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OR.II.0022.1.30.2014 

PROTOKÓŁ  NR 175/2014 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 19 sierpnia 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 174/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 12 sierpnia 2014 r. 

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

3. Sprawy różne. 

4. Omówienie zmian w zakresie funkcjonowania urzędów pracy wprowadzonych nowelizacją 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

5. Przedstawienie koncepcji funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

Nr 1 w Raciborzu. 

6. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. działalności Środowiskowego Domu 

Samopomocy typu B w Raciborzu.   

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

Starosta poinformował, że kolejne posiedzenie odbędzie się 26 sierpnia 2014 r. o godz. 08.00, 

a następne będzie miało miejsce w dniu 27 sierpnia br. o godz. 08.30, a na godz. 09.00 

zostaną zaproszeni: Pani Marzena Czaplińska – Mroczek i Pan Rafał Lazar, którym zostaną 

wręczone akty powierzenia stanowisk dyrektorskich. Ponadto przekazał, że na sesję  

w dniu 26 sierpnia br. zostaną zaproszone: Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach Pani Halina Wyjadłowska oraz Dyrektor Zespołu Szkół 

Zawodowych w Raciborzu Pani Bożena Chudzińska – Latacz.  
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Ad. 1 

 

Protokół Nr 174/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 12 sierpnia  

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

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 

2014 roku. 

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

176357. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 

wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2014 roku (po wprowadzeniu  

na wniosek Starosty drobnych autopoprawek na str. 9 i str. 35).  

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 

przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2014 - 2024 w I półroczu 2014 roku. 

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

176362. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu 

się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2014 - 2024  

w I półroczu 2014 roku. 

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

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej za I półrocze 2014 roku. 

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

176364. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 

wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

za I półrocze 2014 roku. 

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

 

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 

176634. 

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

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok, na wniosek Skarbnika Powiatu,  

dokonał zmiany w Rozdziale 75075 w kwocie 4 000,00 zł w planie wydatków Agencji 

Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu z przeznaczeniem na utworzenie na Zamku amatorskiego teatru dla dorosłych.  

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. 

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

 

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zaopiniowania wniosku Wójta Gminy Rudnik dotyczącego zaliczenia dróg położonych  

w Rudniku i Szonowicach do kategorii dróg gminnych. 

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

176550. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania wniosku Wójta Gminy 

Rudnik dotyczącego zaliczenia dróg położonych w Rudniku i Szonowicach do kategorii dróg 

gminnych. 

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

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

unieważnienia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego 
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z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, przeciwdziałania innym zagrożeniom oraz ochrony 

zdrowia. 

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

176336. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie unieważnienia otwartego konkursu  

na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu ochrony 

przeciwpowodziowej, przeciwdziałania innym zagrożeniom oraz ochrony zdrowia. 

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

 

Jednocześnie Zarząd polecił Kierownikowi Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 

ponownie ogłosić konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego  

z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, przeciwdziałania innym zagrożeniom oraz ochrony 

zdrowia. 

 

Ad. 3 

 

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 

176707. 

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

Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, Młodzieżowego Domu 

Kultury w Raciborzu, Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu. 

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu                     

dot. prośby Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu w sprawie 

dofinansowania zakupu laptopów w celu wdrożenia dziennika elektronicznego w szkole. 

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

176048. 

Skarbnik Powiatu przypomniała, że Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2  

w Raciborzu zwrócił się z prośbą o zwiększenie budżetu szkoły o kwotę 7 200,00 zł w celu 

zakupu sześciu laptopów do sal lekcyjnych niezbędnych do wdrożenia dziennika 
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elektronicznego w szkole. W budżecie szkoły na 2014 r. (w Rozdziale 80120 § 4210) 

Dyrektor zaplanował 2 000,00 zł na zakup 1 komputera dla pracownika księgowości.  

Ponadto szkoła wygenerowała oszczędności na energii, dlatego też Dyrektor zwrócił się  

z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie przesunięcia kwoty 4 000,00 zł  z  Rozdziału 80120 

§ 4260  na § 4240 w budżecie szkoły, które planuje przeznaczyć na zakup laptopów.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. prośby Dyrektora 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu w sprawie dofinansowania zakupu 

laptopów w celu wdrożenia dziennika elektronicznego w Szkole zwiększył budżet Szkoły 

(Rozdział 80120 § 4210) na opisany wyżej cel o kwotę 3 200,00 zł ze środków będących  

w dyspozycji Referatu w Rozdziale 80195 § 4240 oraz wyraził zgodę na przesunięcie  

w ramach budżetu Szkoły kwoty 4 000,00 zł z Rozdziału 80120 z § 4260 na § 4240. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. propozycji zmiany w kalendarzu imprez kulturalnych realizowanych jako zadania własne 

samorządu powiatowego w zakresie upowszechniania kultury. Przekazał, że Prezes Zarządu 

Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Wczoraj Dziś Jutro „BAJTEL” - Pan Ryszard 

Rymarski zwrócił się z prośbą o dofinansowanie udziału grupy mażoretek  

w Mistrzostwach Świata Mażoretek 2014, które będą miały miejsce w dniach 28 – 30 sierpnia 

br. w Pradze. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Wczoraj Dziś Jutro „BAJTEL”  

nie otrzymało do tej pory wsparcia finansowego ze strony Powiatu Raciborskiego. 

Wnioskodawca zwraca się z prośbą o udzielenie dofinansowania w wysokości 2 000,00 zł. 

Całkowity koszt wyjazdu grupy wynosi ok. 25 000,00 zł 

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

176151. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął zmianę w kalendarzu imprez kulturalnych na 2014 r. 

realizowanych jako zadania własne samorządu powiatowego w zakresie upowszechniania 

kultury przychylając się do prośby Prezesa Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci  

i Młodzieży Wczoraj Dziś Jutro „BAJTEL” w sprawie dofinansowania udziału grupy 

mażoretek w Mistrzostwach Świata Mażoretek 2014, które będą miały miejsce  

w dniach 28 – 30 sierpnia br. w Pradze w wysokości 2 000,00 zł.  

 

Starosta zapoznał zebranych z informacją Biura Rady o terminach posiedzeń Komisji Stałych 

Rady Powiatu Raciborskiego, które odbędą się w sierpniu 2014 r. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 176617. 
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Sekretarz Powiatu przekazała, że Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Raciborskiego  

rozpatrując skargę Pana Marka Labusa na działalność Zarządu i Starosty dot. braku 

ustalonych zasad przyznawania nagród rocznych dla prezesów zarządów spółek  

z udziałem samorządu powiatowego w latach 2010 – 2014 oraz zamierzonych działań 

Starosty i Zarządu mających na celu uniemożliwienie naprawy całej szkody, jaką poniósł 

Szpital Rejonowy w Raciborzu z tytułu niezgodnych z prawem wypłat części świadczeń  

dla dyrektora Szpitala zwróciła się pismem z dnia 11 sierpnia br. oraz wnioskiem złożonym  

z formie mailowej dnia 17 sierpnia br. o ustosunkowanie się do zarzutów podnoszonych  

w ww. skardze.  

 

Sekretarz Powiatu poinformowała o podpisaniu przez Starostę Zarządzenia w sprawie 

sposobu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Raciborzu. Zarządzenie określa sposób przeprowadzenia konkursu  

na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu, który 

zostanie powołany na okres 5 lat za zgodą Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 

Sanitarnego w Katowicach.  

 

Ad. 4 

 

Starosta przywitał na posiedzeniu Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu  

Pana Mirosława Ruszkiewicza, prosząc o omówienie zmian w zakresie funkcjonowania 

urzędów pracy wprowadzonych nowelizacją ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Dyrektor Ruszkiewicz poinformował, że dnia 27 maja br. weszła w życie nowelizacja ustawy 

z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,  

która wprowadziła nowe instrumenty rynku pracy takie jak:  

1) bon stażowy dla bezrobotnego do 30 – go roku życia,  

2) bon szkoleniowy,  

3) bon zatrudnieniowy dla bezrobotnego do 30 – go roku życia,  

4) bon na zasiedlenie dla bezrobotnego do 30 – go roku życia,  

5) refundacja składek na ubezpieczenie społeczne za skierowanych bezrobotnych do 30 – go 

roku życia,  

6) dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 – ty rok 

życia,  
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7) granty na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy,  

8) świadczenia aktywizacyjne,  

9) trójstronne umowy szkoleniowe,  

10) Krajowy Fundusz Szkoleniowy,  

11) pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej 

12) pożyczki na utworzenie stanowiska pracy.  

 

Szczegółowe informacje na temat nowych instrumentów rynku pracy znajdują się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 177071. 

Następnie Dyrektor PUP w Raciborzu omówił zmiany w sposobie wynagradzania 

pracowników urzędów pracy w zależności od osiąganych wskaźników efektywności 

(informacja na ten temat znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

177072). 

Dyrektor przekazał, że w celu wsparcia powiatów w uzyskiwaniu lepszej efektywności 

działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych minister właściwy do spraw pracy przekazuje  

w latach 2014 – 2017 samorządom z Funduszu Pracy 2 % kwoty środków (limitu) Funduszu 

Pracy ustalonej za rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, 

łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z przeznaczeniem na finansowanie 

kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych 

urzędów pracy w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących 

stanowiska kierownicze. To, czy urząd dostanie pieniądze na nagrody, zależy od spełnienia 

dwóch z trzech kryteriów. Pod uwagę brane są wskaźniki: efektywności zatrudnieniowej, 

czyli ilu bezrobotnych podjęło pracę, kosztowej oraz udziału doradców klienta w ogólnej 

liczbie zatrudnionych bądź liczby bezrobotnych przypadających na jednego doradcę klienta.  

Doradca klienta to pracownik powiatowego urzędu pracy, któremu powierzona została 

funkcja doradcy klienta, zgodnie z art. 91 ust.2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  

Dyrektor Ruszkiewicz zwrócił szczególną uwagę na to, że ustawa o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy wprowadziła nowy sposób postępowania przez urząd pracy  

przy obsłudze bezrobotnych. Opiera się on na koncepcji profilowania pomocy. Ustawa 

wprowadziła trzy profile:  

1) profil pomocy I przewidziany dla osób aktywnych,  

2) profil pomocy II przewidziany dla osób wymagających wsparcia,  

3) profil pomocy III skierowany dla osób oddalonych od rynku pracy.  
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Jak poinformował Dyrektor do tej pory ustalono profil pomocy dla 1376 osób, a do końca 

roku zostaną sprofilowane wszystkie osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Raciborzu.  

Jak dodał Dyrektor na koniec lipca 2014 r. w tut. Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 2797 

osób, w tym 1746 kobiet. W porównaniu do miesiąca czerwca 2014 r. liczba bezrobotnych 

zmalała o 79 osób. Z prawem do zasiłku zarejestrowanych jest 329 osób, a w miesiącu lipcu 

2014 r. zarejestrowało się 387 osób. Stopa bezrobocia w Powiecie Raciborskim na koniec 

czerwca 2014 r. wynosi 8,4 %.  

Dyrektor przekazał, że nowelizacja ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy ustanowiła również powiatowe rady rynku pracy w miejsce 

istniejących do tej pory powiatowych rad zatrudnienia oraz zlikwidowała kluby pracy. 

Przyjęty przez Zarząd w dniu 29 lipca 2014 r. regulamin organizacyjny PUP w Raciborzu 

dostosowuje zadania komórek organizacyjnych urzędu do wymogów nowelizacji.  

Skarbnik Powiatu dodała, że w lipcu br. weszła w życie zmiana ustawy o rachunkowości  

w zakresie m.in. Funduszu Pracy w związku z powyższym poprosiła o kontakt w powyższym 

zakresie z główną księgową PUP. 

W ostatniej części wystąpienia Dyrektor Ruszkiewicz przedstawił informację o sytuacji  

na rynku pracy w Województwie Śląskim według stanu na 30 czerwca 2014 r., która znajduje 

się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 177073. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy w Raciborzu dot. zmian w zakresie funkcjonowania urzędów pracy wprowadzonych 

nowelizacją ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy. 

 

Ad. 5 

 

Starosta przywitał na posiedzeniu Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1  

w Raciborzu Pana Wojciecha Janiczkę i poprosił o przedstawienie doświadczeń wynikających  

z dotychczasowego pełnienia funkcji dyrektora oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu w latach następnych.  

Starosta przypomniał, że Zarząd przedłużył z dniem 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2019 r.  

Panu Wojciechowi Janiczce powierzenie stanowiska dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11. 

Dyrektor Janiczko przekazał, że kluczowym problemem kiedy obejmował funkcję dyrektora 

było znalezienie punktu równowagi pomiędzy koniecznością wprowadzenia zmian  
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a zachowaniem ciągłości w funkcjonowaniu szkoły. Pozytywnym aspektem było to, że szkoła 

pozyskiwała uczniów na zadowalającym poziomie, ale z drugiej strony redukcja liczby 

oddziałów wpływała negatywnie na rekrutację. Konsekwencją było więc podjęcie decyzji 

o ograniczeniu klas humanistycznych na rzecz matematyczno – fizycznych. Koniecznym stało 

się również staranne przygotowanie oferty edukacyjnej dla uczniów. Kolejnym krokiem było 

stopniowe redukowanie zatrudnienia oraz zatrudnianie kadry zgodnie z kwalifikacjami. 

Położono nacisk na utrzymanie i rozwój bazy dydaktycznej, np. budowę boiska i placu  

przed szkołą, wymianę sprzętu w pracowniach komputerowych i sukcesywne remonty sal. 

Podjęto współpracę z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu, której efektem 

było utworzenie Liceum Plastycznego. Dyrektor Janiczko zwrócił uwagę, że w pełnieniu 

funkcji dyrektora ważnym jest docenienie roli jaką odgrywa otoczenie szkoły, tzn. Rada 

Rodziców, DFK, związki zawodowe. Podkreślił również, że na dotychczasową pracę 

wpływała reforma szkolnictwa prowadzona permanentnie przez organy państwa.  

Jeśli chodzi o koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 

w Raciborzu Dyrektor Janiczko podkreślił, że najważniejszym jest, aby utrwalać  

w nauczycielach przekonanie, że uczeń znajduje się na pierwszym miejscu. Ważnym jest 

dążenie do wyrównywania szans uczniów oraz utrzymanie dobrego poziomu kształcenia. 

Wskazanym wydaje się zachowanie ciągłości kształcenia – przez gimnazjum po liceum,  

przy próbie utrzymania Liceum Plastycznego, a na kształceniu dorosłych skończywszy. 

Dyrektor zwrócił uwagę na problem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

oraz na uczniów niepełnosprawnych, a także na problemy prawne i wychowawcze 

wynikające z eurosieroctwa. Wynika z tego konieczność dostosowania się nauczycieli  

do nowych warunków pracy (m. in. nauczanie indywidualne, uczniowie o specjalnych 

potrzebach, współpraca z rodzicami), a co się z tym wiąże do podnoszenia kwalifikacji.  

Dyrektor podkreślił, że w przyszłości może stać się koniecznym dostosowanie szkoły  

do potrzeb osób niepełnosprawnych, np. poprzez budowę windy. Zdaniem Dyrektora bardzo 

ważnym jest, aby uczniowie mogli liczyć na pomoc w zakresie wyboru rozszerzeń. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, przedstawioną przez Dyrektora Wojciecha 

Janiczkę. 

 

Ad. 6 

 

Starosta przywitał na posiedzeniu Prezesa Zarządu Stowarzyszenia na rzecz wspierania osób 
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niepełnosprawnych „DOM” w Raciborzu Panią Magdalenę Procajło oraz Kierownika 

Referatu Spraw Społecznych Pana Aleksandra Kasprzaka.  

Starosta przypomniał, że przedmiotem obrad poprzedniego posiedzenia była karta 

informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. działalności Środowiskowego Domu 

Samopomocy typu B w Raciborzu (dalej: ŚDS). Do ww. karty informacyjnej dołączono 

deklaracje 6 osób w sprawie uczestnictwa w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy 

typu B w Raciborzu, pod warunkiem zapewnienia dowozu. 

Prezes Magdalena Procajło przekazała, że ww. 6 osób bierze udział w zajęciach ŚDS – u  

od sierpnia br., a Stowarzyszenia zapewnia im na okres miesiąca, maksymalnie dwóch 

miesięcy dowóz. Dowóz realizują pracownicy ŚDS – u. Jest to jednak sytuacja wyjątkowa  

i celowym jest zapewnienie przez Powiat Raciborski transportu dla uczestników ŚDS – u.  

Jak zapewniła Prezes Procajło w przypadku bezpłatnego użyczenia przez Powiat Raciborski 

samochodu typu bus na potrzeby prowadzenia ŚDS – u Stowarzyszenie samodzielnie 

pokrywać będzie koszty związane z eksploatacją samochodu, zatrudni opiekuna – terapeutę, 

który jednocześnie będzie odpowiedzialny za przywóz i odwóz podopiecznych. Jednocześnie 

poprosiła o to, aby ewentualnie udostępniony pojazd był pojazdem w miarę nowym tak,  

aby Stowarzyszenie nie musiało ponosić znacznych kosztów związanych z jego naprawami, 

bo może to przekroczyć możliwości finansowe Stowarzyszenia.  

Ponadto Prezes Procajło poinformowała o przeprowadzonych rozmach z szefami gmin 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dowozu podopiecznych Domu wspólnie z uczniami 

poszczególnych gmin dowożonych do Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, za których 

gminy już opłacają transport. Na podstawie ww. rozmów Wójt Gminy Pietrowice Wielkie 

zadeklarował dowóz 3 mieszkańców, a Wójt Gminy Krzyżanowice kolejnych 2 osób.  

Prezes poinformowała, iż w najbliższych dniach jest umówiona na rozmowę z Wójtem 

Gminy Nędza i prosiła o rekomendację Stowarzyszenia u Wójta Gminy oraz innych włodarzy 

gmin. Odpowiadając na pytania zebranych przekazała, że na dzień 1 sierpnia 2014 r. 

Środowiskowy Dom Samopomocy typu B w Raciborzu świadczy swoje usługi dla 24 

uczestników, w tym dla 6 osób tylko na okres wakacyjny, które z dniem 1 września br. 

ponownie rozpoczną naukę w ZSS w Raciborzu. Trwają rozmowy z kolejnymi 6 osobami, 

które wstępnie zadeklarowały chęć uczestnictwa w zajęciach ŚDS – u. Jak przekazała  

Prezes Procajło przewiduje, że do końca 2014 r. w zajęciach powinno uczestniczyć ok. 30 

osób.   

Starosta zadeklarował, że będzie podejmował rozmowy z zarządzającymi gminami naszego 

powiatu w sprawie dowozu podopiecznych Domu wspólnie z uczniami poszczególnych gmin 
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dowożonych do Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, za których gminy już opłacają 

transport. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z informacją Prezesa Zarządu 

Stowarzyszenia na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych „DOM” w Raciborzu  

nt. działalności Środowiskowego Domu Samopomocy typu B w Raciborzu zadeklarował 

wolę zakupu środka transportu typu bus (używanego) i docelowo przekazanie go 

Stowarzyszeniu prowadzącemu „DOM” pod warunkiem, że zakup samochodu zagwarantuje, 

że w styczniu 2015 r. liczba podopiecznych wynosić będzie 30 oraz że Stowarzyszenie 

pokrywać będzie samodzielnie koszty związane z eksploatacją samochodu i nie będzie 

występowało do Powiatu z wnioskami o przyznanie dotacji na ten cel. W związku  

z powyższym polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych przygotowanie na kolejne 

posiedzenie karty informacyjnej w ww. sprawie. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

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

obecności: 

1. Adam Hajduk  

2. Andrzej Chroboczek  

3. Józef Stukator  

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

5. Piotr Olender  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 19 sierpnia 2014 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 19 sierpnia 2014 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 

wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2014 roku. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu 

się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2014 - 2024  

w I półroczu 2014 roku. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 

wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

za I półrocze 2014 roku. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Wójta 

Gminy Rudnik dotyczącego zaliczenia dróg położonych w Rudniku i Szonowicach  

do kategorii dróg gminnych. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie unieważnienia otwartego konkursu 

na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu ochrony 

przeciwpowodziowej, przeciwdziałania innym zagrożeniom oraz ochrony zdrowia. 


