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OR.II.0022.1.5.2014 

PROTOKÓŁ  NR 150/2014 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego   

w dniu 11 lutego 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 149/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 4 lutego 2014 r.   

2. Omówienie planowanej przebudowy i adaptacji pomieszczenia na pracownię materiałów 

budowlanych, a także zaplecza szatniowego dla uczniów w Zespole Szkół Budowlanych                         

i Rzemiosł Różnych w Raciborzu. 

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

5. Sprawy różne. 

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad. 1 

Protokół Nr 149/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 4 lutego  

2014 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.  
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 Ad. 2 

Starosta przywitał na posiedzeniu Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł 

Różnych w Raciborzu Jacka Kąska. Przypomniał, że wizyta wiążę się z pismem Dyrektora                 

nr ZSBiRR.KF.3110.01.2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie przeniesienia środków              

w ramach jednego rozdziału w kwocie 11.000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę                      

i adaptację pomieszczenia na pracownię materiałów budowlanych, a także zaplecza 

szatniowego dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu. 

Ww. pismo znajduje się w systemie Mdok pod numerem UID 147615. 

Dyrektor Jacek Kąsek poinformował, że potrzeba utworzenia przedmiotowej pracowni                                

wiąże się z projektem unijnym pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie”.                                  

Jak podkreślił Dyrektor od 2012 r. organizowane jest pozyskiwanie pomocy dydaktycznych                        

do kształcenia zawodowego w tut. Szkole. Następnie Dyrektor Kąsek przekazał, że koszt 

dostosowania pomieszczenia na pracownię materiałów budowlanych szacowany                       

jest na poziomie ok. 25 tys. zł (część kosztów zostanie pokryta ze środków finansowych 

pozyskanych z nowego projektu unijnego). Dyrektor przekazał, że pracowania materiałów 

budowlanych ulokowana zostanie w pomieszczeniu na parterze szkoły, który w 100% spełnia 

wymagania do stworzenia dobrych warunków do nauki zawodu. Dostęp do przedmiotowej 

pracowni będzie możliwy od 1 września 2014 r.  

Ponadto Dyrektor wyjaśnił, że prośba o przesunięcie środków w związku z planowaną 

adaptacją pomieszczenia na pracownię materiałów budowlanych wiąże                                        

się z zaklasyfikowaniem planowanych wydatków jako inwestycje.  

W dalszej kolejności Dyrektor Jacek Kąsek poinformował, że zaadaptowane pomieszczenie 

będzie miało charakter uniwersalny i w przyszłości w razie konieczności będzie mogło zostać 

wykorzystane na inny użytek. 

Dodatkowo Dyrektor Kąsek przekazał, że Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych               

w Raciborzu dysponuje już dwiema wyposażonymi pracowniami praktycznej nauki zawodu 

tj. architektury oraz środowiska. Jak podkreślił Dyrektor uruchomienie pracowni materiałów 

budowlanych wzbogaci bazę dydaktyczną Szkoły, co ma duży wpływa na jej wizerunek                

i pozyskanie nowych uczniów.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Dyrektora Zespołu Szkół 

Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu dot. planowanej przebudowy i adaptacji 

pomieszczenia na pracownię materiałów budowlanych, a także zaplecza szatniowego                   

dla uczniów i pismem nr ZSBiRR.KF.3110.01.2014 z dnia 31 stycznia 2014 r. wyraził zgodę                         

na przeniesienie środków finansowych w ramach jednego Rozdziału 80130 w kwocie 
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11. 000,00 zł z § 4210 w wysokości 6. 000, 00 zł i § 4300 w wysokości 5. 000, 00 zł                     

na § 6050 z przeznaczeniem na ww. inwestycję.  

 

Ad. 3 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Miastu Racibórz. 

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

148519. 

Starosta zaproponował, aby udzielić pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu 

Powiatu Raciborskiego w kwocie 35. 000,00 zł brutto Miastu Racibórz na realizację zadania 

pn. "Średniowieczna osada nad Odrą". W ramach przedmiotowego zadania realizowanego 

przez Miasto Racibórz planowana jest budowa średniowiecznego grodu na terenie Arboretum 

Bramy Morawskiej w Raciborzu. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej                    

i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem 

Raciborskim a Miastem Racibórz. 

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 udzielenia pomocy finansowej Miastu Racibórz oraz postanowił               

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

 

Następnie Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Kuźnia Raciborska.  

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

148646. 

Starosta zaproponował, aby udzielić pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu 

Powiatu Raciborskiego w kwocie 150.000,00 zł brutto Gminie Kuźnia Raciborska                        

na realizację zadania pn. "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudy                        

przy ul. Szkolnej". W ramach ww. zadania zostanie wykonana: 

a) rozbiórka istniejącego biobloku, dostawa i montaż nowej oczyszczalni ścieków, 

b) dostawa i montaż przepompowni ścieków, 

c) budowa odcinka sieci kanalizacji ciśnieniowej pomiędzy przepompownią a nową 

oczyszczalnią ścieków, 

d) przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z oczyszczalni ścieków do istniejącego wylotu 

do rzeki Rudy. 
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Starosta podkreślił, że wykonanie dostawy i montażu przepompowni ścieków umożliwi 

przyłączenie przebudowanej kanalizacji sanitarnej Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach do nowej oczyszczalni ścieków, wykonanej w ramach 

powyższego zadania. Z kolei wykonanie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej                            

z oczyszczalni ścieków do istniejącego wylotu do rzeki Rudy jest niezbędne do użytkowania 

ww. nowej oczyszczalni ścieków.  Realizacją zadania zajmie się Gmina Kuźnia Raciborska. 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady rozliczenia środków określone 

zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Raciborskim a Gminą Kuźnia Raciborska.  

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 udzielenia pomocy finansowej Gminie Kuźnia Raciborska                   

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

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia Zarządu Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów 

wieloletnich wykraczających poza rok budżetowy 2014. 

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

148643 . 

Skarbnik Powiatu przypomniała, że Zarząd Powiatu Raciborskiego zgodnie z Uchwałą                  

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

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2014-2021 posiada 

upoważnienie do zaciągania zobowiązań: 

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, 

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych                       

jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu Raciborskiego i których 

płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że dla zapewnienia poprawnej działalności Powiatu zasadnym 

staje się upoważnić Zarząd Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów 

wieloletnich wykraczających poza rok budżetowy 2014, które nie spełniają przesłanek umów 

o których mowa w ww. uchwale Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2013 r.                    

tj. umów, które nie są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu Raciborskiego.           

Dodała, że przedmiotowe upoważnienie było ujęte w przedłożonym przez Zarząd Powiatu 

Raciborskiego Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach projekcie uchwały 

budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Jednak                       
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po uwzględnieniu wątpliwości kolegiatów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach                 

przedmiotowe upoważnienie zostało usunięte z projektu uchwały budżetowej na 2014 r.                 

Jak przekazała Skarbnik Powiatu przeniesienie tej części kompetencji Zarządu na powiatowe 

jednostki organizacyjne jest niezbędne do prawidłowego działania w zakresie wydatków 

budżetowych wykraczających poza rok budżetowy 2014.  

Skarbnik Powiatu podkreśliła, że ww. projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów wieloletnich 

wykraczających poza rok budżetowy 2014 został skonsultowany z pracownikiem Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Katowicach.  

Na pytanie Starosty dot. wyjaśnienia kwoty 20.000.000,00 zł Skarbnik Powiatu przekazała,  

że jej wysokość wiąże z zapewnieniem bezpieczeństwa zobowiązań, jakie Zarząd mógłby 

zaciągnąć z tytułu umów wieloletnich wykraczających poza rok budżetowy 2014, a które              

nie są niezbędne.  

Po dyskusji, Zarząd po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego                

w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu 

umów wieloletnich wykraczających poza rok budżetowy 2014 wniósł zmiany w § 1 ust. 1 

polegające na przeniesieniu tiretu do treści zdania ust. 1 i zmniejszeniu kwoty wydatków 

bieżących z 20.000.000,00 zł na 4.000.000,00 zł. Po zmianie § 1 ust. 1 projektu ww. uchwały 

otrzymał brzmienie: 

„§ 1. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Raciborskiego do zaciągania w 2014 roku zobowiązań 

z tytułu umów wieloletnich, których skutkiem będzie dokonanie wydatków bieżących                    

do kwoty 4.000.000,00 zł: 

1) niestanowiących przedsięwzięć w rozumieniu art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 885                          

z późn.zm.), 

2) niespełniających przesłanek do uznania ich za umowy, o których mowa w art. 228 

ust.1 pkt 2 ww. ustawy.”. 

Po zmianie, 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 upoważnienia Zarządu Powiatu Raciborskiego                               

do zaciągania zobowiązań z tytułu umów wieloletnich wykraczających poza rok budżetowy 

2014 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 25 lutego 2014 r. 
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W dalszej kolejności Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Rady 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 

148555. 

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 2014 rok 

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

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata             

2014 – 2021. 

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

148612. 

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 Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2014 – 2021 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu                    

25 lutego 2014 r. 

 

Ad. 4 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

trybu i zasad prowadzenia gospodarki finansowej powiatowych jednostek budżetowych 

związanych z przygotowaniem przez zarząd powiatu projektu budżetu i wykonaniem budżetu 

Powiatu Raciborskiego. 

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

148736. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że z uwagi na wejście w życie nowego rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej zaistniała 

konieczność uaktualnienia zapisów Uchwały Nr 82/422/2012 Zarządu Powiatu Raciborskiego 

z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie trybu i zasad prowadzenia gospodarki finansowej 

powiatowych jednostek budżetowych związanych z przygotowaniem projektu budżetu                      

i wykonaniem budżetu Powiatu Raciborskiego. Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że nowy akt 

rozporządzenia nakłada na zarząd jednostki samorządu terytorialnego konieczność określenia 
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formy przekazywania przez kierowników jednostek organizacyjnych sprawozdań 

budżetowych. Poinformowała, że należało również doprecyzować zapisy dot. udzielania                       

i rozliczania dotacji z zakresu zadań rządowych. Ponadto projekt ww. uchwały wprowadza 

wzór wykazu wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi powiatu, 

obejmujący koszty i przychody uzyskane w ciągu roku od innych jednostek organizacyjnych 

oraz stan wzajemnych zobowiązań lub należności niezapłaconych na dzień bilansowy 

(Załącznik nr 5 do projektu ww. uchwały). Mając na uwadze powyższe zasadnym staje                     

się uchwalenie przez Zarząd projektu przedmiotowej uchwały. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie trybu  i zasad prowadzenia gospodarki 

finansowej powiatowych jednostek budżetowych związanych z przygotowaniem przez zarząd 

powiatu projektu budżetu i wykonaniem budżetu Powiatu Raciborskiego. 

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

 

Ad. 5 

Skarbnik Powiatu 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 

148359. 

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

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych                                

dot. sprawozdania Dyrektora Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu                        

z zawartych i kontynuowanych umów najmu i dzierżawy pomieszczeń w roku 2013.  

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

147823. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację Dyrektora Szpitala Rejonowego                            

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z zawartych i kontynuowanych umów najmu i dzierżawy 

pomieszczeń w roku 2013.  

 

Następnie Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych                                

dot. sprawozdania Dyrektora Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu                    

ze zbycia mienia ruchomego małej wartości w roku 2013. 
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

148268. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację Dyrektora Szpitala Rejonowego                   

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu ze zbycia mienia ruchomego małej wartości w roku 2013. 

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu                    

dot. realizacji polecenia Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 21 stycznia 2014 r.  w sprawie 

wykazywania ilości godzin wychowania fizycznego w I klasach Gimnazjum Dwujęzycznego 

w   Raciborzu. 

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

148863. 

Wicestarosta przypomniał, że Zarząd Powiatu Raciborskiego na posiedzeniu w dniu                      

21 stycznia 2014 r. polecił wyjaśnić kwestię wykazywania ilości godzin wychowania 

fizycznego w I klasach Gimnazjum Dwujęzycznego w Raciborzu. W związku z powyższym 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu złożył wyjaśnienia, w których 

podkreślił, że rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r.                     

w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, obowiązujące od 1 września 

2012 r., nie określa tygodniowego wymiaru godzin z poszczególnych przedmiotów, a jedynie 

minimalny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą                   

w trzyletnim okresie nauczania (wychowanie fizyczne – 385 godzin) oraz tygodniowy 

wymiar godzin dla uczniów poszczególnych klas, który w oddziale dwujęzycznym wynosi:     

w klasie pierwszej - 31 godzin, drugiej - 32 godziny i w klasie trzeciej - 33 godziny.                   

Przy założeniu, że w każdym kolejnym roku nauka będzie się odbywać faktycznie przez 

35 tygodni, liczba godzin do dyspozycji Dyrektora w Gimnazjum z Oddziałami 

Dwujęzycznymi będzie wynosić: 

31 x 35 +32 x 35 + 33 x 35 – 2825 = 345. 

Zakładając, że na wychowanie fizyczne zostanie przyznane po 4 godziny tygodniowo 

w każdej klasie, otrzymamy w trzyletnim cyklu kształcenia (3 x 35 x 4) 420 godzin, czyli                

o 35 więcej niż wynosi minimalny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

z wychowania fizycznego. Wspomniane 35 godzin (1 godzina tygodniowo w jednej klasie      

lub 4 godziny tygodniowo przez niemal 9 tygodni) to część ze wskazanych wyżej 345 godzin 

do dyspozycji dyrektora. W związku z powyższym zaplanowana w klasach I Gimnazjum                   

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. von Eichendorffa liczba godzin zgodna                               
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jest ze wspomnianym rozporządzeniem i pozwala na realizację minimalnego wymiaru godzin 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych z wychowania fizycznego.  

Ponadto Wicestarosta przekazał, że przeprowadzona przez starszą wizytator Kuratorium 

Oświaty Delegatury w Rybniku w dniu 21 listopada 2013 r. w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu kontrola doraźna w zakresie realizacji zajęć 

wychowania fizycznego w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach 

ponadgimnazjalnych wykazała, że w Szkole przestrzegane są przepisy prawa w realizacji         

ww. zajęć.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował przedłożone przez Dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu wyjaśnienie dot. wykazywania ilości godzin 

wychowania fizycznego w I klasach Gimnazjum Dwujęzycznego w  Raciborzu. Jednocześnie 

wyraził zgodę na przekazanie przedmiotowych informacji członkom Komisji Oświaty, 

Kultury, Sportu i Rekreacji oraz radnemu Krzysztofowi Ciszkowi, jako odpowiedź na jego 

interpelację zgłoszoną na sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 14 stycznia 2014 r. 

 

Następnie Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu                     

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

dla których organem prowadzącym  jest Powiat Raciborski. 

Wicestarosta przypomniał, że Zarząd Powiatu Raciborskiego na posiedzeniu w dniu                    

14 stycznia 2014 r. zdecydował,  że łączna liczba uruchomionych oddziałów klas pierwszych 

dla młodzieży w roku szkolnym 2014/2015 kształtować się będzie na poziomie 37 oddziałów.  

Powyższą decyzję Zarządu przedstawiono dyrektorom szkół w dniu 15 stycznia br. podczas 

posiedzenia Zespołu ds. określenia kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych, 

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

Następnie Wicestarosta poinformował, że Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych                        

w Raciborzu oraz Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu poprosili                         

o nie zmniejszanie liczby proponowanych klas w zasadniczych szkołach zawodowych, 

uzasadniając sytuację możliwością elastycznego reagowania w zależności od potrzeb                    

oraz wyborów uczniów. Powyższa prośba jest związana z utworzeniem nowych kierunków 

kształcenia dla młodzieży zaproponowanych przez dyrektorów ww. szkół, tj. 

1) wędliniarz w Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu, 

2) technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w Zespole Szkół Mechanicznych               

w Raciborzu. 
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Ponadto Wicestarosta przekazał, iż Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w  Raciborzu            

na posiedzeniu Zespołu ds. określenia kierunków kształcenia w szkołach 

ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski poprosił, 

by umożliwi ć mu kształcenie w Szkole Policealnej Nr 1 dla Dorosłych na kierunku technik 

administracji, który pojawił się również w ofercie Centrum Kształcenia Ustawicznego                   

w Raciborzu. W wyniku porozumienia Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego                        

w Raciborzu zrezygnował na rzecz Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu z kierunku 

technik administracji, proponując w zamian kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie 

obsługi klienta w jednostkach administracyjnych. 

Wicestarosta przekazał, że Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych 

w Raciborzu zrezygnował z utworzenia w Szkole Policealnej Nr 2 kierunku technik 

pożarnictwa. 

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

148771. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował plany naborowe szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Raciborski na rok szkolny 2014/2015 oraz wyraził zgodę na ich 

publikację w informatorze z ofertą edukacyjną skierowaną do uczniów III klas gimnazjum.  

Zarząd zatwierdzając plany naborowe przyjął, że łączna liczba uruchomionych oddziałów 

klas pierwszych dla młodzieży kształtować się będzie na poziomie 39 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 – 8 oddziałów (w tym 4 w Technikum Nr 3 i 4 w ZSZ Nr 3),  

6) ZSM w Raciborzu – 10 oddziałów (w tym 5 w Technikum Nr 4 i 5 w ZSZ Nr 4).  

W  przypadku szkół dla dorosłych Zarząd zaakceptował, że łączna liczba oddziałów klas 

pierwszych dla dorosłych kształtować się będzie na poziomie 19 oddziałów + 2 oddziały 

Gimnazjum Dwujęzycznego, w tym w: 

1) ZSO Nr 1 w Raciborzu – 3 oddziały (w tym 2 oddziały Gimnazjum Dwujęzycznego), 

2) ZSE w Raciborzu – 1 oddział,  

3) ZSBiRR w Raciborzu – 3 oddziały,  

4) ZSM w Raciborzu – 2 oddziały, 

5) CKU w Raciborzu – 12 oddziałów.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zatwierdzając plany naborowe uwzględnił: 

1) prośbę Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu oraz Dyrektora Zespołu 

Szkół Zawodowych w Raciborzu o nie zmniejszanie liczby proponowanych klas                       

w zasadniczych szkołach zawodowych, 

2) prośbę Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu umożliwiając                    

mu kształcenie w Szkole Policealnej Nr 1 dla Dorosłych na kierunku technik administracji,  

3) propozycję Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu                            

dot. kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie obsługi klienta w jednostkach 

administracyjnych w związku z rezygnacją z kierunku technik administracji. 

 

W dalszej kolejności Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury                  

i Sportu dot. realizacji polecenia Zarządu Powiatu Raciborskiego z posiedzenia w dniu                  

14 stycznia 2014 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytanie przy jakiej minimalnej ilości 

uczniów opłacalne jest otwieranie oddziałów szkół dla dorosłych.                        

Wicestarosta poinformował, że w dniu 21 stycznia br. do Dyrektorów Zespołu Szkół 

Ekonomicznych w Raciborzu, Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, Zespołu Szkół 

Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, Centrum Kształcenia Ustawicznego                        

w Raciborzu oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu zostało wystosowane 

pismo dot. wykazania kosztów, które szkoła musi ponieść, uruchamiając oddział                      

klasy I szkoły dla dorosłych liczący 16, 18, 20, 22 lub 25 słuchaczy. W dalszej kolejności 

Wicestarosta omówił koszty wykazane przez Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego 

w Raciborzu.  

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

148855. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną Referatu Edukacji, 

Kultury i Sportu dot. realizacji polecenia Zarządu Powiatu Raciborskiego z posiedzenia               

w dniu 14 stycznia 2014 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytanie przy jakiej 

minimalnej ilości uczniów opłacalne jest otwieranie oddziałów szkół dla dorosłych 

zadecydował utrzymać tendencję uruchamiana oddziałów klas I szkół dla dorosłych                   

przy minimalnej liczbie słuchaczy 16. 

 
Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator przedstawił kartę informacyjną 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. sprawozdania z regulacji stanów prawnych dróg 

powiatowych zlokalizowanych na terenie Powiatu Raciborskiego za II półrocze 2013 roku. 
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

148640. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. sprawozdania                     

z regulacji stanów prawnych dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Powiatu 

Raciborskiego za II półrocze 2013 roku polecił Kierownikowi Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami przygotować w uzupełnieniu tabelaryczną informację obrazującą: 

a) łączną ilość dróg powiatowych objętych procedurą regulacji stanu prawnego, 

b) ilość zakończonych oraz wszczętych ww. procedur,  

c) ilość niewszczętych procedur regulacji, a które należy zrealizować. 

Przy sporządzaniu ww. informacji tabelarycznych za II półrocze 2013 r. Zarząd polecił 

uwzględnić także dane w kilometrach.  

Po uzupełnieniu, Zarząd Powiatu Raciborskiego powróci do ww. karty informacyjnej                    

na jednym z kolejnych posiedzeń. 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Funduszy Zewnętrznych i Strategii 

Rozwoju dot. przystąpienia do realizacji projektu pt. "Kraina Golężyców jako polsko - czeski 

produkt turystyczny. Od Hradca nad Morawicą do Raciborza" dofinansowanego w ramach 

Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia Dziedzina wsparcia 3.3 Programu 

Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska              

2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu 

państwa RP przez Agencję Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości             

na Zamku Piastowskim w Raciborzu.  

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

148604. 

Starosta poinformował, że w dniu 20 grudnia 2013 r. Euroregionalny Komitet Sterujący 

Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia zatwierdził do dofinansowania projekt                 

pt. "Kraina Golężyców jako polsko - czeski produkt turystyczny. Od Hradca nad Morawicą 

do Raciborza”. Całkowita kwota mikroprojektu wynosi: 10 345,00 Euro (ok. 43 755 zł),                 

w tym dofinansowanie z EFRR wynosi: 8 793,25 Euro (ok. 37 152 zł), a z budżetu państwa 

517,25 Euro (ok. 2 188 zł). W związku z założeniami projektu jego realizacja powinna 

rozpocząć się w marcu 2014 r., a zakończenie projektu nastąpi w lipcu 2014 r. Projekt 

"Kraina Golężyców jako polsko-czeski produkt turystyczny. Od Hradca nad Morawicą                    

do Raciborza" skupia się na poznaniu historii i kultury pogranicza polsko-czeskiego. Ważnym 
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aspektem projektu jest również promocja markowych produktów turystycznych Euroregionu 

Silesia, jakimi są Zamek Piastowski w Raciborzu oraz Zamek w Hradcu nad Morawicą. 

Starosta przekazał, że na projekt składają się następujące działania: 

1) Zamkowe spotkanie z historią - 2 prelekcje o pradziejach na pograniczu śląsko-

morawskim, które wygłoszą specjaliści w tej dziedzinie. Spotkanie odbędzie się na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu w czerwcu br.; 

2) Film promocyjny - "Od Hradca do Raciborza - poznajemy dziedzictwo Golężyców". Film 

ma na celu ukazanie wspólnej historii regionu opawsko-raciborskiego sięgającej czasów 

średniowiecza oraz szczególnych zabytków turystycznych, którymi są Zamek Piastowski                

w Raciborzu oraz Zamek w Hradcu nad Morawicą, a także odbywających się tam 

wystawach, imprezach i wydarzeniach kulturalnych. Film stanie się również narzędziem 

promocyjnym poza obszarem wsparcia, dzięki jego produkcji w polskiej, czeskiej, 

niemieckiej i angielskiej wersji językowej; 

3) Folder promocyjny - "Od Hradca do Raciborza - poznajemy dziedzictwo Golężyców" 

(wersja papierowa i cyfrowa w polskiej, czeskiej, niemieckiej i angielskiej wersji 

językowej). Foldery będą promować tereny pogranicza śląsko-czeskiego, najciekawsze 

miejsca i wydarzenia, które wpisują się w stały harmonogram imprez na zamkach objętych 

projektem. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego:          

1) zapoznał się z zaplanowanymi działaniami w ramach projektu pt. "Kraina Golężyców             

jako polsko-czeski produkt turystyczny. Od Hradca nad Morawicą do Raciborza", 

2) zaproponował p. dr. Norberta Mikę na prelegenta ze strony Powiatu Raciborskiego podczas 

zamkowego spotkania o pradziejach na pograniczu śląsko-morawskim organizowanego                   

w ramach ww. projektu, 

3) zaproponował, aby po stronie czeskiej dokonano wyboru osoby drugiego prelegenta                  

na ww. spotkanie. 

O powyższym Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych i Strategii Rozwoju poinformuje 

Dyrektora Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu. 

 

Następnie Sekretarz Powiatu przedstawiła korespondencję wewnętrzną Biura Obsługi 

Prawnej dot. informacji radcy prawnego w sprawie Agencji Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu 

Przetwórczego Regionu Raciborskiego S.A. W przedmiotowej opinii radca prawny Marta 

Topór-Piórko wyjaśniła, że biorąc pod uwagę opinię radcy prawnego Macieja Markowicza               
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z dnia 4 października 2013 r., zgodnie z którą możliwe jest zwołanie walnego zgromadzenia    

z inicjatywy większości akcjonariuszy ww. spółki, Powiat Raciborski powinien ponownie 

wystąpić do akcjonariuszy spółki z inicjatywą zwołania walnego zgromadzenia, a w razie 

niepowodzenia zasadnym stanie się złożenie ponownego wniosku o ustanowienie kuratora            

dla spółki zgodnie z art. 42 Kodeksu cywilnego. 

Ww. korespondencja wewnętrzna znajduje się w systemie informatycznym Mdok                      

pod numerem UID 148450. 

W tym miejscu Skarbnik Powiatu zwróciła uwagę na nieodzyskane przez Powiat Raciborski 

od ww. spółki należności z tytułu wynajmowania nieruchomości położonej w Raciborzu                

przy ul. Ludwika 4. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z opinią radcy prawnego Marty                     

Topór-Piórko w sprawie Agencji Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Regionu 

Raciborskiego S.A.: 

1) postanowił o ponownym zwołaniu walnego zgromadzenia akcjonariuszy i złożeniu 

wniosku o ustanowieniu kuratora dla ww. spółki. W związku z powyższym polecił 

Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa podjęcie 

działań w celu zwołania walnego zgromadzenia akcjonariuszy przedmiotowej spółki, 

2) polecił zwrócić się do radcy prawnego Marty Topór-Piórko o przygotowanie kolejnej 

informacji nt. możliwości podjęcia działań w celu wyegzekwowania od ww. spółki 

należności pieniężnych z tytułu wynajmowania nieruchomości położonej w Raciborzu                               

przy ul. Ludwika 4 przysługujących Powiatowi Raciborskiemu. 

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z opinią radcy prawnego Marty Topór-Piórko z dnia   

5 lutego 2014 r. wydaną w związku z korespondencją wewnętrzną Wydziału Finansowego              

w sprawie udzielenia odpowiedzi na zapytanie Czy Powiat może finansować zadania zlecone 

ze środków własnych? Jak przekazała Skarbnik Powiatu w ww. opinii radca prawny podzielił 

pogląd Skarbnika Powiatu, jak i cytowanych w ww. korespondencji wewnętrznej opinii 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2013 r. oraz Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 września 2013 r.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego biorąc pod uwagę opinię radcy prawnego Marty Topór-Piórko 

z dnia 5 lutego 2014 r., podzielającą pogląd Skarbnika Powiatu, że wysokość dotacji 

celowych z budżetu państwa powinna zapewnić finansowanie zadań zleconych, a tym samym 

Powiat nie powinien finansować zadań zleconych ze środków własnych, jak również poglądy 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2013 r. i Regionalnej Izby 
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Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 września 2013 r., polecił Skarbnikowi Powiatu wystąpić     

do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o formalne rozstrzygnięcie tej kwestii                      

z zapytaniem Czy Powiat może finansować zadania zlecone ze środków własnych? 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  
 
 
Protokołowała: 
 Agnieszka Bosianek 
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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 11 lutego 2014 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 11 lutego 2014 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie trybu  i zasad prowadzenia 

gospodarki finansowej powiatowych jednostek budżetowych związanych                                   

z przygotowaniem przez zarząd powiatu projektu budżetu i wykonaniem budżetu Powiatu 

Raciborskiego. 

  


