości. Jeżeli Centrum Zdrowia 
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podtrzyma swoją deklarację, to celowym wydaje się, aby wyrazić zgodę na wykonanie 

ocieplenia, jednocześnie zwiększając wartość nieruchomości o koszty wykonania ocieplenia.  

Starosta przypomniał, że Referat Gospodarki Nieruchomościami miał wyjaśnić sprawę  

czy sprzedaż nieruchomości będących własnością powiatu jest zwolniona z podatku VAT.  

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

144202, a projekt uchwały pod numerem UID 144203. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną w sprawie 

zatwierdzenia planu remontów, które mają być przeprowadzone w 2014 r. przez „Centrum 

Zdrowia” Spółka z o.o. w Raciborzu w obiektach dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego 

polecił: 

1) Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych sprawdzić czy plan remontów dotyczący 

Przychodni „Śródmieście” ul. Klasztorna 10 w Raciborzu obejmujący wykonanie 

ocieplenia elewacji budynku przychodni od strony ulicy Klasztornej jest zgodny  

z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia 

podmiotu wykonującego działalność leczniczą, 

2) Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami udzielić odpowiedzi  

na pytanie czy sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem Przychodni 

„Śródmieście” ul. Klasztorna 10 w Raciborzu jest zwolniona z podatku VAT.  

Termin – 14 luty br.  

Po uzyskaniu ww. informacji Kierownik Referatu Spraw Społecznych przygotuje kartę 

informacyjną na jedno z kolejnych posiedzeń.  

Mając na uwadze ustalenia, o których mowa powyżej Zarząd postanowił, że do omówienia 

projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu remontów, które mają być przeprowadzone 

w 2014 roku przez „Centrum Zdrowia” Spółka z o.o. w Raciborzu w obiektach 

dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego powróci w terminie późniejszym.  

 

Starosta zaproponował rozszerzenie porządku posiedzenia o dodatkową kartę informacyjną 

Referatu Funduszy Zewnętrznych i Strategii Rozwoju dot. wniosku o odstąpienie  

od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii 

Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2014-2020”. Przypomniał, że Powiat Raciborski 

przystąpił w 2013 r. do prac nad nowym dokumentem strategicznym „Strategia Rozwoju 

Powiatu Raciborskiego na lata 2014-2020”, którego projekt zgodnie z art. 46 ustawy  

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
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udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 

wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Z kolei 

analizując zapisy art. 48 ust. 1 powołanej wyżej ustawy można uznać, że realizacja 

postanowień dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko i stąd 

propozycja, aby odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania  

na środowisko. W związku z powyższym należy zwrócić się o stosowne uzgodnienia  

do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. 

Starosta dodał, że wraz z przedmiotową kartą informacyjną przesłano do Członków Zarządu 

projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie projektu Strategii Rozwoju 

Powiatu Raciborskiego na lata 2014-2020.  

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

145696, a projekt uchwały pod numerem UID 145706. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

1) wyraził zgodę na wystąpienie z wnioskiem do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

w Katowicach w celu uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego  

na lata 2014-2020”,  

2) po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie projektu Strategii Rozwoju Powiatu 

Raciborskiego na lata 2014-2020 wniósł autopoprawki polegające na:  

a) zmianie tytułu uchwały na: „w sprawie przyjęcia projektu Strategii Rozwoju Powiatu 

Raciborskiego na lata 2014-2020”,  

b) zmianie brzmienia § 1 na:  

„§1.1.Przyjmuje się projekt Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego  

na lata 2014-2020 stanowiący załącznik do uchwały i przekazuje się do konsultacji”.  

2. Projekt Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2014-2020 publikuje się  

na stronie www.bip.powiatraciborski.pl.”,  

c) wykreśleniu § 2, 

d) wykreśleniu z treści dokumentu deklaracji politycznej władz powiatu oraz listy 

uczestników warsztatów.  

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia projektu 

Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2014-2020”.  

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

 

http://www.bip.powiatraciborski.pl/
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Ad. 4 

Inspektor Dominika Budzan omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2014 r. 

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

145045. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych na 2014 r.: 

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 

Dodatkowo Inspektor Dominika Budzan przedstawiła pismo Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć 

środków finansowych w ramach rozdziału 85202. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 145148. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu nr DK.3021.1.2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. wyraził 

zgodę na dokonanie w ramach rozdziału 85202 przesunięć środków finansowych w kwocie 

114,00 zł z § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne na § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne. O powyższym Wydział Finansowy poinformuje ww. Dyrektora.  

 

Starosta przedstawił wniosek i opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji  

z posiedzenia w dniu 9 stycznia 2014 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok 

pod numerem UID 144469. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu 

udzielić odpowiedzi na prośbę Pani Teresy Frencel zgłoszoną podczas obrad Komisji 

Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w dniu 9 stycznia 2014 r., po wcześniejszym 

przygotowaniu informacji w powyższej sprawie na posiedzenie Zarządu.  

 

Starosta przedstawił opinie ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów  

z Komisją Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa w dniu 13 stycznia 2014 r., które znajdują się  

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 144483. 

 

Starosta omówił pismo Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego dot. przekazania 

planów pracy komisji stałych na 2014 r., tj. Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki 
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Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa, Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą, Komisji Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, Komisji Budżetu i Finansów. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 145369. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przekazał naczelnikom, kierownikom komórek 

organizacyjnych tut. Starostwa ww. plany pracy komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego 

na 2014 r., zobowiązując jednocześnie do przygotowania niezbędnych materiałów 

(dyspozycja Starosty – symbol komórki organizacyjnej – przy poszczególnych tematach 

komisji). Zakres przedstawianych materiałów kierownicy omówią każdorazowo  

z resortowym Starostą. 

 

Starosta przedstawił interpelacje złożone przez radnych na XXXVII sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 14 stycznia 2014 r., które znajdują się w systemie informatycznym 

Mdok pod numerem UID 145617. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił: 

1) Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu udzielić odpowiedzi na interpelację 

radnego Krzysztofa Ciszka zgłoszoną na sesji w dniu 14 stycznia 2014 r.,  

po wcześniejszym przygotowaniu informacji w powyższej sprawie na posiedzenie 

Zarządu,  

2) Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów udzielić odpowiedzi na interpelacje nr 1  

i nr 2 Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego Władysława Gumieniaka  

oraz na interpelację radnego Marcelego Klimanka zgłoszone na sesji w dniu 14 stycznia 

2014 r. 

 

Inspektor Dominika Budzan przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych  

w Raciborzu w sprawie wyrażenia zgody na prefinansowanie wydatków ze środków 

własnych Powiatu Raciborskiego, w związku z realizacją przez Szkołę projektu „Moja Szansa 

na Sukces”. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 145640. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Raciborzu nr ZSS/3120/5/13 z dnia 17 stycznia 2014 r. wyraził zgodę  

na prefinansowanie wydatków ze środków własnych Powiatu Raciborskiego, w związku  

z realizacją przez Szkołę projektu „Moja Szansa na Sukces”, współfinansowanego  

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w wysokości 25 000,00 zł. Po otrzymaniu 
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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 ZSS w Raciborzu.  

 

Inspektor Dominika Budzan przedstawiła pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg  

w Raciborzu w sprawie przekazania środków finansowych w kwocie 8 480,00 zł na zakup 

przecinarki do asfaltu i wyrażenia zgody na likwidację przecinarki LIFTON zakupionej  

w dniu 4 lutego 2004 r., będącej na wyposażeniu Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 145438. 

Poproszony na posiedzenie Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Roman Peikert 

poinformował, że w przedmiotowej sprawie przygotowano dodatkową kartę informacyjną 

dot. wyrażenia zgody na:  

 

1) likwidację przecinarki LIFTON zakupionej w dniu 4 lutego 2004 r., będącej  

na wyposażeniu Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu,  

2) zakup nowej przecinarki do asfaltu. 

 

Starosta zaproponował, aby rozszerzyć porządek posiedzenia o przedmiotową kartę 

informacyjną. 

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

145763. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na likwidację przecinarki LIFTON zakupionej 

w dniu 4 lutego 2004 r., będącej na wyposażeniu Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu  

w pierwszej kolejności poprzez sprzedaż, a w przypadku braku zainteresowania jej 

odkupieniem, poprzez zezłomowanie. Ponadto wyraził zgodę na przeniesienie środków 

finansowych z działu 600 rozdziału 60014 § 6050 (zadanie podstawowe, poza WPF)  

w kwocie 8 480,00 zł do działu 600 rozdziału 60014 § 6060 do dyspozycji Dyrektora PZD,  

z przeznaczeniem na zakup przecinarki do asfaltu. O powyższym Referat Inwestycji  

i Remontów poinformuje PZD w Raciborzu.  

 

Starosta przekazał zebranym, otrzymany od Przewodniczącego Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą, na sesji w dniu 14 stycznia br. „Koszyk 

Raciborski”.  
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Nawiązując do wniosku nr 1 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji  

i Współpracy z Zagranicą w dniu 19 listopada 2013 r. dot. wystąpienia do Gmin Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przedstawienia idei powołania do życia „Koszyka Raciborskiego” 

oraz produktów, które Gminy mogłyby zaproponować do koszyka, a także przekazanego  

na sesji w dniu 14 stycznia br. „Koszyka Raciborskiego”, Członkowie Zarządu uznając  

ww. ideę za ciekawą, zwrócili uwagę na:  

 

1) kwestię zawartości koszyka, gdyż jeśli ma służyć celom promocyjnym Powiatu 

Raciborskiego to trudno, aby znalazły się tam produkty o krótkotrwałym okresie 

przydatności do spożycia, typu mąka,  

2) kwestię pochodzenia produktów, gdyż w przekazanym koszyku znalazły się produkty 

związane z Powiatem Raciborskim, ale na etykietach tego typu informacje nie widniały,  

np. woda źródlana „Borucinianka”,  

3) to kto będzie odpowiedzialny za typowanie produktów do ww. koszyka, czy będą  

to np. Członkowie Komisji czy powołana w tym celu kapituła czy każda gmina  

ma wytypować? 

 

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Powiatu Raciborskiego, chcąc ostatecznie zdecydować  

o wdrożeniu idei, jeszcze raz poprosił o doprecyzowanie, w jaki sposób zdaniem Komisji ma 

być prowadzony wybór produktów i jak ostatecznie wykorzystywany „Koszyk Raciborski”.  

Dodatkowo Członkowie Zarządu zwrócili uwagę na fakt, że od wielu lat przygotowując 

upominki do celów reprezentacyjnych i partnerów zagranicznych korzystają z produktów 

Ziemi Raciborskiej m.in. miody, napoje „procentowe”, słodycze, podkowy, wydawnictwa.  

 

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. ----------------- 

5. Piotr Olender  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 21 stycznia 2014 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 21 stycznia 2014 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej określenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. 

5. Uchwała 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. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, przy ul. Szkolnej 2. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości z urzędu 

należności dłużnikowi Januszowi Tril oraz Zygmuntowi Król. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu 

Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu do składania w imieniu powiatu 

oświadczeń woli w sprawach spadkowych dotyczących ustanowienia kuratora spadku. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie 

pomieszczeń znajdujących się na nieruchomości, będącej w trwałym zarządzie Domu 

Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu a stanowiącym własność Powiatu 

Raciborskiego. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży nieruchomości 

zabudowanej położonej w Raciborzu przy ulicy Cecylii 10, stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia projektu Strategii Rozwoju 

Powiatu Raciborskiego na lata 2014-2020”.  

 


