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OR.II.0022.1.28.2014 

PROTOKÓŁ  NR 173/2014 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 29 lipca 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 172/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 15 lipca 2014 r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Starosta poinformował, że kolejne posiedzenie odbędzie się 12 sierpnia 2014 r.  

 

Starosta przekazał, że w końcowej części posiedzenia zebrani zostaną wstępnie zapoznani  

z ustaleniami, które zostały stwierdzone podczas kontroli oraz audytu przeprowadzonych  

w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu. Szczegółowe omówienie tematu 

nastąpi w obecności całego składu Zarządu oraz z udziałem Przewodniczącego Komisji 

Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.  

 

Ad. 1 

Protokół Nr 172/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 15 lipca  

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

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

informacji o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego. 

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

172309. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego  

i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego oraz postanowił o jego 

skierowaniu na sesję w dniu 26 sierpnia 2014 r.  

Ad. 3 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok.  

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

173785. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2014 rok. 

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

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na rok 2014.  

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

173786. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 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 2014. 

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

 

W tym miejscu Skarbnik Powiatu przedstawiła dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. 

Poinformowała, że Dyrektor Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 
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Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu zwróciła się z prośbą  

o sfinansowanie zakupu kompletów stołów i ławek na potrzeby organizacji imprez 

plenerowych na dziedzińcu Zamku Piastowskiego. W związku z powyższym Skarbnik 

Powiatu zaproponowała, aby zwiększyć o kwotę 9 000,00 zł plan wydatków Agencji  

z przeznaczeniem na ww. cel i jednocześnie zmniejszyć plan rezerwy ogólnej o kwotę 

9 000,00 zł. Ww. propozycja spotkała się z akceptacją zebranych.  

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

174220. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2014 rok. 

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

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli w Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym w Rudach ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

173277. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczycieli w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach ubiegających się  

o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu. 

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

172497. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu 

organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu.  

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

Jednocześnie Zarząd postanowił, że na jednym z kolejnych posiedzeń Dyrektor Powiatowego 

Urzędu Pracy w Raciborzu omówi zmiany w zakresie funkcjonowania urzędów pracy 
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wprowadzone nowelizacją ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia 

Starosty Raciborskiego Adama Hajduka do reprezentowania Powiatu Raciborskiego  

na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą  

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą  

w Raciborzu w dniu 31 lipca 2014 r. 

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

174009. 

Starosta poinformował, że Prezes Zarządu złożył zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego 

Zgromadzenia Wspólników w dniu 31 lipca 2014 r. o godz. 10.00 spółki pod firmą: 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu. Porządek obrad Zgromadzenia Wspólników 

obejmuje podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2013 r. Prezesowi 

Zarządu PKS w Raciborzu Sp. z o. o. – Panu Kazimierzowi Kitlińskiemu oraz podjęcie 

uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu 

Spółki.  

Ww. zawiadomienie znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

173492. 

W tym miejscu Starosta przedstawił kartę informacyjną Biura Obsługi Prawnej  

dot. zapoznania się z protokołem z posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  

w Raciborzu odbytego w dniu 21 lipca 2014 r. w siedzibie Spółki oraz kwartalną informacją  

o Spółce. Starosta przekazał, że w trakcie ww. obrad Rada Nadzorcza: 

1) analizowała pisemne informacje Zarządu Spółki dot. kwartalnej i bieżącej sytuacji 

ekonomicznej Spółki,  

2) podjęła uchwały w sprawie: 

a) wystąpienia do Zgromadzenia Wspólników z umotywowanym wnioskiem o przyznanie 

nagrody rocznej Prezesowi Zarządu Spółki, w wysokości półtorakrotności (1,5) 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, 

b) wystąpienia do Zarządu Spółki o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 

celem podjęcia uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu Spółki,  
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c) podwyższenia wynagrodzenia miesięcznego Prezesa Zarządu Spółki Pana Kazimierza 

Kitlińskiego.  

 

Obecny na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 21 lipca 2014 r. Prezes Zarządu Spółki 

poinformował, iż kwartalna informacja o Spółce wg. stanu na dzień 30.06.2014 r. zawiera 

dane stanowiące tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji.      

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

173731. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem z posiedzenia Rady Nadzorczej 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Raciborzu odbytego w dniu 21 lipca 2014 r. w siedzibie Spółki  

oraz informacją Zarządu Spółki o kwartalnej i bieżącej sytuacji ekonomicznej Spółki.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Starosty Raciborskiego 

Adama Hajduka do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na Nadzwyczajnym 

Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą - Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu w dniu 31 lipca 2014 r. 

zobowiązując do wykonywania prawa głosu w sprawach objętych porządkiem obrad  

w następujący sposób:  

1) Uchwała w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2013 rok Prezesowi Zarządu PKS  

w Raciborzu Sp. z o.o. Panu Kazimierzowi Kitlińskiemu 

- głosować „za” przyznaniem Panu Kazimierzowi Kitlińskiemu – Prezesowi Zarządu PKS           

w Raciborzu Sp. z o. o. nagrody rocznej za 2013 rok w wysokości półtorakrotności 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia uzyskanego przez Prezesa Zarządu w 2013 r., 

2) Uchwała w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o. 

- głosować „za” ustaleniem wysokości miesięcznego wynagrodzenia Prezesa Zarządu 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością na poziomie cztero i pół krotności przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w czwartym kwartale roku 

poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.  

 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 
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Ad. 4 

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 

172872. 

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

Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu, 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia raportów z przedkładanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne 

Powiatu Raciborskiego. 

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

173450. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o sprawozdaniach jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego z zakresu dochodów i wydatków za czerwiec 2014 r. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego i Spraw 

Obywatelskich dot. prawa ochronnego nazwy Zamek Piastowski w Raciborzu. 

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

173627. 

Szczegółowych informacji w ww. sprawie udzieliła Podinspektor ds. współpracy z mediami 

OR Karolina Kunicka, która przekazała, że zgodnie z opinią prawną sporządzoną przez Biuro 

Obsługi Prawnej tut. Starostwa nazwa Zamek Piastowski w Raciborzu nie jest chroniona 

prawnie, gdyż jest to oznaczenie bądź historyczne bądź potoczne, do którego Powiat 

Raciborski nie posiada żadnych praw osobistych czy majątkowych. Celowym zatem byłoby 

rozważenie próby uzyskania prawa ochronnego do nazwy, nie przesądzając czy takowa próba 

zakończyłaby się pozytywnie. Markę (znak słowny i/lub graficzny) można zarejestrować  

w Urzędzie Patentowym RP, który pobiera opłaty: jednorazową (za złożenie podania  

o rejestrację) oraz opłaty okresowe (po wydaniu decyzji o udzieleniu prawa). Pismo Dyrektor 

Agencji Promocji i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu 

zawierające wyciąg z tabeli opłat stanowi załącznik do przedmiotowej karty.  

Podinspektor ds. współpracy z mediami OR Karolina Kunicka przekazała, że rejestracja 

znaku towarowego jest warunkiem uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy. Prawo 
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ochronne jest prawem podmiotowym o wyłącznym charakterze oraz czasowej i terytorialnej 

skuteczności. Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się bowiem prawo wyłącznego 

używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo wyłącznego używania znaku towarowego obejmuje  

w szczególności uprawnienie do: 

1) umieszczania tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, 

oferowania i wprowadzania tych towarów do obrotu, ich importu lub eksportu  

oraz składowania w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowania  

lub świadczenia usług pod tym znakiem; 

2) umieszczania znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu 

lub związanych ze świadczeniem usług; 

3) posługiwania się znakiem w celu reklamy. 

 

Sekretarz Powiatu dodała, że aktualnie w polskiej bazie znaków UPRP istnieją następujące 

„zamki”: zamek królewski na wawelu, ZAMEK ŁAŃCUT, MUZEUM – ZAMEK ŁAŃCUT, 

ZAMEK W ŁAŃCUCIE NIEKOŃCZĄCY SIĘ SPEKTAKL SZTUKI, ZAMEK 

BOBOLICE, ZAMEK MIRÓW, HOTEL ZAMEK RYN ryn, K Zamek Kliczków 

(zachowana oryginalna pisownia). 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. prawa ochronnego 

nazwy Zamek Piastowski w Raciborzu polecił Dyrektorowi Agencji Promocji i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu podjąć starania w kierunku 

zarejestrowania w Urzędzie Patentowym RP marki (znak słowny i/lub graficzny) Zamek 

Piastowski w Raciborzu. O powyższym stanowisku zostanie poinformowany Dyrektor Zamku  

oraz radny Artur Wierzbicki, który złożył interpelację w powyższej sprawie.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich  

dot. zestawu promocyjnego ziemi raciborskiej. Poinformował, że w kwietniu 2014 r.  

rozpoczęto inicjatywę dotyczącą stworzenia oficjalnego, stałego powiatowego zestawu 

produktów naszego regionu, w tym tych regionalnych, do wykorzystania w promocji ziemi 

raciborskiej przez okres najbliższych dwóch lat. Do gmin powiatu raciborskiego zostały 

wystosowane pisma z prośbą o wytypowanie produktów (np. spożywczych, rękodzielniczych, 

turystycznych w postaci np. albumu, przewodnika, itp.) wraz z krótką charakterystyką,  

które stanowiłby odzwierciedlenie różnorodnych walorów naszego regionu. Wszystkie gminy 

zgłosiły produkty, które stały się punktem wyjścia do stworzenia zestawu. Jak przekazał 
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Starosta w dniu 22 lipca 2014 r. w tut. urzędzie odbyło się spotkanie z udziałem 

przedstawicieli gmin, organizacji, środowiska okołoturystycznego, mediów oraz agencji 

reklamowych, w trakcie którego omówiono i/lub zaprezentowano poszczególne produkty 

charakterystyczne dla gmin i zgłoszono nowe propozycje. Uczestnicy spotkania wyrazili 

zgodę na przyjęcie nazwy zestawu promocyjnego w brzmieniu „Skarby raciborskiej ziemi” 

oraz dokonali ostatecznego wyboru produktów. Lista produktów zgłoszonych przez gminy 

wraz z dodatkowymi propozycjami i produktami wybranymi w trakcie spotkania stanowi 

załącznik do karty. 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu zadeklarowało wolę szczególnego promowania 

wybranych produktów oraz wydania folderu z praktycznymi informacjami i ciekawostkami 

nt. poszczególnych dóbr. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia wynosi około 18.000 zł  

i obejmuje: przygotowanie tekstu, fotografii, składu, tłumaczenia na języki angielski, 

niemiecki, czeski oraz druk 3000 egz.    

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

173626. 

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

0 głosów wstrzymujących – zaakceptował wolę szczególnego promowania wybranych 

produktów w ramach zestawu promocyjnego „Skarby raciborskiej ziemi” oraz postanowił 

zabezpieczyć w budżecie powiatu na 2015 rok (rozdz. 75075 § 4300) kwotę 18.000 zł, celem 

wydania folderu z praktycznymi informacjami i ciekawostkami nt. poszczególnych dóbr. 

Ponadto polecił Podinspektorowi ds. współpracy z mediami OR zlecić wydanie folderu  

w 2015 r. oraz sprawdzić możliwość pozyskania środków zewnętrznych na ten cel.  

O powyższych decyzjach zostanie poinformowana Komisja Rozwoju Gospodarczego, 

Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska.  

 

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

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu w sprawie dofinansowania 

zakupu sześciu laptopów na potrzeby szkoły. 

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

173611. 

Wicestarosta przekazał, że Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu 

zwrócił się z prośbą o dofinansowanie zakupu sześciu laptopów na potrzeby szkoły.  

Od 1 września br. dyrekcja zamierza wdrożyć do użytkowania w szkole dzienniki lekcyjne 

elektroniczne. W tym celu:  
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- została podpisana bezkosztowa umowa z firmą Vulcan na dostarczenie odpowiedniego 

oprogramowania,  

- przeszkolono administratora sieci internetowej i nauczycieli, 

- doposażono 21 sal lekcyjnych w komputery. 

Wicestarosta przypomniał, że zgodnie z poleceniem Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z dnia 23 kwietnia 2014 r. przekazanie środków na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół 

może nastąpić tylko i wyłącznie za zgodą Zarządu Powiatu. Kierownik Referatu Edukacji, 

Kultury i Sportu proponuje, aby zwiększyć budżet Szkoły na opisany wyżej cel o kwotę  

7200 zł ze środków będących w dyspozycji Referatu w Rozdziale 80195 § 4240.  

Dyrektor ZSO Nr 2 planuje środki wydatkować w ramach wydatków bieżących (Rozdział 

80120 § 4210). 

Skarbnik Powiatu zaproponowała, aby nie zwiększać budżetu ZSO Nr 2 w Raciborzu, 

ponieważ zakup planowany jest z wydatków bieżących.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wstępnie przychylił się do prośby Dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu w sprawie dofinansowania zakupu sześciu laptopów 

na potrzeby szkoły polecając Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu wyjaśnić  

na kolejne posiedzenie formę zakupu ww. laptopów.  

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. realizacji wniosku Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z posiedzenia  

w dniu 15 maja 2014 r. dot. rozważenia możliwości podwyższenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 

nauczycieli. 

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

172978. 

Wicestarosta przekazał, że zgodnie z poleceniem Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z posiedzenia w dniu 24 czerwca 2014 r.  skierowano pismo do dyrektorów szkół, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, z prośbą o ustosunkowanie się do propozycji 

zgłoszonych przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Powiatu Raciborskiego  

dot. rozważenia możliwości podwyższenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat  

za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości: 

1) w przypadku specjalności mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych 

nauczycieli – z 50 % do 65 % obowiązującej opłaty dla jednego nauczyciela za jeden 
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semestr oraz zwiększenie kwoty maksymalnego dofinansowania z kwoty 1 000 zł  

do  1 300 zł, 

2) w przypadku kwalifikacji niezbędnych do właściwego funkcjonowania szkoły/placówki 

lub wynikających z potrzeb organu prowadzącego z 70 % do 80 % obowiązującej opłaty 

dla jednego nauczyciela za jeden semestr oraz zwiększenie kwoty maksymalnego 

dofinansowania z 2 000 zł do 3 000 zł. 

 

Do powyższej propozycji pozytywnie ustosunkowali się dyrektorzy następujących szkół: 

ZSO Nr 2, ZSZ, ZSBiRR (jedynie w części a), ZSS, PPP, MDK, MOW. Negatywnie  

do propozycji Komisji ustosunkował się dyrektor MOS oraz ZSM uzasadniając swoje 

stanowisko faktem, iż w sytuacji, gdy większość nauczycieli posiada stopień nauczyciela 

dyplomowanego i mianowanego coraz rzadsze będą sytuacje, gdy konieczne będzie podjęcie 

przez nauczyciela studiów podyplomowych w celu podniesienia kwalifikacji czy też 

przekwalifikowania. Podwyższenie natomiast kwoty maksymalnego dofinansowania z 70 % 

do 80 % (z 2 000 zł do 3 000 zł) stanie się, zdaniem dyrektora ZSBiRR, jedynie martwym 

zapisem regulaminowym. Dyrektorzy ZSO nr 1, ZSE, CKU nie wyrazili swojej opinii  

na piśmie. 

Ponadto zwrócono się z prośbą do dyrektorów o przedłożenie informacji: 

1) na jakich uczelniach wyższych w ciągu ostatnich 5 lat dokształcali się nauczyciele 

zatrudnieni w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski; 

2) podanie wysokości opłat pobieranych przez ww. uczelnie wyższe za jeden semestr studiów 

podyplomowych/kursów kwalifikacyjnych w specjalnościach, które zostały uwzględnione 

w Uchwale Nr 160/820/2014 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 23 kwietnia 2014 r.  

 

Zestawienie otrzymanych odpowiedzi stanowi załącznik do przedmiotowej karty 

informacyjnej.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną w sprawie realizacji 

wniosku Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z posiedzenia w dniu 15 maja 2014 r. 

dot. rozważenia możliwości podwyższenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat  

za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli polecił 

Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu przygotować na kolejne posiedzenie 

projekt uchwały w sprawie zmiany § 2 pkt 2 Uchwały Nr 160/820/2014 Zarządu Powiatu 

Raciborskiego z dnia 23 kwietnia 2014 r., a mianowicie ustalić maksymalną kwotę 

dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 
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nauczycieli w wysokości do 100 % w przypadku kwalifikacji niezbędnych do właściwego 

funkcjonowania szkoły/placówki lub wynikających z potrzeb organu prowadzącego, jednak 

nie więcej niż 5 000 zł.  

 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów  

dot. wyrażenia zgody na wykonanie i zapłatę za roboty nie ujęte w dokumentacji projektowej 

oraz w związku z tym na przesunięcie terminu realizacji na zadaniu: „Wykonanie docieplenia 

wraz z izolacją sali gimnastycznej w ZSO nr 2 w Raciborzu”. 

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

173939. 

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

0 głosów wstrzymujących – zaakceptował Protokół konieczności wykonania robót 

dodatkowych spisany na zadaniu pn. „Wykonanie docieplenia wraz z izolacją sali 

gimnastycznej w ZSO nr 2 w Raciborzu” oraz wyraził zgodę na wykonanie i zapłatę za roboty 

dodatkowe do kwoty 9 876,49 zł brutto, a także zatwierdził Protokół konieczności dokonania 

zmiany umowy oraz wyraził zgodę na dokonanie zmiany umowy nr SZ. 273.15.2014  

z dnia 05.06.2014 r. w zakresie zmiany terminów realizacji. 

 

Starosta omówił dodatkową kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów  

dot. wyrażenia zgody na wykonanie i zapłatę za  roboty nie ujęte w dokumentacji projektowej 

na zadaniu: „Zagospodarowanie terenu przed wejściami głównymi w ZSO nr 2 w Raciborzu”. 

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

174199. 

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

0 głosów wstrzymujących – zaakceptował Protokół konieczności wykonania robót 

zamiennych spisany na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu przed wejściami głównymi  

w ZSO nr 2 w Raciborzu” i wyraził zgodę na dokonanie zmiany umowy nr SZ. 273.21.2014  

z dnia 03.07.2014 r. w zakresie robót zamiennych (w wyniku spisania aneksu do umowy 

koszt zadania ulegnie obniżeniu o kwotę 4 864,64 zł brutto). 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. działalności 

Środowiskowego Domu Samopomocy typu B w Raciborzu.   

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

173607. 



 12 

Wicestarosta przypomniał, że w 2013 r. Zarząd Powiatu podjął decyzję o utworzeniu  

na wydzielonym obszarze Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu nowej 

jednostki pomocy społecznej tj. Środowiskowego Domu Samopomocy typu B dla 35 osób, 

bez dowozu podopiecznych i powierzenie jego prowadzenia organizacji pozarządowej 

wyłonionej w drodze konkursu. Na utworzenie ŚDS-u powiat uzyskał dotację celową  

z rezerwy budżetu państwa w kwocie 278 365,00 zł oraz przeznaczył środki własne w kwocie 

143 474,00 zł, łącznie utworzenie jednostki wyniosło 421 839,02 zł. Miesięczny koszt pobytu 

podopiecznego w ŚDS-ie w kwocie 1 110,00 zł pokrywa budżet państwa. 

Dnia 31 grudnia 2013 r. Powiat zawarł z Stowarzyszeniem na rzecz wspierania osób 

niepełnosprawnych „DOM” w Raciborzu ul. Grzonki 1 umowę na prowadzenie w latach 

2014-2018 środowiskowego domu samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo typu B. 

Środowiskowy Dom Samopomocy typu B w Raciborzu rozpoczął działalność                                     

1 stycznia 2014 r. świadcząc swoje usługi dla następującej liczby uczestników: 

 styczeń  – 3 osoby, 

 luty   – 5 osób, 

 marzec  – 8 osób, 

 kwiecień  – 10 osób, 

 maj   – 11 osób, 

 czerwiec  – 12 osób, 

 lipiec   – 18 osób, w tym 6 osób tylko na okres wakacyjny. 

Osoby te na zajęcia prowadzone w Domu docierają we własnym zakresie. 

W wyniku prowadzonej dwukrotnie akcji informacyjnej przez Starostwo Powiatowe                                  

i Stowarzyszenie „DOM” uzyskano deklaracje kolejnych 6 osób, które chcą uczestniczyć                         

w zajęciach ŚDS-u, lecz swój udział warunkują dowozem do Domu. W przypadku 

zorganizowania dowozu, przewoźnik musiałby pokonać dziennie dystans 240 – 300 km.  

Przy szacunkowym koszcie przewozu za 1 km  w wysokości 1,60 – 2,00 zł/km i 21 dniach 

działalności ŚDS-u w miesiącu przewóz 18 osób w skali miesiąca kosztowałby 8 064,00 

 – 12 600,00 zł. W obecnej chwili w budżecie Referatu Spraw Społecznych nie ma 

zabezpieczonych środków finansowych na realizację tego zadania.  

Skarbnik Powiatu podkreśliła, że wydatki związane z dowożeniem do ŚDS-u płatne byłby  

z wydatków bieżących. Przyjmując średni koszt około 10 000,00 zł miesięcznie, powoduje  

to zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 120 000,00 zł rocznie. Z uwagi na napięte 
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wskaźniki w WPF Skarbnik Powiatu zaproponowała, aby nie wprowadzać nowego zadania  

w Powiecie Raciborskim czyli dowozu uczestników ŚDS.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z problemami w działalności Środowiskowego 

Domu Samopomocy typu B w Raciborzu. W związku z powyższym polecił Kierownikowi 

Referatu Spraw Społecznych, aby na posiedzenie w dniu 12 sierpnia br. zostały przekazane 

pisemne deklaracje kolejnych 6 osób, które chcą uczestniczyć w zajęciach ŚDS-u, lecz swój 

udział warunkują dowozem do Domu wraz z określeniem środka lokomocji. 

 

Sekretarz Powiatu omówiła kartę informacyjną Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli 

Zarządczej dot. wykazu wybranych ryzyk z rejestru ryzyk na 2014 rok. 

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

172728. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z wykazem dziesięciu wybranych ryzyk z rejestru 

ryzyk na 2014 rok, których ewentualne ziszczenie się w trakcie roku może mieć poważne 

negatywne znaczenie dla Powiatu Raciborskiego polecając kierownikom i osobom 

zajmującym samodzielne stanowiska w tut. Starostwie, aby przy szacowaniu ryzyk na 2015 r. 

szczególnie zwrócili na nie uwagę.  

 

Starosta przedstawił interpelacje radnego Artura Wierzbickiego z dnia 18 lipca 2014 r.,  

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID: 172942, 172946. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów 

udzielić odpowiedzi na interpelacje radnego Artura Wierzbickiego z dnia 18 lipca 2014 r. 

 

Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z decyzją Wojewody Śląskiego dotyczącą umorzenia 

postępowania nadzorczego wszczętego w dniu 18 czerwca 2014 r. w sprawie stwierdzenia 

nieważności uchwały Nr 147/759/2014 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 14 stycznia 

2014 r. w sprawie potwierdzenia ważności przyznania wynagrodzenia miesięcznego 

dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego 

im. dr Józefa Rostka w Raciborzu.  

Ww. decyzja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 172509. 

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Wicestarosta przedstawił materiał roboczy  

z przeprowadzonych naborów do szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski na rok szkolny 2014/2015. Jak przekazał Wicestarosta 
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ww. materiał będzie szerzej omówiony na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  

i Rekreacji.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu 

przygotować na posiedzenie w dniu 16 września br. kartę informacyjną  

dot. wyników naboru na rok szkolny 2014/2015 do szkół, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Raciborski wraz informacją o ilości uczniów, którzy rozpoczęli naukę  

w poszczególnych klasach.  

 

Obecne na posiedzeniu: Inspektor ds. kontroli zarządczej Katarzyna Borek oraz Audytor 

Wewnętrzny Beata Stuchly przedstawiły ustalenia, które zostały stwierdzone podczas kontroli 

oraz audytu przeprowadzonych w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu. 

Inspektor ds. kontroli zarządczej Katarzyna Borek poinformowała, że przeprowadzona 

kontrola obejmująca wybrane zagadnienia z zakresu kontroli zarządczej za lata 2012 - 2014 

wykazała nieprawidłowości m.in. w zakresie stosowania w praktyce zapisów wynikających  

z przyjętych w jednostce procedur wewnętrznych.  

Audytor wewnętrzny Beata Stuchly przekazała ustalenia stanu faktycznego do zadania 

audytowego – System zarządzania jednostką oświatową – sprawy finansowe  

i administracyjne.  

Referujące przekazały, że do Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu 

zostaną skierowane protokół i sprawozdanie z przeprowadzonych czynności.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wstępnie zapoznał się z nieprawidłowościami, które zostały 

stwierdzone podczas kontroli oraz audytu przeprowadzonych w Międzyszkolnym Ośrodku 

Sportowym w Raciborzu postanawiając, że do szczegółowego ich omówienia powróci  

na jednym z kolejnych posiedzeń. 

 

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

4. ------------------------- 

5. Piotr Olender  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 29 lipca 2014 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 29 lipca 2014 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2014. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczycieli w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach ubiegających się 

o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia regulaminu 

organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia Starosty 

Raciborskiego Adama Hajduka do reprezentowania Powiatu Raciborskiego  

na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą - 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą  

w Raciborzu w dniu 31 lipca 2014 r. 


