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OR.II.0022.1.18.2015 

PROTOKÓŁ  NR 20/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 22 kwietnia 2015 r.  

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

 Posiedzeniu przewodniczył Starosta Ryszard Winiarski.  

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane 

quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał.  

   

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 19/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 15 kwietnia 2015 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Zadania z zakresu transportu i komunikacji realizowane przez Wydział Komunikacji  

i Transportu Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

5. Sprawy różne. 

 

Starosta poinformował, że następne posiedzenie Zarządu odbędzie się w tut. Starostwie  

28 kwietnia 2015 roku o godz. 16.00. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – przyjął szczegółowy porządek posiedzenia, który stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 19/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 15 kwietnia  

2015 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią, po wprowadzeniu drobnych 

poprawek redakcyjnych na str. 9.  
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Ad. 2 

 

Wicestarosta przedstawił projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie: 

1) rozwiązania Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3, 

2) rozwiązania Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu  

przy ul. Wileńskiej 6,  

3) rozwiązania Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 8,  

4) rozwiązania Zespołu Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu  

przy ul. Zamkowej 1.  

 

Ww. projekty uchwał znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID:  

211853, 211854, 211856, 211859.  

Wicestarosta przekazał, że zgodnie z zapisami art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty do kompetencji organu prowadzącego szkołę należy m. in. rozwiązywanie 

zespołu szkół. Podjęcie przez Radę Powiatu Raciborskiego uchwał w sprawie rozwiązania 

Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł 

Różnych w Raciborzu, Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu jest konieczne z uwagi  

na planowane zmiany w sieci szkół ponadgimnazjalnych, tj. utworzenie z dniem 1 września 

2015 r. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu z siedzibą  

przy ul. Gimnazjalnej 3. 

Podjęcie przez Radę Powiatu Raciborskiego uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół 

Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu jest konieczne z uwagi na planowane zmiany  

w sieci szkół ponadgimnazjalnych, tj. utworzenie z dniem 1 września 2015 r. Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu z siedzibą przy ul. Zamkowej 1. 

Reorganizacja sieci szkół ponadgimnazjalnych jest podyktowana trzema głównymi 

czynnikami: 

1) niżem demograficznym, a w konsekwencji bardzo znaczącym spadkiem uczniów  

w szkołach ponadgimnazjalnych; 

2) koniecznością większego powiązania szkolnictwa zawodowego z kształceniem 

ustawicznym, a w konsekwencji z otoczeniem społeczno - gospodarczym oraz zbliżeniem 

szkolnictwa zawodowego do rynku pracy; 

3) kontynuacją poprawy warunków kształcenia zawodowego, przede wszystkim w oparciu  

o środki perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020. 
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Wicestarosta przypomniał, że koncepcja reorganizacji sieci szkół ponadgimnazjalnych 

Powiatu Raciborskiego została szeroko skonsultowana ze środowiskiem lokalnym. 

W dniu 2 marca 2015 r. odbyło się spotkanie władz Powiatu Raciborskiego  

z przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających nauczycieli. 

W marcu 2015 r. odbyły się konsultacje społeczne: 

1) na Zamku Piastowskim w Raciborzu z pracownikami Zespołu Szkół Ekonomicznych  

w Raciborzu, Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, Zespołu 

Szkół Zawodowych w Raciborzu, Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu,  

2) w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu z jego pracownikami, uczniami oraz ich 

rodzicami,  

3) w Zespole Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu z jego pracownikami, 

uczniami oraz ich rodzicami,  

4) w Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu z jego pracownikami, uczniami  

oraz ich rodzicami,  

5) w Zespole Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu z jego pracownikami, 

uczniami oraz ich rodzicami. 

 

Wicestarosta przekazał, że omawiane projekty uchwał konsultowane były z pracownikami 

Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Wydziału Nadzoru Prawnego  

oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach. Zgodnie z uzyskaną opinią Kuratorium Oświaty 

w Katowicach, potwierdzoną orzecznictwem sądowym, Centrum Kształcenia Ustawicznego 

w Raciborzu jest placówką, a nie zespołem. Zatem przyjęto, że CKU nie podlega 

rozwiązaniu, natomiast jako placówka w całości zostanie włączona w Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu. Ponadto jeśli chodzi o II Liceum Profilowane 

wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu oraz Technikum 

Uzupełniające nr 3 dla Dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół Mechanicznych  

w Raciborzu, to nie znajdą się w ramach powstających odpowiednio Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu, gdyż zgodnie z obowiązującym prawem szkoły tego typu 

podlegają „wygaszeniu”. Do uzgodnienia pozostaje kwestia czy należy zastosować procedurę 

likwidacyjną, zgodnie z art. 59 ustawy o systemie oświaty czy też będzie można zlikwidować 

te szkoły z mocy prawa.  
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Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Piotr Olender przedstawił swoje wątpliwości  

czy uzgodnienia, o których mówił przedmówca okażą się wiążące w momencie przekazania 

uchwał do organu nadzoru prawnego Wojewody Śląskiego.  

Wicestarosta przypomniał, że przedstawione rozwiązania dot. reorganizacji szkół były 

szczegółowo omawiane zarówno z przedstawicielami nadzoru prawnego Wojewody  

jak i Kuratorium Oświaty.  

Podkreślił, iż w miniony piątek 10 kwietnia br. Kierownik Referatu Edukacji, Kultury  

i Sportu Danuta Miensopust spotkała się z Zastępcą Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego 

ŚUW w Katowicach Iwoną Andruszkiewicz, która potwierdziła przyjęcie powyższego 

rozwiązania. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących: 

1) pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

rozwiązania Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3,  

2) pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

rozwiązania Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu  

przy ul. Wileńskiej 6, 

3) pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

rozwiązania Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 8, 

4) pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

rozwiązania Zespołu Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu  

przy ul. Zamkowej 1. 

 

Mając na uwadze powyższe Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

skierować do władz statutowych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, tj. MOZ 

NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Raciborzu oraz Zarządu Oddziału Związku 

Nauczycielstwa Polskiego w Raciborzu projekty uchwał, o których mowa w pkt 1 – 4, celem 

przedstawienia opinii w terminie nie krótszym niż 30 dni od dnia otrzymania pisma.  

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie utworzenia 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 z siedzibą w Raciborzu  

przy ul. Gimnazjalnej 3. 

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

211873. 
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Następnie Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 z siedzibą w Raciborzu  

przy ul. Zamkowej 1. 

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

211875. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących: 

1) pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 z siedzibą  

w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3, 

2) pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 z siedzibą  

w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1. 

 

Mając na uwadze powyższe Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

skierować do władz statutowych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, tj. MOZ 

NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Raciborzu oraz Zarządu Oddziału Związku 

Nauczycielstwa Polskiego w Raciborzu projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 z siedzibą  

w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3 oraz w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 z siedzibą w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1, celem 

przedstawienia opinii w terminie nie krótszym niż 30 dni od dnia otrzymania pisma.  

 

Ponadto Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu przygotować 

pisma do Dyrektorów: Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, Zespołu Szkół 

Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu  

z prośbą o podjęcie działań mających na celu zaopiniowanie przez Rady Pedagogiczne 

Zespołów bądź Rady Pedagogiczne poszczególnych Szkół, zgodnie z postanowieniami 

statutów Zespołów, aktu założycielskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

nr 1 w Raciborzu.   

Zarząd polecił również przygotować pismo do Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych  

w Raciborzu z prośbą o podjęcie działań mających na celu zaopiniowanie przez Radę 

Pedagogiczną Zespołu bądź Rady Pedagogiczne poszczególnych Szkół, zgodnie  

z postanowieniami statutu Zespołu, aktu założycielskiego Centrum Kształcenia Zawodowego 
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i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu, a do Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w Raciborzu pismo z prośbą o podjęcie działań mających na celu zaopiniowanie przez Radę 

Pedagogiczną Centrum aktu założycielskiego Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu.  

 

Ad. 3 

 

Starosta przedstawił materiał pt. „Zadania z zakresu transportu i komunikacji realizowane  

przez Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Raciborzu.”. 

Ww. materiał znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 211902. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował materiał pt. „Zadania z zakresu 

transportu i komunikacji realizowane przez Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu” oraz postanowił o jego przekazaniu na jedną z najbliższych sesji 

Rady Powiatu Raciborskiego, wprowadzając autopoprawkę polegającą na wykreśleniu  

na str. 1 słów w brzmieniu: „Materiały na sesję Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 28 kwietnia 2015 r.”.  

Po zmianie, materiał znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

212524. 

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok. 

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

211816. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że po wysłaniu materiałów na posiedzenie Zarządu  

do Wydziału Finansowego wpłynęło dodatkowe pismo Kierownika Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami dotyczące dokonania zmian w budżecie Powiatu na 2015 r. będącego  

w dyspozycji Referatu.  

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

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok, na wniosek Skarbnika Powiatu, 

wniósł zmiany polegające na oznaczeniu § 1 jako § 1 ust. 1 i dodaniu ust. 2 w brzmieniu:  

„2. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/21/2014 Rady Powiatu Raciborskiego  
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z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2015 r.  

z późn. zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.”.  

Ponadto Zarząd dokonał zmian w Rozdziale 70005 w planie wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Gospodarki Nieruchomościami w kwocie 3 000,00 zł  

z przeznaczeniem na realizację umowy zlecenie związanej z uporządkowaniem 

nieruchomości Skarbu Państwa. 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,  

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

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok.  

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

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 2015. 

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

212083. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 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 2015.  

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego 

określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie  

lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w latach 2015 - 2020. 

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

211783. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego określenia zasad i trybu udzielania dotacji 

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym  

do rejestru zabytków w latach 2015 - 2020. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 



 

 

8 

Ad. 5 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2015 r. 

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

211722. 

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

Mechanicznych w Raciborzu, Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu.  

 

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

zmiany w kalendarzu imprez kulturalnych na 2015 r. 

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

211299. 

Wicestarosta poinformował, że Fundacja Górnośląskiego Centrum Kultury i Spotkań  

im. Eichendorffa oraz Członek Zarządu Łubowickiego Towarzystwa Eichendorffa zwróciła 

się z wnioskami do Starosty Raciborskiego o objęcie honorowym patronatem uroczystości  

z okazji obchodów: 

1) 25-lecia utworzenia Łubowickiego Towarzystwa Eichendorffa wraz z dofinansowaniem  

w kwocie 600,00 zł,  

2) 15-lecia działalności Górnośląskiego Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa  

wraz z dofinansowaniem w kwocie 900,00 zł. 

 

Przedsięwzięcia te nie zostały uwzględnione w projekcie kalendarza imprez kulturalnych  

do realizacji w 2015 r. z uwagi na brak wniosku organizatora złożonego w wyznaczonym 

terminie projektowania ww. kalendarza.  

Wicestarosta zasugerował, aby biorąc pod uwagę trudną sytuację finansową Powiatu 

Raciborskiego zabezpieczyć na ww. cel następujące środki w wysokości: 

1) obchody 25-lecia utworzenia Łubowickiego Towarzystwa Eichendorffa – 500,00 zł,  

2) obchody 15-lecia działalności Górnośląskiego Centrum Kultury i Spotkań  

im. Eichendorffa – 700,00 zł. 

 

Skarbnik Powiatu zaproponowała, aby w związku z trudną sytuacją budżetu Powiatu 
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Raciborskiego na 2015 r. nie przyjmować nowych zadań do kalendarza imprez kulturalnych  

a wolne środki przeznaczyć na braki w oświacie. Podkreśliła, że wnioskodawca nie złożył  

w wyznaczonym terminie wniosku o dofinansowanie uroczystości.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął do realizacji zmieniony kalendarz imprez kulturalnych 

realizowanych jako zadania własne samorządu powiatowego w zakresie upowszechniania 

kultury na 2015 r. wyrażając zgodę na objęcie honorowym patronatem Starosty 

Raciborskiego i wpisanie do kalendarza:  

 

1) obchodów 25-lecia utworzenia Łubowickiego Towarzystwa Eichendorffa  

oraz udzielenie wsparcia finansowego w wysokości 500,00 zł,  

2) obchodów 15-lecia działalności Górnośląskiego Centrum Kultury i Spotkań  

im. Eichendorffa oraz udzielenie wsparcia finansowego w wysokości 700,00 zł.  

 

Jednocześnie Zarząd zwrócił uwagę na konieczność ograniczenia wydatków bieżących  

i przestrzegania wskaźników spłaty wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych,  

w związku z powyższym polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu 

poinformować organizatorów imprez kulturalnych, że bezwzględnym warunkiem otrzymania 

w 2016 r. dofinansowania z budżetu Powiatu Raciborskiego będzie złożenie stosownego 

wniosku w terminie do dnia 10 września 2015 r. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu 

Kultury w Raciborzu. 

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

209248. 

Wicestarosta przekazał, że 31 sierpnia 2015 r. upływa termin 5 – letniej kadencji Dyrektora 

Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu. Pani Elżbieta Biskup dwukrotnie miała 

powierzoną funkcję Dyrektora tj. 1 września 2005 r. i 1 września 2010 r. 

Zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego z posiedzenia  

w dniu 28 czerwca 2011 r. oraz decyzją Zarządu Powiatu Raciborskiego z posiedzenia  

w dniu 5 – 6 lipca 2011 r., po upływie 2 kadencji pełnienia funkcji dyrektora Zarząd Powiatu 

ponownie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora szkoły/placówki. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wszczęcie postępowania konkursowego  

na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu i wystosowanie pism 
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do organu nadzoru pedagogicznego, do Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców placówki j.w.,  

do zakładowych organizacji związkowych, celem wskazania przedstawiciela do komisji 

konkursowej. W dalszej kolejności Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu przygotuje 

projekt Uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia konkursu i powołania 

komisji konkursowej.   

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. rozpatrzenia oferty 

Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych Fizycznie, Intelektualnie, 

Osób Chorych Psychicznie, oraz Osób Uzależnionych od Alkoholu “POMOCNA DŁOŃ”  

z siedzibą w Bytomiu na prowadzenie na zlecenie Powiatu Raciborskiego 59 miejscowego, 

ponadgminnego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych 

„BUK” w Rudach przy ul. Brzozowej 37. 

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

211471. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego nie przyjął złożonej oferty Stowarzyszenia Na Rzecz Osób 

Starszych i Niepełnosprawnych Fizycznie, Intelektualnie, Osób Chorych Psychicznie,  

oraz Osób Uzależnionych od Alkoholu “POMOCNA DŁOŃ” z siedzibą w Bytomiu  

na prowadzenie na zlecenie Powiatu Raciborskiego 59 miejscowego, ponadgminnego Domu 

Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych „BUK” w Rudach  

przy ul. Brzozowej 37.  

W ocenie Zarządu przedstawiona propozycja dotyczy prowadzenia regionalnego domu 

pomocy społecznej, na zlecenie samorządu województwa. Na powyższe wskazują uzyskane 

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu dane dotyczące liczby osób 

oczekujących na umieszczenie w DPS-ie w sąsiednich powiatach, na terenie których 

funkcjonują domy dla przewlekle psychicznie chorych. Powyższe potwierdza również fakt,  

iż w obecnej chwili tylko jeden chory psychicznie mieszkaniec powiatu raciborskiego 

oczekuje na wydanie decyzji o umieszczeniu w Domu przy Placu Jagiełły 3 w Raciborzu,   

a Dom dysponuje obecnie dwoma wolnymi miejscami dla kobiet. 

Zawarcie przez Zarząd Powiatu umowy na prowadzenie domu pomocy społecznej,                    

w którym w większości przebywaliby mieszkańcy innych powiatów, byłoby przekroczeniem 

zapisów § 3 pkt 1 Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

na 2015 rok przyjętego uchwałą nr III/23/2014 Rady Powiatu Raciborskiego  
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z dnia 29 grudnia 2014 r., który stanowi, iż „Celami szczegółowymi współpracy Powiatu 

Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi jest poprawa jakości życia mieszkańców 

powiatu poprzez pełniejsze  zaspokajanie ich potrzeb”. 

Ponadto Zarząd Powiatu stoi na stanowisku, iż wiązanie się umową na prowadzenie domu 

pomocy społecznej tylko do 31 grudnia 2015 r., jak zaproponowało Stowarzyszenie                       

w swojej ofercie, byłoby działaniem niewskazanym. 

Niemniej Zarząd Powiatu wyraża przekonanie, iż w przyszłości zaistnieje wiele innych 

możliwości wzajemnej współpracy na terenie powiatu raciborskiego na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

O powyższym Kierownik Referatu Spraw Społecznych poinformuje Stowarzyszenie  

Na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych Fizycznie, Intelektualnie, Osób Chorych 

Psychicznie, oraz Osób Uzależnionych od Alkoholu “POMOCNA DŁOŃ” z siedzibą  

w Bytomiu. 

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Starosta zapoznał zebranych z opinią 

prawną radcy prawnego Marty Topór – Piórko dotyczącą odpowiedzi na pytanie:  

„Czy w obecnej sytuacji osoba, która z dniem 24 marca 2015 r. utraciła mandat radnego 

Powiatu Raciborskiego jest zobowiązana do złożenia oświadczenia majątkowego w trybie 

określonym w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym”.  

W odpowiedzi na zapytanie w sprawie złożenia oświadczeń majątkowych przez radnych, 

których mandaty wygasły dnia 24 marca 2015 r., w związku z wygaśnięciem mandatu 

(inaczej „ostatniego oświadczenia majątkowego”) radca prawny Marta Topór – Piórko uważa, 

że osoby te nie mają takiego obowiązku ze względu na treść art. 25 c ust. 4 ustawy  

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595,  

z późn. zm., zwana dalej „ustawą”), który brzmi: „4. Radny składa pierwsze oświadczenie 

majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Do pierwszego oświadczenia 

majątkowego radny jest obowiązany dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania 

prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia powiatu, w którym uzyskał 

mandat, jeżeli taką działalność prowadził przed dniem wyboru. Kolejne oświadczenia 

majątkowe są składane przez radnego co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień  

31 grudnia roku poprzedniego, oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji. Kwestią sporną 

jest konieczność złożenia oświadczenia przez te osoby do dnia 30 kwietnia 2015 r., o którym 

również mowa w zdaniu trzecim art. 25 c ust. 4 ustawy, mając na uwadze, że oświadczenie 
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takie składa radny, a nie osoba, która była radnym i jej mandat wygasł. Zdaniem radcy 

prawnego osoby te obowiązku takiego nie mają, albowiem nie są radnymi.  

Ww. opinia prawna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

211426. 

 

Starosta przedstawił interpelacje i zapytania radnego Łukasza Kocura złożone  

w dniu 17 kwietnia 2015 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 211676.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego:  

1) polecił Kierownikowi Biura Rady udzielić odpowiedzi na interpelację radnego Łukasza 

Kocura złożoną w dniu 17 kwietnia 2015 roku dotyczącą klubu Prawa i Sprawiedliwości  

w Radzie Powiatu Raciborskiego,  

2) po zapoznaniu się z interpelacjami radnego Łukasza Kocura z dnia 17 kwietnia 2015 roku 

dotyczącymi dróg powiatowych S3529 w miejscowości Tworków ul. Bolesławska i S3511 

w miejscowości Owsiszcze ul. Krzyżanowicka polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji  

i Remontów wystąpić do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu z prośbą  

o zajęcie stanowiska w ww. sprawie. Jednocześnie ustalił, że Starosta, Członek Zarządu 

Andrzej Chroboczek wraz z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu udadzą 

się na wizję ww. dróg. Następnie Kierownik udzieli odpowiedzi na interpelacje radnego,  

3) po zapoznaniu się z interpelacją radnego Łukasza Kocura z dnia 17 kwietnia 2015 roku 

dotyczącą służby zdrowia Powiatu Raciborskiego w kontekście braku pielęgniarek  

na poszczególnych oddziałach Szpitala Rejonowego w Raciborzu polecił Kierownikowi 

Referatu Spraw Społecznych wystąpić do Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu  

z prośbą o zajęcie stanowiska w ww. sprawie. Po otrzymaniu odpowiedzi Dyrektora 

Kierownik udzieli odpowiedzi na interpelację radnego.  

 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Piotr Olender poruszył problem dotyczący zapisu 

art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją 

ustawy budżetowej. Podkreślił, że ustawa ta nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego 

obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki  

i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały  

na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej. Celem tej regulacji jest 

przeznaczenie przez jednostki samorządu terytorialnego na specjalną organizację nauki  
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i metod pracy dla dzieci i młodzieży, kwoty nie mniejszej niż subwencja oświatowa  

na nie przewidziana. Oznacza to niezgodność z ideą subwencji, która jako dochód JST, 

możliwa jest do wykorzystania na dowolny cel.  

Wicestarosta przypomniał, że w trakcie konferencji w dniach 13 – 14 kwietnia 2015 r.  

nt. „Polityka oświatowa JST wobec młodzieżowych ośrodków wychowawczych  

i młodzieżowych ośrodków socjoterapii – problemy i wyzwania”  samorządowcy zgłosili 

sprzeciw co do zapisu art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw  

w związku z realizacją ustawy budżetowej. Samorządowcy podkreślili, że idea finansowania 

edukacji uczniów niepełnosprawnych jest bardzo ważnym aspektem systemu oświaty. 

Jednakże brak określenia zasad wydatkowania środków finansowych, o których mowa  

w art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją 

ustawy budżetowej, tj. zarówno ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej czy też 

Ministerstwa Finansów, w zasadniczym stopniu dezorganizuje JST, przede wszystkim 

powiatom, realizację przyporządkowanych zadań edukacyjnych.  

Wicestarosta przekazał, że powyższy problem również zasygnalizowano Posłowi na Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej Henrykowi Siedlaczkowi. Na dzień dzisiejszy nie otrzymano 

odpowiedzi w ww. sprawie.  

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Sekretarz Powiatu przypomniała,  

że Członkowie Zarządu mieli przeanalizować zapisy Uchwały Nr 181/916/2014 Zarządu 

Powiatu Raciborskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania 

nagrody rocznej dyrektorowi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej, w szczególności rozważyć zasadność 

kryteriów, które Zarząd bierze pod uwagę, przyznając nagrodę roczną.  

Członkowie Zarządu ustalili, że do powyższego tematu powrócą na kolejnym posiedzeniu.  

 

Starosta zapoznał zebranych z zaproszeniem Prezydenta Miasta Racibórz na tradycyjne 

obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz rocznicy wybuchu III Powstania 

Śląskiego. Miejskie obchody rocznic rozpocznie o godz. 10.30 Msza Św. w intencji Ojczyzny  

w kościele pw. WNMP przy ul. Mickiewicza 8. Po Mszy Św. nastąpi przejście z Rynku  

pod pomnik Arcybiskupa Józefa Gawliny, a dalsza część przedsięwzięcia odbędzie się  

pod pomnikiem Powstańców Śląskich.  
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Starosta przedstawił zaproszenie do udziału w 22. Ogólnopolskiej Pielgrzymce Samorządu 

Terytorialnego na Jasną Górę w dniu 17 maja 2015 roku.  

 

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. Ryszard Winiarski – Starosta  

2. Marek Kurpis – Wicestarosta  

3. Andrzej Chroboczek – Członek Zarządu  

4. Brygida Abrahamczyk – Członek Zarządu  

5. Piotr Olender – Członek Zarządu  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 kwietnia 2015 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 kwietnia 2015 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2015 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2015. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego określenia zasad i trybu udzielania 

dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków w latach 2015 - 2020. 


