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OR.II.0022.1.35.2012 

PROTOKÓŁ  NR 87/2012 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 2 października 2012r. 

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

 Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta Andrzej Chroboczek.  

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane 

quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał.  

   

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

1. Omówienie wyników doraźnej kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Zawodowych  

w Raciborzu.  

2. Przyjęcie Protokołu Nr 86/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 25 września 2012r.  

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

5. Sprawy różne. 

6. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

7. Wizyta Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu.  

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Starosta poinformował, że kolejne posiedzenie odbędzie się 17 października b.r.  

o godz. 14.30.  

 

Ad. 1 

 

Starosta przywitał na posiedzeniu Zespół kontrolny w składzie: Kierownik Referatu Edukacji, 

Kultury i Sportu Danuta Miensopust, Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych i Strategii 

Rozwoju Ilona Bojczuk, Inspektor ds. kontroli zarządczej Katarzyna Borek,  
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który przeprowadził doraźną kontrolę realizacji i rozliczenia projektu pn.: „Sukces zawodowy 

młodzieży sukcesem Europy” realizowanego w Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu. 

Poprosił o przedstawienie wyników kontroli.  

Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu Danuta Miensopust poinformowała,  

że kontrola obyła się 1 października b.r., a w jej trakcie sprawdzono dokumentację związaną  

z realizacją projektu pn.: „Sukces zawodowy młodzieży sukcesem Europy”, w tym  

w szczególności z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego jako Instytucją 

Pośredniczącą. Poinformowała, że Instytucja Pośrednicząca przeprowadziła kontrolę projektu 

realizowanego przez ZSZ w dniach 8 – 10 lutego 2012r. Dnia 2 marca b.r. zespół 

kontrolujący wystosował do Szkoły informację pokontrolną z zastrzeżeniami co do realizacji 

projektu, w tym dotyczącymi wydatków poniesionych z tytułu zawartych umów zlecenia:  

z księgową Szkoły oraz z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z matematyki. Zespół 

kontrolujący uznał, że zawarcie umowy cywilnoprawnej z księgową Szkoły jest 

uzupełnieniem podstawowej umowy o pracę. Ponadto stwierdził, że opis zadań 

wykonywanych w ramach projektu wskazuje na zadania tożsame z zakresem czynności 

określonym w umowie o pracę. Jeśli chodzi o nauczycieli matematyki, to zespół kontrolujący 

uznał, że praca wykonywana przez prowadzących zajęcia na podstawie umowy 

cywilnoprawnej jest pracą rodzajowo tożsamą z pracą wykonywaną na podstawie stosunku 

pracy u tego samego pracodawcy, w tym samym miejscu oraz czasie. Tym samym zespół 

kontrolujący zakwalifikował projekt do kategorii nr 2, co oznacza, że projekt jest realizowany 

w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia. Jednocześnie zobowiązał Dyrektora 

Szkoły do przekazania informacji o ilości uczniów uczestniczących w projekcie,  

a zamieszkujących na terenie województwa opolskiego. W ciągu dwóch miesięcy Pani 

Dyrektor nie podjęła żadnych czynności zmierzających do wyjaśnienia stwierdzonych 

nieprawidłowości. Dnia 18 kwietnia b.r. Instytucja Pośrednicząca wystosowała drugie pismo 

pokontrolne, co spowodowało, że projekt został zakwalifikowany do kategorii nr 3,  

co oznacza że projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale potrzebne są 

znaczne usprawnienia.  

Pismem z dnia 30 sierpnia b.r. Instytucja Pośrednicząca przedstawiła stanowisko w zakresie 

stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości w obszarze Zgodność realizacji projektu  

z jego założeniami oraz umową o dofinansowanie projektu. Podkreślono, że w ogłoszeniu  

dot. konkursu zamkniętego nr 2/POKL/9.2/2009 określono kryteria dostępu: 2.1.2 Grupę 

docelową w projekcie stanowią osoby zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego)  

na terenie województwa śląskiego i/lub pracujące na terenie województwa śląskiego. Zgodnie 
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z przedstawionymi przez Szkołę dokumentami za okres od 1 września 2010r. do 30 listopada 

2011r. wśród osób biorących udział w projekcie wykazano 41 mieszkańców województwa 

opolskiego. W związku z powyższym zespół kontrolujący uznał wydatki poniesione  

na w/w uczestników za wydatki niekwalifikowalne. Na podstawie analizy przedstawionej 

dokumentacji oraz przedstawionego przez Szkołę zestawienia wydatków 

niekwalifikowalnych Instytucja Pośrednicząca określiła wysokość kosztów 

niekwalifikowalnych związanych z udziałem w/w osób w projekcie, wynikających  

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

do 30 listopada 2011r. na kwotę 1 830,27 zł. Ponadto w odniesieniu do punktu 

Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu projektu Instytucja Pośrednicząca 

poinformowała, że wydatki poniesione w okresie od 1 września 2010r. do 30 listopada 2011r. 

z tytułu zawartych umów: umowy zlecenia z księgową Szkoły oraz umowami zlecenia  

z trzema nauczycielami matematyki zostały uznane za niekwalifikowane w ramach projektu. 

Kwota wydatku niekwalifikowanego, który podlegał zwrotowi, wyniosła 44 656,14 zł. 

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 wyniosła, 46 486,41 zł. Kwota ta została zwrócona w dniu 17 września 

b.r., po podjęciu przez Zarząd uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2012r. Następnie 25 września b.r. dokonano kolejnych zmian w budżecie, 

co umożliwiło zwrot środków finansowych w wysokości 30 669,00 zł.  

Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu Danuta Miensopust przekazała, że informacja 

o problemach związanych z realizacją projektu dotarła do niej w połowie sierpnia b.r.,  

a dokładnie 13 sierpnia b.r. kiedy z urlopu wypoczynkowego powróciła Pani Dyrektor. 

Wówczas Pani Dyrektor poinformowała o problemach związanych z realizacją projektu, 

dodając, że podejmuje czynności związane z wyjaśnieniem zakwestionowanych wydatków.  

Skarbnik Powiatu przekazała, że informacja o w/w problemach dotarła do niej od księgowej  

placówki. Wyjaśnienia pisemne Pani Dyrektor dotyczące projektu wpłynęły do tut. Starostwa 

dopiero 7 września 2012r., jednakże nie było w nich mowy o zabezpieczeniu środków  

z budżetu Powiatu Raciborskiego na wydatki uznane za niekwalifikowane przez Instytucję 

Pośredniczącą. 

Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych i Strategii Rozwoju Ilona Bojczuk dodała,  

że postawa Pani Dyrektor budzi zdziwienie. Pani Dyrektor nie podpisała informacji 

pokontrolnej, a w piśmie z dnia 14 marca 2012r. skierowanym do Instytucji Pośredniczącej 

podejmowała dyskusję na temat obowiązującego regulaminu konkursu, w tym na temat 
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zapisów, które ograniczały dostęp do projektu uczniom zamieszkałym na terenie 

województwa opolskiego. A w ogłoszeniu dot. konkursu określono, że grupę docelową  

w projekcie stanowią osoby zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie 

województwa śląskiego i/lub osoby pracujące na terenie województwa śląskiego.  

Nie przesłała też wymaganych dokumentów do Instytucji Pośredniczącej. Polemika  

z Instytucją Pośredniczącą trwała do końca sierpnia b.r. Jak podkreśliła Kierownik Bojczuk, 

gdyby Pani Dyrektor prezentowała inną postawę można byłoby uniknąć wielu problemów, 

które pojawiły się w trakcie realizacji projektu. Warto podkreślić, że do obsługi projektu 

wyznaczono koordynatora, trzech asystentów koordynatora i specjalistę ds. finansowych,  

a mimo tego placówka dopuściła do tak wielkich nieprawidłowości, które na dzień dzisiejszy 

zakończyły się tym, że zwrócono do Instytucji Pośredniczącej kwotę ponad 70 000,00 zł. 

Ponadto gdyby w/w kwota nie została zwrócona nastąpiłoby rozwiązanie umowy, jaką Szkoła 

zawarła z Instytucją Pośredniczącą i zwrot całej wartości projektu.  

Inspektor ds. kontroli zarządczej Katarzyna Borek poinformowała, że sprawdzała dokumenty 

finansowo-księgowe projektu, podczas których stwierdziła jedynie drobne uchybienia. Szkoła  

posiada dokumentację opisującą przyjęte w Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu zasady 

rachunkowości (politykę rachunkowości), wprowadzoną zarządzeniem nr 15 z dnia 20 lutego 

2006r. z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006r. Na dzień kontroli podstawa prawna 

przywołana w tym dokumencie jest nieaktualna (poza ustawą o rachunkowości), pomimo 

dwóch aktualizacji tej dokumentacji (dokonanych w roku 2007 i 2008). Powołano się bowiem 

na art. 14 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, 

poz. 148 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001r. w sprawie 

szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych 

(Dz. U. Nr 153, poz. 1752 – utrata mocy z dniem 1 lipca 2006r.) i rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami 

majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym  

i gospodarstwom pomocniczym (Dz. U. Nr 191, poz. 1957 – utrata mocy z dniem 1 stycznia 

2010r.). Dodatkowo, zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu  

nr 27 z dnia 31 sierpnia 2012r., z mocą obowiązującą od 1 września 2010r., wprowadzono 

politykę rachunkowości dot. w/w projektu. Dokument obejmuje 3 załączniki: 1 – Zakładowy 

plan kont, 2 – Przyjęte zasady ewidencji, 3 – System ochrony i przetwarzania danych. 

W podstawie prawnej tego aktu wewnętrznego powołano się na nieaktualną już na dzień jego 

wydania ustawę z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 
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z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie 

szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych 

(Dz. U. Nr 142, poz. 1020 z późn. zm.). W dniu 31 sierpnia 2010r. obowiązywała już bowiem 

nowa ustawa o finansach publicznych, tj. z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240  

z późn. zm.) oraz powiązane z nią rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. 

w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych 

zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek 

budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Na wspomniane 

rozporządzenie powołano się dopiero w aneksie nr 1 do Polityki rachunkowości (zarządzenie 

nr 26 Dyrektora ZSZ z dnia 14 stycznia 2011r.), którym dokonano zmian w planie kont  

(do konta 400) oraz uwzględniono zmianę dotychczasowego programu księgowego (przejście 

z programu Qwant na Vulcan). 

Inspektor ds. kontroli zarządczej Katarzyna Borek podkreśliła jednakże, że kontrola zespołu 

kontrolującego z Instytucji Pośredniczącej obejmowała tylko trzy umowy zlecenia zawarte  

z nauczycielami matematyki, a w Szkole więcej nauczycieli realizowało ten projekt. Zakres 

kontroli był wyrywkowy, ale może w przyszłości objąć więcej umów zawartych  

z nauczycielami.  

Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu Danuta Miensopust zwróciła uwagę na fakt, 

że pismem z dnia 1 lutego 2012r. Instytucja Pośrednicząca poinformowała Szkołę o kontroli 

prawidłowości realizacji projektu. Szkoła pocztą elektroniczną z dnia 2 lutego 2012r. wysłała 

prośbę o zmianę terminu kontroli. Instytucja Pośrednicząca uznała prośbę za niezasadną  

do rozpatrzenia, ponieważ pismo zostało podpisane przez osobę nieuprawnioną  

do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy. Ponadto Pani Dyrektor  

nie podpisała informacji pokontrolnej, wysyłając pismo do Instytucji Pośredniczącej,  

w którym przedstawiła swoje stanowisko dotyczące zakwestionowanych wydatków. 

Powyższe stanowisko nie zostało przyjęte przez zespół kontrolujący.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wysłuchał informacji o wynikach doraźnej kontroli 

przeprowadzonej w Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu a dotyczącej projektu  

pn.: „Sukces zawodowy młodzieży sukcesem Europy”. Jak przekazał Starosta w dzisiejszym 

posiedzeniu udział weźmie Pani Dyrektor, która udzieli wyjaśnień co do realizacji projektu. 

Polecił, aby w tej części posiedzenia wzięła również udział Kierownik Referatu Edukacji, 

Kultury i Sportu.  
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Ad. 2  

 

Protokół Nr 86/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 25 września 

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

 

Ad. 3  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator omówił projekt uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat  

za przechowywanie pojazdów w 2013 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

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

66248. 

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 ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie 

pojazdów w 2013 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi  

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok. 

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

65454. 

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 Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Olkuskim w sprawie powierzenia prowadzenia 

zadania publicznego, jakim jest kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół 

Zawodowych w Raciborzu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole 

Placówek Oświatowych Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Olkuszu. 
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W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

64300. 

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 Olkuskim 

w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego, jakim jest kształcenie uczniów klas 

wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu w zakresie teoretycznych 

przedmiotów zawodowych w Zespole Placówek Oświatowych Ośrodku Dokształcania  

i Doskonalenia Zawodowego w Olkuszu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 30 października 2012r. 

 

Sekretarz Powiatu omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego, który zawiera uwagi zgłoszone przez Komisję 

Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz inne redakcyjne uzgodnione z radcami prawnymi.  

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

67476. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego polecając Kierownikowi 

Biura Rady przygotowanie tzw. wersji roboczej Statutu. Tzn. w treści Statutu wyróżnić 

podkreślając tekst wnioski zgłoszone przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji  

w dniu 20 września 2012r. oraz tekstem pogrubionym wskazać uwagi redakcyjne,  

po konsultacjach z radcami prawnymi.   

Jednocześnie nawiązując do wcześniejszych ustaleń Zarząd postanowił, że zwróci się  

z prośbą do Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego o przekazanie projektu Statutu 

Powiatu Raciborskiego radnym, celem zgłaszania uwag w terminie do 9 października b.r. 

Następnie Statut wraz z zgłoszonymi uwagami zostanie przekazany na dodatkowe 

posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. W dalszej kolejności będzie  

on przedstawiony na posiedzeniu Zarządu w dniu 17 października b.r., a następnie 

skierowany na sesję w dniu 30 października b.r.  

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok. 
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W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

66263. 

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 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na rok 2012. 

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

66265. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2012. 

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

 

Skarbnik Powiatu 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 

66267. 

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. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany uchwały dot. określania uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania 

budżetu powiatu, składania oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych 

oraz związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

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

66189. 
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Skarbnik Powiatu poinformowała, że w związku ze zmianą personalną na stanowisku 

Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, zachodzi konieczność zmiany Uchwały 

Nr 53/284/2012 z dnia 10 stycznia 2012r. w sprawie określenia uprawnień  

i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu powiatu, składania oświadczenia woli  

w imieniu powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych z prowadzeniem bieżącej 

działalności powiatu z późn. zm. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dot. określania 

uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu powiatu, składania 

oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych  

z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

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

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych  

do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych związanych  

z realizacją zadań jednostki w roku 2012. 

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

66186. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że w związku ze zmianą na stanowisku Dyrektora 

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, zachodzi konieczność zmiany Uchwały  

Nr 62/312/2012 z dnia 13 marca 2012r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek 

budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych 

związanych z realizacją zadań jednostki w 2012r. z późn. zm. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie 

wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań jednostki w roku 2012. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator omówił projekt uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego dotyczącego ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat  

za przechowywanie pojazdów w 2013 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego. 
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W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

65577. 

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 dotyczącego ustalenia wysokości kosztów usuwania  

i opłat za przechowywanie pojazdów w 2013 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji „Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”. 

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

65451. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

„Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi  

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator zaprezentował projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej stanowiącej 

własność osoby fizycznej, położonej w Strzybniku, na rzecz Powiatu Raciborskiego. 

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

65674. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej 

stanowiącej własność osoby fizycznej, położonej w Strzybniku, na rzecz Powiatu 

Raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 
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Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator omówił projekt uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku 

położonym w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 8. 

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

66290. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego 

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

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

W tym miejscu Sekretarz Powiatu poinformowała, że Rada Powiatu Raciborskiego otrzymała 

zawiadomienie Wojewody Śląskiego o wszczęciu postępowania nadzorczego dotyczącego 

stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXI/225/2012 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku położonym w Raciborzu  

przy ul. Ludwika 4, oraz ustalenia warunków bonifikaty od ceny sprzedaży lokali 

mieszkalnych, w części dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu nr 3, w części 

określonej w § 1 pkt 2 w zakresie słów „ustnego nieograniczonego”, jako niezgodnej z art. 40 

ust. 3 w związku z art. 38 ust. 1 i art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.). Postanowienie określone 

w § 1 pkt 2 przedmiotowej uchwały w zakresie słów „ustnego nieograniczonego” uznano  

z jednej strony za przekroczenie upoważnienia ustawowego oraz z drugiej strony  

za niedopuszczalną ingerencję Rady Powiatu Raciborskiego w kompetencje organu 

wykonawczego, tj. Zarządu Powiatu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z zawiadomieniem Wojewody Śląskiego  

o wszczęciu postępowania nadzorczego dotyczącego nieważności Uchwały Nr XXI/225/2012 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku położonym  

w Raciborzu przy ul. Ludwika 4, oraz ustalenia warunków bonifikaty od ceny sprzedaży 

lokali mieszkalnych, w części dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu nr 3,  

w części określonej w § 1 pkt 2 w zakresie słów „ustnego nieograniczonego” polecił 

Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami przygotować projekt uchwały  

w sprawie zmiany w/w Uchwały, który zostanie skierowany na sesję w dniu 30 października 

2012r.  
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Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie zatwierdzenia listy stypendystów Starosty Raciborskiego – najzdolniejszych 

studentów – mieszkańców powiatu raciborskiego. 

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

65920. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy stypendystów 

Starosty Raciborskiego – najzdolniejszych studentów – mieszkańców powiatu raciborskiego. 

Jednocześnie postanowił, aby zaprosić najzdolniejszych studentów, o których mowa  

w w/w uchwale na spotkanie do tut. Starostwa w listopadzie 2012r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Ad. 5 

 

Skarbnik Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. zmian w planach 

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2012r.  

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

66155. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu z dnia 26 września b.r., Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu, Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, Zespołu 

Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu, Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu, Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu z dnia 26 września 2012r., Powiatowego 

Zarządu Dróg w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu z dnia 25 i 28 września b.r., 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu z dnia 24 września b.r., 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu z dnia 28 września 2012r. 

 

W tym miejscu Skarbnik Powiatu przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu w sprawie wyrażenia zgody na prefinansowanie 

wydatków ze środków własnych Powiatu Raciborskiego, w związku z realizacją projektu 

unijnego  pn. „Równi i wykształceni – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu” w kwocie 32.000,00 zł.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu nr ZSO nr 2/3020/14/12 z dnia 26 września 2012r. 

wyraził zgodę na prefinansowanie wydatków ze środków własnych Powiatu Raciborskiego,  

w związku z realizacją projektu unijnego  pn. „Równi i wykształceni – wyrównanie szans 

edukacyjnych uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu” w kwocie 

32.000,00 zł. Po otrzymaniu refundacji wydatków w 2012r. na subkonto w/w projektu, środki 

te mają zostać niezwłocznie przekazane do budżetu Powiatu Raciborskiego.  

O powyższym Skarbnik Powiatu poinformuje Dyrektora Szkoły.  

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. zatrudnienia osoby w wymiarze ¾ etatu na stanowisku sekretarki w Zespole Szkół 

Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu. 

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

66152. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego nie wniósł uwag co do propozycji Dyrektora Zespołu Szkół 

Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu w sprawie zatrudnienia osoby w wymiarze  

¾ etatu na stanowisku sekretarki w Zespole Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych 

w Raciborzu do czasu powrotu Sekretarza szkoły do pracy.  

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. udzielenia dotacji na prace konserwatorsko-budowlane przy przyziemiach  

oraz odtworzenia schodów Mauzoleum rodzin von Gaschin i Henkel-Donnersmarck  

w Krowiarkach. 

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

65997. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po analizie wniosku Przedsiębiorstwa Kalydna Sp. z o.o.  

o dofinansowanie prac przy zabytku polegających na przeprowadzeniu prac konserwatorsko-

budowlanych przy przyziemiach oraz odtworzeniu schodów Mauzoleum rodzin von Gaschin  

i Henkel-Donnersmarck w Krowiarkach stwierdził, że okres realizacji zadania dotyczy 

przyszłorocznego budżetu, o wysokości którego zdecyduje Rada Powiatu Raciborskiego  

na przełomie roku 2012/2013. Po przyjęciu budżetu na 2013r. istnieje możliwość ubiegania 

się o środki finansowe na dofinansowanie prac, ale zgodnie z ustaleniami ich wysokość 

wynosi 25 000,00 zł. Ponadto podkreślił, że w roku bieżącym zostały już przyznane środki 
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finansowe na zadanie zlecone w dziedzinie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.  

O powyższym Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu poinformuje wnioskodawcę. 

 

Wicestarosta poinformował, że w dniu 16 października b.r. o godz. 15.00 odbędzie się 

posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Na posiedzenie Komisji zaproszono Dyrektora Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu, w celu omówienia 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 znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 65908. 

 

Wicestarosta omówił interpelacje zgłoszone przez radnych na XXII sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 25 września 2012r.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił: 

1. Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów udzielić odpowiedzi na interpelacje: 

radnego Leona Fiołki, radnego Leonarda Malcharczyka, radnego Władysława Gumieniaka, 

radnego Marka Kurpisa,  

2. Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych udzielić odpowiedzi na interpelacje: radnego 

Artura Wierzbickiego, radnego Marcelego Klimanka. 

W/w interpelacje znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 66532. 

 

Wicestarosta przedstawił interpelacje radnego Artura Wierzbickiego z dnia 30 sierpnia 

2012r., a dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia 

Statutu Powiatu Raciborskiego. 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  

i Rekreacji w dniu 20 września 2012r. radny Artur Wierzbicki określił, że w/w pisma należy 

traktować jako interpelacje i stąd zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi 

istnieje potrzeba, aby Zarząd wskazał komórkę organizacyjną, która udzieli  

na nie odpowiedzi.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Biura Rady udzielić odpowiedzi  

na interpelacje radnego Artura Wierzbickiego z dnia 30 sierpnia b.r.  

W/w interpelacje znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID: 61404, 

61405, 61406, 61407, 61408. 
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Wicestarosta przedstawił pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu  

Adama Sebzdy z dnia 27 września 2012r. do którego dołączono protokoły z narad, jakie 

odbyły się w jednostce w okresie pełnienia przez w/w obowiązków oraz proponowany nowy 

schemat struktury organizacyjnej.  

W/w pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 66108. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg 

w Raciborzu z dnia 27 września 2012r.  

 

Ad. 6 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały 

Nr XXII/233/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 września 2012r. w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku położonym  

w Raciborzu przy ul. Klasztornej 8. 

Ustalił Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego jako nadzorującego wykonanie  

w/w Uchwały, a Referat Gospodarki Nieruchomościami odpowiedzialny za jej realizację. 

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

66137. 

 

Ad. 7 

 

Starosta przywitał na posiedzeniu Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu 

Bożenę Chudzińską-Latacz i poprosił o przedstawienie stanowiska dotyczącego realizacji 

projektu pn.: „Sukces zawodowy młodzieży sukcesem Europy”. Poinformował, że kontrola 

przeprowadzona przez pracowników tut. Starostwa w zakresie realizacji projektu wykazała 

zaniedbania po stronie Pani Dyrektor.  

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu Bożena Chudzińska-Latacz 

poinformowała, że autorkami projektu pn.: „Sukces zawodowy młodzieży sukcesem Europy” 

były nauczycielki Szkoły. Na etapie tworzenia projektu kontaktowały się z pracownikami 

tut. Starostwa, gdzie uzyskały pomoc niezbędną do jego napisania. Dyrektor przekazała,  

że projekt pn.: „Sukces zawodowy młodzieży sukcesem Europy” był współfinansowany  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i trwał od 1 września 2010r. do 31 sierpnia 
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2012r. Ogólna wartość projektu z wkładem własnym wynosiła 335 240,15 zł, w tym wartość 

projektu bez wkładu własnego 292 497,03 zł. Kontrola projektu realizowanego przez ZSZ 

odbyła się w dniach 8 – 10 lutego 2012r., a zespół kontrolujący w piśmie z dnia 2 marca 

2012r. poinformował o stwierdzonych nieprawidłowościach w realizacji projektu.  

Jak poinformowała Pani Dyrektor po otrzymaniu w/w pisma skontaktowała się z Punktem 

Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Rybniku (dalej: ROEFS),  

z którym Szkoła była w stałym kontakcie. W dalszej kolejności Szkoła uzyskała opinię 

prawną nt. uwag zespołu kontrolującego dotyczących wydatków niekwalifikowanych 

poniesionych na uczestników z województwa opolskiego oraz związanych z realizacją umów 

zlecenia dla prowadzących zajęcia z matematyki i księgowej. W odpowiedzi na pierwsze 

pismo pokontrolne Szkoła wysłała swoje stanowisko dotyczące zakwestionowanych 

wydatków oraz korzystną dla Szkoły opinię prawną. W odpowiedzi na drugie pismo 

pokontrolne Szkoła ponownie przedstawiła argumenty przemawiające za kwalifikowalnością 

zakwestionowanych wydatków. Do sierpnia b.r. przedstawiciele Szkoły uzyskiwali 

informacje telefoniczne i osobiście kontaktowali się z Punktem ROEFS w Rybniku w sprawie 

realizacji projektu. W zaleceniach pokontrolnych dot. kontroli za okres od 1 września 2010r. 

do 30 listopada 2011r. Instytucja Pośrednicząca nakazała zwrot wydatków uznanych  

za niekwalifikowane w kontrolowanym okresie w wysokości 46 486,41 zł. Natomiast 

wszystkie wydatki niekwalifikowane w całym okresie realizacji projektu wynoszą  

77 139,05 zł. Zespół kontrolujący uznał, że wydatki poniesione w okresie od 1 września 

2010r. do 30 listopada 2011r. z tytułu zawartych umów zlecenia z księgową oraz trzema 

nauczycielami prowadzącymi zajęcia z matematyki za niekwalifikowalne w ramach projektu. 

Ponadto zespół kontrolujący uznał wydatki poniesione na 41 uczestników projektu  

– mieszkańców województwa opolskiego – za wydatki niekwalifikowalne. Jak przekazała 

Pani Dyrektor pismo pokontrolne dotarło do Szkoły w marcu b.r. i wówczas przekazała 

informację nt. nieprawidłowości Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu. 

Konsultacje przeprowadzone z pracownikami Punktu ROEFS w Rybniku nt. zawartych 

umów zlecenia utwierdziły ją w przekonaniu, że mogą tego typu umowy być zawarte. Wzór 

umowy został zaakceptowany przez w/w Punkt. W lipcu b.r. Szkoła otrzymała zalecenia 

pokontrolne, a we wrześniu wezwanie do zwrotu wydatków uznanych za niekwalifikowalne.  

Starosta zapytał czy Pani Dyrektor poinformowała pisemnie organ prowadzący  

o stwierdzonych nieprawidłowościach przez zespół kontrolujący? 

Dyrektor ZSZ w Raciborzu odpowiedziała, że poinformowała o kontroli Kierownika Referatu 

Edukacji, Kultury i Sportu.  
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Obecna na posiedzeniu Kierownik Miensopust przekazała, że Pani Dyrektor informowała  

o kontroli projektu, pytając jaka uchwała reguluje kwestię wynajmu pomieszczeń  

w placówkach oświatowych. Podkreśliła, że informacja szczegółowa o uznaniu  

przez Instytucję Pośredniczącą wydatków za niekwalifikowalne została przekazana  

przez Panią Dyrektor w połowie sierpnia b.r. Jak dodała Kierownik Referatu gdyby 

informacja o nieprawidłowościach została przekazana w lutym albo w marcu b.r. na pewno 

zajęłaby się tą sprawą.  

Starosta zapytał czy Pani Dyrektor prowadziła konsultacje z opiekunem projektu ze Śląskiego 

Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach? 

Dyrektor odpowiedziała, że kontakt z opiekunem projektu był bardzo utrudniony. Konsultacje 

były więc prowadzone głównie z pracownikami Punktu ROEFS w Rybniku. Kontakt  

z pracownikami Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach prowadzono 

telefonicznie.  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Norbert Mika podkreślił, że organ prowadzący  

nie był informowany o problemach związanych z realizacją projektu. Korespondencja 

związana z projektem na linii Szkoła – Instytucja Pośrednicząca powinna mieć formę pisemną 

i być przekazywana do wiadomości do tut. Starostwa.  

Następnie Starosta przypomniał, że w ogłoszeniu projektu wskazano grupę docelową  

czyli osoby zamieszkałe na terenie województwa śląskiego i/lub osoby pracujące na terenie 

tego województwa. Zapytał czy Szkoła analizowała warunki, jakie trzeba spełniać zgłaszając 

swój akces do projektu?  

Dyrektor ZSZ w Raciborzu poinformowała, że w rozmowie telefonicznej przeprowadzonej  

z pracownikiem ŚUM w Katowicach otrzymała potwierdzenie, że można rekrutować  

do projektu uczniów z województwa opolskiego. Informacji tej nie udzielił opiekun projektu 

ale osoba w jego zastępstwie.  

Wicestarosta podkreślił dziwną postawę pracowników Szkoły, którzy kontaktowali  

się z pracownikami tut. Starostwa na etapie pisania projektu, ale nie informowali  

o problemach związanych z jego realizacją. Kontakt z pracownikami Referatu Funduszy 

Zewnętrznych i Strategii Rozwoju mógłby być pomocny, jednakże nie miał miejsca. Ponadto 

Wicestarosta zwrócił uwagę na fakt, że kontrola ze strony Instytucji Pośredniczącej dotyczyła 

tylko wycinka realizowanego projektu, co nie oznacza dalszej kontroli projektu. Wynik 

kontroli przeprowadzonej w lutym b.r. był jasny, projekt został zakwalifikowany do kategorii 

nr 2. Zapytał Panią Dyrektor czy można było podjąć działania, aby projekt nie został 

zaliczony do kategorii nr 3?  
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Dyrektor ZSZ w Raciborzu odpowiedziała, że po skontrolowaniu umowy zlecenia  

z nauczycielem prowadzącym zajęcia z matematyki projekt został zakwalifikowany  

do kategorii nr 2, ale po nadesłaniu dodatkowych informacji ŚUM skierował projekt  

do kategorii nr 3.  

Starosta dodał, że wiele szkół podległych Powiatowi Raciborskiemu realizuje projekty unijne, 

jednakże postawa pracowników ZSZ w Raciborzu jest zadziwiająca. Spowodowała,  

że na dzień dzisiejszy z budżetu Powiatu przekazano dodatkowo ponad 70 000,00 zł. Zapytał 

czy Pani Dyrektor ma świadomość na jakie straty naraziła budżet Powiatu Raciborskiego?  

Dyrektor odpowiedziała twierdząco na zadane pytanie.  

Starosta powrócił do wyników kontroli przeprowadzonej przez pracowników tut. Starostwa  

w ZSZ w Raciborzu, podkreślając, że wiedza, jaką Zarząd otrzymał po jej zakończeniu jest 

porażająca. Pracownicy Szkoły wykazali beztroskę przy realizacji projektu, mimo że projekty 

unijne określają szczegółowe kryteria, jakie trzeba spełniać. Pojawia się pytanie, jakie będą 

dalsze konsekwencje w związku z zapłatą rachunków i faktur wynikających z projektu.  

Dyrektor ZSZ w Raciborzu przekazała, że kontaktowała się w tej sprawie z prawnikiem  

tut. Starostwa Grzegorzem Graniecznym, prosząc o przejrzenie zawartych w ramach projektu 

umów. Jedyne co może teraz zrobić, to pozyskanie dodatkowych środków na działalność 

Szkoły.  

Zdaniem Skarbnika Powiatu pracownicy Szkoły nie podjęli żadnych dodatkowych czynności, 

które przyczyniłyby się do ograniczenia środków, jakie poniesie Powiat Raciborski  

w związku z niewłaściwą realizacją projektu. Zaapelowała, aby korespondencja kierowana  

do ŚUM w Katowicach, a związana z realizacją projektu, była również przekazywana  

do tut. Starostwa.  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Norbert Mika poinformował, że w kierowanej 

szkole realizuje projekty unijne, a wszelkie wątpliwości związane z tym temacie ustala  

w formie pisemnej z opiekunami projektów. Taka forma kontaktów sprawdza się w praktyce.  

Starosta podkreślił, że inicjatorem projektu pn.: „Sukces zawodowy młodzieży sukcesem 

Europy” był ZSZ w Raciborzu, nie został on narzucony przez organ prowadzący.  

Po jego zakończeniu Zarząd ma wiele zastrzeżeń co do postępowań pracowników Szkoły. 

Zatrważającym jest brak świadomości o poniesionych kosztach dodatkowych przez Powiat 

Raciborski w związku z nieprawidłowościami wykazanymi w trakcie kontroli przez Instytucję 

Pośredniczącą.  

Na tym spotkanie z Dyrektorem ZSZ w Raciborzu zakończono.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z wynikami kontroli projektu pn.: „Sukces 

zawodowy młodzieży sukcesem Europy” realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych  

w Raciborzu oraz wysłuchaniu wyjaśnień Dyrektora polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, 

Kultury i Sportu oraz radcy prawnemu p. Grzegorzowi Graniecznemu przygotować pismo 

ostrzegające do Pani Dyrektor. 

Ponadto Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Skarbnikowi Powiatu wystosować  

do dyrektorów jednostek organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski pismo informujące, że jednostki które realizują lub też będą realizować projekty 

unijne, zobowiązane są do: 

1) przestrzegania wytycznych ustalonych przez instytucje organizujące konkurs  

lub przyznające dotacje, 

2) stosowania się do wytycznych, norm, zasad i reguł zawartych w umowie, 

3) informowania merytorycznych komórek tut. Starostwa o: 

a) wszelkiego rodzaju wątpliwościach i problemach dot. programów unijnych, 

b) rozpoczynającej się kontroli programu unijnego, jej przebiegu oraz wyniku kontroli, 

c) nieprawidłowościach i naruszeniach dot. programów unijnych. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

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

z listą obecności: 

1. Adam Hajduk  

2. Andrzej Chroboczek  

3. Józef Stukator  

4. Norbert Mika  

5. -------------------------- 
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 2 października 

2012r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 2 października 2012r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2012 rok.  

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2012. 

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 zmiany uchwały dot. określania 

uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu powiatu, składania 

oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych  

z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie 

wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań jednostki  

w roku 2012. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego ustalenia wysokości kosztów 

usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2013 roku na obszarze Powiatu 

Raciborskiego. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

„Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi  

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej 

stanowiącej własność osoby fizycznej, położonej w Strzybniku, na rzecz Powiatu 

Raciborskiego. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego 

mieszczącego się w budynku położonym w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 8. 
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12. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia listy stypendystów 

Starosty Raciborskiego – najzdolniejszych studentów – mieszkańców powiatu 

raciborskiego. 


