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OR.II.0022.1.33.2012 

PROTOKÓŁ  NR 85/2012 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 17 września 2012r. oraz w dniu 18 września 2012r. 

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według list obecności, 

stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokołu.  

 Posiedzeniu przewodniczył Starosta Adam Hajduk.  

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie list obecności, wymagane 

quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał.  

   

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

I część – 17 września 2012r.  

1. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

II część – 18 września 2012r.  

1. Przyjęcie Protokołu Nr 84/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 11 września 2012r.  

2. Wizyta Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu.  

3. Wizyta Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu. 

4. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

5. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

6. Sprawy różne. 

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

I część – 17 września 2012r.  

Na wstępie Starosta przekazał, że służby finansowe tut. Starostwa poinformowały  

o nieprawidłowościach, jakie pojawiły się w związku z realizacją projektu „Sukces 

zawodowy młodzieży sukcesem Europy” przez Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu.  

W związku z powyższym istnieje potrzeba, aby w dniu dzisiejszym Zarząd podjął uchwałę  

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012r. Dalsze informacje 

w w/w sprawie zostaną omówione podczas II części posiedzenia w dniu 18 września b.r.  
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Ad. 1  

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan omówiła projekt uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2012 rok. 

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

63894. 

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 2012 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Następnie Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan przedstawiła projekt 

uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2022. 

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

63896. 

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

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

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2022. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

II część – 18 września 2012r.  

Starosta poinformował, że uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które rozpoczęło 

się o godz. 8.00, a poświęcone było omówieniu Uchwały Nr 81/410/2012 Zarządu Powiatu 

Raciborskiego z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 

wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

za I półrocze 2012 roku. 

W/w informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej znajduje się w systemie informatycznym 

Mdok pod numerem UID 63429. 

 

Ad. 1  

Protokół Nr 84/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 11 września 

2012r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 
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Ad. 2  

Starosta przywitał na posiedzeniu Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu  

Adama Sebzdę i poprosił o przedstawienie spostrzeżeń nt. bieżącej działalności kierowanej 

jednostki.  

Dyrektor Sebzda opierając się na pierwszych analizach oraz własnych doświadczeniach 

oświadczył, że z ekonomicznego punktu widzenia najlepszym rozwiązaniem będzie 

likwidacja Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu oraz zapewnienie realizacji części zadań 

dot. wykonywania remontów dróg i ich utrzymania przez powierzenie Przedsiębiorstwu 

Robót Drogowych Sp. z o. o. w Raciborzu, co może przynieść oszczędności  

ok. 500.000 zł/rocznie.  

Starosta zwrócił uwagę Dyrektorowi, podkreślając, że przedmiotem obrad nie jest temat 

likwidacji PZD w Raciborzu, która nie jest brana pod uwagę. Zaproponował, aby Dyrektor 

skupił się na omówieniu bieżącej działalności jednostki.  

Dyrektor przedstawił swoją ocenę dotyczącą funkcjonowania jednostki, jaką jest Powiatowy 

Zarząd Dróg w Raciborzu, biorąc pod uwagę zasoby ludzkie i sprzętowe. Zapowiedział 

planowane zmiany struktury organizacyjnej jednostki, w tym likwidację stanowiska ds. kadr  

i przeniesienie realizowanych do tej pory zadań na stanowisko dyrektora i głównej księgowej. 

Będzie się to wiązało ze zmianą podstawowych dokumentów organizacyjnych, w tym 

regulaminu organizacyjnego, regulaminu wynagradzania. Dyrektor stwierdził, że nie widzi 

większych zagrożeń co do bieżącej działalności jednostki, trwają przygotowania do Akcji 

Zima 2012/2013, remonty na drogach wykonywane są bez większych problemów, środki 

finansowe przyznane na działalność jednostki są wydawane zgodnie z przeznaczeniem.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z proponowanymi przez Dyrektora Sebzdę 

zmianami w bieżącej działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, podkreślając,  

że bardziej radykalne propozycje w tym zakresie wymagają czasu i rozważnego podejścia  

do tematu. Przez najbliższe 6 miesięcy nie będą rozważane żadne zmiany w funkcjonowaniu 

PZD w Raciborzu.  

Ad. 3 

Starosta przywitał na posiedzeniu Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu 

Mirosława Ruszkiewicza i poprosił o przedstawienie spostrzeżeń nt. bieżącej działalności 

kierowanej jednostki.  

Dyrektor Ruszkiewicz ocenił, że dotychczas Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu był 

prowadzony w sposób prawidłowy, gdzie zwracano uwagę na to, aby klienci czuli się dobrze. 

Jest urzędem nowoczesnym, zatrudniającym 40 osób, składającym się z wielu pomieszczeń, 
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które zostały zaadaptowane na potrzeby realizowanych działań. Działa podobnie, jak inne 

urzędy w Województwie Śląskim. Dyrektor zapowiedział, że w najbliższej przyszłości 

przyjrzy się współpracy z firmami, które funkcjonują na miejscowym rynku pracy, odwiedzi 

większe zakłady pracy, aby poznać ich oczekiwania względem urzędu. Zwróci również 

szczególną uwagę na to w jaki sposób wykorzystywane są środki na dofinansowanie 

(przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej)  

oraz o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego 

bezrobotnego. Planuje również podjąć działania w celu zorganizowania w 2013r. na terenie 

Powiatu Raciborskiego targów pracy. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy w Raciborzu nt. funkcjonowania oraz planów na przyszłość związanych z działalnością 

urzędu.  

Ad. 4 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  

oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w 2012 r. 

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

63836. 

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 zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2012r. oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 25 września 2012r. W związku z powyższym polecił 

Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych przekazanie w/w projektu uchwały  

do zaopiniowania Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. zmiany uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego dotyczącej określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

na terenie powiatu raciborskiego w roku 2012. 

W/w karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

63604. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – po zapoznaniu się z kartą informacyjną Referatu Spraw 

Społecznych dot. zmiany uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej określenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego  

w roku 2012: 

1) wyraził zgodę na zamianę godzin pracy aptek „Pod Różami” przy ul. Opawskiej 33  

i 7 w Raciborzu w dniu 11 listopada 2012r., w godzinach od 7 do 22,  

2) nie udzielił zgody na zaproponowane zmiany godzin pracy innych aptek sieci  

w dni robocze lub dni ustawowo wolne od pracy ze względu na czasochłonną procedurę 

ich wprowadzania, a właścicielowi sieci aptek „Pod Różami” zaproponował wprowadzenie 

powyższych zmian z dniem 1 stycznia 2013r. w uchwale Rady Powiatu Raciborskiego 

dotyczącej określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 

raciborskiego w roku 2013. 

O powyższym Kierownik Referatu Spraw Społecznych poinformuje właściciela sieci aptek 

„Pod Różami”.  

 

Starosta poinformował, że NZOZ „Centrum Zdrowia” Sp. z o. o. w Raciborzu złożył wniosek 

o sprzedaż lokalu użytkowego znajdującego się na parterze w budynku położonym  

w Raciborzu przy ul. Klasztornej 8. 

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu 

Gospodarki Nieruchomościami przygotować na kolejne posiedzenie projekt uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego 

mieszczącego się w budynku położonym w Raciborzu przy ul. Klasztornej 8. 

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan omówiła dodatkowe zmiany  

do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2012r., która została przekazana na sesję w dniu 25 września 

2012r. Zmiany te dotyczą załącznika nr 2 do projektu uchwały i polegają na zmniejszeniu  

o 100.000 zł środków na zadaniu „Średniowieczna osada nad Odrą…” i zwiększeniu środków 

na zadaniu „Wykonanie remontu kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu”  

o kwotę 90.000 zł. Ponadto zwiększone zostaną dochody / wydatki o kwotę 189.044 zł  

w związku z otrzymaniem  pomocy finansowej od Marszałka Województwa Śląskiego  

na nowe zadanie: „Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie 

Pietrowice Wielkie”.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją nt. zmian w projekcie uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2012 rok oraz polecił przygotować nową wersję w/w dokumentu na sesję  

w dniu 25 września b.r. 

 

Następnie Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan przedstawiła zmiany  

do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2022, która 

została przekazana na sesję w dniu 25 września 2012r. Poinformowała, że w wykazie 

przedsięwzięć wieloletnich planuje się dokonać następujący zmian: 

1) usuwa się zadanie „Średniowieczna osada nad Odrą…”, 

2) zwiększa się plan wydatków na zadaniu „Wykonanie remontu kaplicy Zamku 

Piastowskiego w Raciborzu” – poz. 1c pkt 8 o kwotę 90.000 zł, 

3) zwiększa się plan wydatków na zadaniu „Scalanie gruntów na terenie obrębów 

Pietrowice Wielkie i Cyprzanów” o kwotę 7.367 zł – poz. 1a pkt 1 (w budżecie środki 

te zostaną przesunięte w ramach zadań rządowych, za zgodą Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Katowicach – pismo nr GKII.3146.3.2012 z dnia 12.09.2012r.), 

4) dopisuje się zadanie „Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie 

Pietrowice Wielkie” na lata 2012-2015 – poz.1a pkt 21, łączny koszt zadania 

9.940.111 zł, w tym: 

- rok 2012 – 189.044 zł, 

- rok 2013 – 4.870.904 zł, 

- rok 2014 – 4.619.858 zł, 

- rok 2015 – 260.305 zł. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją nt. zmian w projekcie uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2022 oraz polecił przygotować nową wersję 

w/w dokumentu na sesję w dniu 25 września b.r. 

 

Ponadto Starosta poinformował, że w projekcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2012 – 2022 zostanie dopisany projekt  pn. „Przebudowa ul. Krzyżanowskiej  

w Tworkowie łączącej drogę powiatową S3516 z drogą krajową nr 45”. W/w projekt Powiat 

Raciborski, jako partner, będzie realizować na podstawie porozumienia z Gminą 
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Krzyżanowice. W przypadku uzyskania przez projekt dofinansowania udział własny Powiatu 

Raciborskiego w roku 2013 będzie wynosić 10.000 zł.   

Ad. 5 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu  

Pani Danucie Hryniewicz do czynności związanych z podpisaniem i rozliczeniem umowy  

z Gminą Krzanowice na realizację działań w ramach projektu "Nikt na to nie zasługuje". 

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

63557. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu Pani Danucie Hryniewicz  

do czynności związanych z podpisaniem i rozliczeniem umowy z Gminą Krzanowice  

na realizację działań w ramach projektu "Nikt na to nie zasługuje". 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

Ad. 6 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Architektury i Budownictwa dot. wniosku 

Burmistrza Krzanowic (nr GK.6721.04.08.2012 z dnia 28.08.2012r.) o uzgodnienie projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów gminy Krzanowice. 

W/w karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

62913, a projekt postanowienia pod numerem UID 62914. 

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

0 głosów wstrzymujących – uzgodnił pozytywnie projekt miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów gminy Krzanowice przedłożony  

wraz z wnioskiem Burmistrza Krzanowic nr GK.6721.04.08.2012 z dnia 28 sierpnia 2012r.,  

w zakresie zgodności z zadaniami samorządowymi powiatu, podejmując stosowne 

postanowienie.  

Postanowienie znajduje się w aktach sprawy prowadzonej przez Referat Architektury  

i Budownictwa.  

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan omówiła kartę informacyjną Wydziału 

Finansowego dot. zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2012r.  
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W/w karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

63833. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Powiatowego 

Zarządu Dróg w Raciborzu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu, Zespołu Szkół Specjalnych  

w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł 

Różnych w Raciborzu, Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Wydziału Geodezji dot. scalenia i prac związanych  

z zagospodarowaniem poscaleniowym w gminie Pietrowice Wielkie – obręby ewidencyjne 

Kornice i Maków realizowanych w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury 

związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

W/w karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

62582. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. scalenia i prac 

związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym w gminie Pietrowice Wielkie – obręby 

ewidencyjne Kornice i Maków realizowanych w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie 

infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie 

gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: 

1) zaakceptował propozycję, aby powołać zespół projektu w skład którego wejdą:  

a) koordynator Zespołu - Członek Zarządu - Pan Józef Stukator,  

b) wyznaczeni pracownicy Wydziału Geodezji, do ich zadań będzie należało zajęcie się   

pracami geodezyjnymi w ramach scalenia gruntów oraz finansowania projektu,  

c) wyznaczeni pracownicy Referatu Inwestycji i Remontów, do ich zadań będzie 

należało prowadzenie czynności związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym, 

2) wyraził zgodę, aby wprowadzić do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2012-2022 zadanie pn. „Scalenie gruntów na terenie obrębów: 

Maków i Kornice w gminie Pietrowice Wielkie”, 

3) wyraził zgodę, aby zabezpieczyć w 2012r. środki własne Powiatu w kwocie 189 044,00 zł 

na zadanie pn. „Scalenie gruntów na terenie obrębów: Maków i Kornice w gminie 

Pietrowice Wielkie” (zgodnie z informacją przedstawioną przy omawianiu zmian  

do projektu uchwały Rady w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2022). 
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Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. utworzenia 

środowiskowego domu samopomocy typu B w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”  

w Raciborzu. 

W/w karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

63890. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do omówienia karty informacyjnej  

dot. utworzenia środowiskowego domu samopomocy typu B w Domu Pomocy Społecznej 

„Złota Jesień” w Raciborzu powróci na kolejnym posiedzeniu z udziałem Kierownika 

Referatu Spraw Społecznych.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. objęcia 

patronatem Starosty Raciborskiego i wpisania do kalendarza imprez sportowych na 2012r. 

zawodów Pucharu Polski Młodzików i Dziewcząt w zapasach w stylu wolnym 

zaplanowanego na 22 września 2012r. w hali sportowej w Rudniku. 

W/w karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

62436. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na objęcie patronatem Starosty Raciborskiego 

Pucharu Śląska Młodzików i Dziewcząt w zapasach w stylu wolnym, uzupełnienie kalendarza 

imprez sportowych realizowanych jako zadanie własne powiatu w 2012r. o w/w zawody 

sportowe oraz sfinansowanie ze środków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury 

i Sportu zakupu medali, pucharów i dyplomów w wysokości do 1 000,00 zł (brutto). 

 

Starosta przedstawił informację o tematyce i terminach posiedzeń Komisji Stałych Rady 

Powiatu Raciborskiego we wrześniu 2012r. 

W/w informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 63698. 

 

Starosta zapoznał zebranych z interpelacją radnego Krzysztofa Ciszka złożoną  

w dniu 18 września b.r., a nawiązującą do nasilających się protestów mieszkańców dzielnicy 

Ostróg, głównie ul. Przejazdowej i Bielskiej, dotyczących głośnego zachowania się psów 

Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu. 

W/w interpelacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 64306. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił, aby Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego udzielił odpowiedzi na w/w interpelację.  
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Następnie Inspektor Dominika Budzan przypomniała, że na poprzednim posiedzeniu Zarząd 

nie wyraził zgody na zakup gablot aluminiowych ze środków, które zostały zaoszczędzone  

z przeprowadzonych prac remontowych w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym  

w Raciborzu, postanawiając, że do w/w sprawy powróci, po dodatkowych wyjaśnieniach 

uzyskanych przez Wicestarostę. Poinformowała, że Dyrektor MOS-u zwrócił się  

z propozycją, aby z zaoszczędzonych środków wykonać remont schodów, a zakup gablot 

przełożyć na 2013r.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Międzyszkolnego 

Ośrodka Sportowego w Raciborzu nr MOS-3014-44/2012 z dnia 12 września 2012r. wyraził 

zgodę na przeprowadzenie remontu schodów prowadzących do Młodzieżowego Biura Pracy, 

mieszczącego się w budynku MOS-u i przekazanie na ten cel kwoty 4 556,00 zł. Stosowne 

propozycje zmian w budżecie zostaną zaproponowane na sesji w dniu 25 września b.r. 

Jednocześnie zaakceptował propozycję, aby zakup gablot aluminiowych miał miejsce  

w 2013r., a środki, które zostały zaoszczędzone z przeprowadzonych prac remontowych  

w jednostce zostały przeznaczone na remont schodów, o którym mowa wyżej.  

 

Nawiązując do wcześniejszej korespondencji Inspektor Dominika Budzan zapoznała 

zebranych z pismem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu  

nr DF.3012-19/2/2012 z dnia 13 września 2012r., w którym poinformowano, że Centrum 

podjęło dodatkowe działania zmierzające do wyboru ubezpieczyciela i zawarcia umowy 

ubezpieczenia majątku jednostki.  

 

Starosta przywitał na posiedzeniu Kierownika Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

Danutę Miensopust i poprosił o zapoznanie zebranych z problemami, jakie pojawiły się  

w Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu.  

Kierownik Miensopust przypomniała, że 6 lipca 2010r. Zarząd Powiatu Raciborskiego podjął 

Uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych  

w Raciborzu Pani Bożenie Chudzińskiej – Latacz do podejmowania czynności związanych  

z pozyskaniem środków o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, tytuł projektu „Sukces zawodowy młodzieży sukcesem Europy”, Priorytet IX 

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności  

i jakości szkolnictwa zawodowego, numer konkursu 2/POKL/9.2/2009, a w przypadku 

uzyskania dofinansowania do podpisania umowy i rozliczenia otrzymanego dofinansowania. 
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Na podstawie w/w Uchwały Pani Dyrektor otrzymała pełnomocnictwo do podejmowania 

czynności dotyczących pozyskania środków w ramach projektu „Sukces zawodowy 

młodzieży sukcesem Europy”, a także do podpisania umowy i rozliczenia otrzymanego 

dofinansowania. Następnie Szkoła napisała wniosek i otrzymała dofinansowanie, a zgodnie  

z zawartą umową – zlecenie Pani Dyrektor odpowiedzialna była za koordynację  

w/w projektu. W ciągu trwania projektu Pani Dyrektor nie informowała o problemach 

związanych z jego realizacją. W lutym 2012r. została przeprowadzono kontrola projektu 

przez pracowników Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, a w połowie 

sierpnia b.r. Pani Dyrektor poinformowała, że w trakcie kontroli stwierdzono 

nieprawidłowości i poprosiła o czas na ich wyjaśnienie. Dnia 4 września b.r. do Szkoły 

dotarły zalecenia pokontrolne nr 29/K/2012 sporządzone po kontroli przeprowadzonej  

na miejscu realizacji projektu nr POKL.09.02.00-24-104/09. Wynika z nich, że łączna kwota 

wydatków z zatwierdzonych wniosków o płatność objętych kontrolą, tj. od 1 września 2010r. 

do 30 listopada 2011r. uznanych przez Instytucję Pośredniczącą za niekwalifikowane, wynosi 

46 486,41 zł. Kwota ta podlegała zwrotowi w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma, czyli 

do dnia 17 września b.r. W dniu wczorajszym środki te zostały zwrócone, po dokonaniu 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012r.  

Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu poinformowała, że zalecenia pokontrolne  

do Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu trafiły 3 września b.r., a Pani Dyrektor  

i Pani Księgowa zgłosiły problem Skarbnikowi Powiatu dopiero w dniu 14 września b.r. 

Podkreśliła, że projekt zakończył się 31 sierpnia 2012r. a Pani Dyrektor zaczęła informować  

o problemach z jego realizacją dopiero w połowie sierpnia b.r.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z informacją nt. problemów związanych  

z rozliczeniem otrzymanego dofinansowania projektu „Sukces zawodowy młodzieży 

sukcesem Europy” realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu polecił 

Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu, Kierownikowi Referatu Funduszy 

Zewnętrznych i Strategii Rozwoju, Inspektorowi ds. kontroli zarządczej przeprowadzić 

kontrolę w w/w jednostce, a o jej wynikach poinformować Zarząd.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Magdalena Powązka   
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Podpisy Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego obecnych na posiedzeniu, zgodnie  

z listami obecności: 

1. Adam Hajduk 

2. ------------------- 

3. Józef Stukator  

4. Norbert Mika  

5. Piotr Olender  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 17 września 2012r.  

2. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 18 września 2012r.  

3. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 17 i 18 września 2012r.  

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

Powiatu Raciborskiego na 2012 rok.  

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

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2022. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu Pani Danucie 

Hryniewicz do czynności związanych z podpisaniem i rozliczeniem umowy  

z Gminą Krzanowice na realizację działań w ramach projektu "Nikt na to nie zasługuje". 


