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OR.II.0022.1.21.2015 

PROTOKÓŁ  NR 23/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 13 maja 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 22/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 5 maja 2015 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu   

oraz z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2014. 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

5. Sprawy różne. 

 

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

19 maja 2015 roku o godz. 09.00. Z kolei zwyczajna sesja Rady Powiatu Raciborskiego 

będzie miała miejsce 27 maja 2015 roku o godz. 15.00.  

 

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 22/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 5 maja  

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

 



 

 

2 

Ad. 2 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Rady 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 

214932. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że w większości proponowane zmiany w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2015 rok dotyczą zabezpieczenia środków na płace w szkołach  

i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.  

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. Przypomniał, 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.  

Wicestarosta przekazał, że powyższy problem zasygnalizowano Posłowi na Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej Henrykowi Siedlaczkowi. Po otrzymaniu odpowiedzi  

w ww. sprawie zostanie ona przedstawiona na posiedzeniu Zarządu. Ponadto  

w tut. Starostwie rozpoczęła się kontrola prowadzona przez inspektorów Urzędu Kontroli 

Skarbowej w Katowicach w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi 

obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym realizacji obowiązków związanych 

z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczenia na lata 2012 – 2013. Możliwe, 

że w trakcie kontroli zostaną wyjaśnione zasady 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.  

Po poprawieniu drobnych błędów cyfrowo – literowych Zarząd Powiatu Raciborskiego  

w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących  

– pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 27 maja 2015 r.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2015 – 2025. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

214934. 

Po poprawieniu drobnych błędów cyfrowo – literowych Zarząd Powiatu Raciborskiego  

w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących  

– pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2015 – 2025 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 27 maja 2015 r.  

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania 

środków finansowych dla Policji. 

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

215104. 

Starosta zaproponował, aby przekazać z budżetu Powiatu Raciborskiego środki finansowe  

w wysokości 20 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na częściowe 

dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu dla Komendy Powiatowej Policji  

w Raciborzu. Propozycja spotkała się z akceptacją zebranych.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji oraz postanowił  

o jego przekazaniu na sesję w dniu 27 maja 2015 r. 

 

Starosta przestawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przejęcia  

od Województwa Śląskiego zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg 

wojewódzkich zlokalizowanych na terenie powiatu raciborskiego, w latach 2015 – 2018. 

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

214429. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przejęcia od Województwa Śląskiego zadań w zakresie letniego  

i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie powiatu 

raciborskiego, w latach 2015 – 2018 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 27 maja 2015 r. 
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Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

214265. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 27 maja 2015 r. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia dotacji 

na zadanie pn. „Remont południowej części elewacji zewnętrznej zabytkowego kościoła  

pw. św. Augustyna w Borucinie”. 

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

214727. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie udzielenia dotacji na zadanie pn. „Remont południowej części 

elewacji zewnętrznej zabytkowego kościoła pw. św. Augustyna w Borucinie” oraz postanowił 

o jego przekazaniu na sesję w dniu 27 maja 2015 r. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad określających tygodniowy obowiązkowy wymiar 

godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez nauczycieli, którym 

powierzono stanowiska kierownicze szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Raciborski. 

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

214740. 

Wicestarosta przypomniał, że Rada Powiatu Raciborskiego w 2008 r. ustaliła szczegółowe 

zasady określające wymiar obowiązkowych godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze szkół  

i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. Aktualnie, w związku 

z planowanym utworzeniem z dniem 1 września 2015 r. centrów kształcenia zawodowego  
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i ustawicznego, zachodzi konieczność ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dla dyrektora, wicedyrektora oraz kierownika tych placówek. 

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

ustalenia szczegółowych zasad określających tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez nauczycieli, którym powierzono 

stanowiska kierownicze szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski poprawił drobne błędy redakcyjne w tytule, podstawie prawnej  

oraz uzasadnieniu projektu.  

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia szczegółowych zasad określających 

tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych  

i opiekuńczych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze szkół  

i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski oraz polecił 

Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu skierować go do władz statutowych 

związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, tj. MOZ NSZZ „Solidarność” 

Pracowników Oświaty w Raciborzu oraz Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa 

Polskiego w Raciborzu, celem przedstawienia opinii.  

 

Wicestarosta przedstawił: 

1) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół 

Ekonomicznych w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3,  

2) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół 

Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 6, 

3) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół 

Zawodowych w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 8,  

4) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 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 przypomniał, że przedmiotowe projekty uchwał były omawiane na posiedzeniu 

Zarządu w dniu 22 kwietnia 2015 r. i zgodnie z ustaleniami zostały skierowane do władz 

statutowych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, tj. MOZ NSZZ „Solidarność” 
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Pracowników Oświaty w Raciborzu oraz Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa 

Polskiego w Raciborzu, celem przedstawienia opinii. Władze statutowe związków 

zawodowych zrzeszających nauczycieli pozytywnie zaopiniowały projekty uchwał. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował:  

1) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół 

Ekonomicznych w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3,  

2) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół 

Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 6, 

3) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół 

Zawodowych w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 8, 

4) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół 

Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1  

oraz postanowił o ich przekazaniu na sesję w dniu 27 maja 2015 r. 

 

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. 

Wicestarosta przypomniał, że projekt niniejszej uchwały został skierowany do władz 

statutowych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, tj. MOZ NSZZ „Solidarność” 

Pracowników Oświaty w Raciborzu oraz Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa 

Polskiego w Raciborzu, celem przedstawienia opinii. Władze statutowe związków 

zawodowych zrzeszających nauczycieli pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej 

uchwały, wnosząc jednocześnie pismem z dnia 12 maja 2015 r. propozycje uszczegółowienia 

zapisów statutu, stanowiącego załącznik nr 2 do projektu uchwały. Ponadto  

w dniach 29 kwietnia 2015 r. i 30 kwietnia 2015 r. Rady Pedagogiczne: Zespołu Szkół 

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

oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu pozytywnie zaopiniowały  

Akt Założycielski Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 
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z siedzibą w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 27 maja 2015 r.  

 

Wicestarosta omówił 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. 

Wicestarosta przekazał, że projekt niniejszej uchwały został skierowany do władz 

statutowych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, tj. MOZ NSZZ „Solidarność” 

Pracowników Oświaty w Raciborzu oraz Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa 

Polskiego w Raciborzu, celem przedstawienia opinii. Władze statutowe związków 

zawodowych zrzeszających nauczycieli pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej 

uchwały, wnosząc jednocześnie pismem z dnia 12 maja 2015 r. propozycje uszczegółowienia 

zapisów statutu, stanowiącego załącznik nr 2 do projektu uchwały. Ponadto  

w dniu 28 kwietnia 2015 r. Rady Pedagogiczne: Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu  

i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu pozytywnie zaopiniowały Akt 

Założycielski Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu. 

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

0 głosów wstrzymujących – 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 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 27 maja 2015 r.  

Wicestarosta przedstawił zgłoszone przez władze statutowe związków zawodowych 

zrzeszających nauczycieli propozycje uszczegółowienia zapisów statutów: Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu oraz Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu, stanowiących załączniki nr 2 do projektów 

uchwał, o których powyżej. W związku z powyższym Zarząd polecił Kierownikowi Referatu 

Edukacji, Kultury i Sportu przenalizowanie ww. propozycji wspólnie z radcą prawnym  

tut. Starostwa i przygotowanie ewentualnie zmian projektów uchwał na najbliższe 

posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.  

 

Wicestarosta przypomniał, że jeśli chodzi o II Liceum Profilowane wchodzące w skład 

Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu oraz Technikum Uzupełniające nr 3  
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dla Dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu,  

to nie znajdą się one w ramach powstających odpowiednio Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego  

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

podlegają „wygaszeniu”. Aktualnie tut. Starostwo oczekuje na pismo ze Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Katowicach Wydziału Nadzoru Prawnego, w którym określone zostanie  

czy należy zastosować procedurę likwidacyjną, zgodnie z art. 59 ustawy o systemie oświaty 

czy też będzie można zlikwidować te szkoły z mocy prawa.  

Ad. 3 

Wicestarosta zaprezentował sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Raciborzu oraz z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej  

w roku 2014. 

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

214348. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował sprawozdanie z działalności 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu oraz z efektów pracy organizatora 

rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2014 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 27 maja 2015 r. 

Wicestarosta poinformował, że ww. sprawozdanie na posiedzeniach Komisji Rady Powiatu 

Raciborskiego przedstawiał będzie Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu Henryk Hildebrand.  

Ad. 4 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego 

ustalenia szczegółowych zasad określających tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez nauczycieli, którym powierzono 

stanowiska kierownicze szkół i placówek dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski. 

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

214859. 

Wicestarosta poinformował, że załącznikiem do omawianego projektu uchwały jest projekt 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

określających tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 
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wychowawczych i opiekuńczych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska 

kierownicze szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.  

W dokumencie tym Zarząd poprawił drobne błędy redakcyjne w tytule, podstawie prawnej  

oraz uzasadnieniu. W związku z powyższym poprawki te zostaną również uwzględnione  

w omawianym projekcie.  

Po zmianie, 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 ustalenia 

szczegółowych zasad określających tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez nauczycieli, którym powierzono 

stanowiska kierownicze szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski.  

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

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe  

i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem 

w 2015 roku. 

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

213462. 

Sekretarz Powiatu przekazała, że radca prawny Marta Topór – Piórko poinformowała,  

że projekt uchwały został zaakceptowany na skutek uzgodnień Kierownika Referatu Edukacji, 

Kultury i Sportu Danuty Miensopust z organem nadzoru prawnego, odmiennych  

od pozyskanych przez radcę prawnego Michała Gebel na przełomie lutego i marca 2015 r. 

Radca prawny zwróciła ponownie uwagę na brzmienie wyroku Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gliwicach z dnia 22 kwietnia 2008 r., IV SA/Gl 693/07. 

Wicestarosta wyjaśnił, iż zgodnie z ustaleniami z organem nadzoru prawnego Zarząd Powiatu 

jest uprawniony do ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych 

za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form 

kształcenia objętych dofinansowaniem w 2015 roku. 



 

 

10 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z ww. projektem uchwały wniósł 

autopoprawkę do § 4, który otrzymał brzmienie: „§ 4. Wykonanie uchwały powierza się 

Wicestaroście Markowi Kurpisowi.”. 

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat 

pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, 

specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2015 roku oraz polecił 

Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu skierować go do władz statutowych 

związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, tj. MOZ NSZZ „Solidarność” 

Pracowników Oświaty w Raciborzu oraz Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa 

Polskiego w Raciborzu, celem przedstawienia opinii.  

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu 

przy ul. Stalmacha 12. 

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

214065. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu przy ul. Stalmacha 12.  

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

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 

214481. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że po przygotowaniu przedmiotowej karty informacyjnej  

Starosta Raciborski Zarządzeniem z dnia 11 maja 2015 r. dokonał zmian w planie 

finansowym Starostwa Powiatowego w Raciborzu na 2015 rok. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Zespołu Szkół 

Specjalnych w Raciborzu, Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu, Młodzieżowego Domu 

Kultury w Raciborzu, Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu z dnia 5 i 11 maja 

2015 r. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. umieszczenia  

informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

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

214122. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął oraz polecił Skarbnikowi Powiatu umieścić  

w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Raciborzu w terminie  

do dnia 31 maja 2015 r. informacje nt.: 

1) wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwoty deficytu/nadwyżki  

w 2014 roku, 

2) kwoty środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi 

środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia  

o Wolnym Handlu (EFTA), 

3) kwoty zobowiązań wymagalnych, 

4) kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty 

dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, 

5) wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń 

umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł.,  

wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, 

6) wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. realizacji 

umowy nr SZ.273.1.2015 z dnia 18.03.2015 r. na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej 

nr 3525S Maków - Kornice”. 

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

214483. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. realizacji umowy 

nr SZ.273.1.2015 z dnia 18.03.2015 r. na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej  

nr 3525S Maków - Kornice”: 

1) zaakceptował Protokół konieczności wykonania robót zamiennych spisany na ww. zadaniu,  

2) zatwierdził Protokół konieczności dokonania zmiany umowy spisany dnia 07.05.2015 r. 

na przedmiotowym zadaniu oraz wyraził zgodę na dokonanie zmiany umowy  

nr SZ.273.1.2015 z dnia 18.03.2015 r. w zakresie zmiany zakresu robót (ujętego  

w ww. Protokole konieczności wykonania robót zamiennych), wynagrodzenia  

oraz związanej z tym – zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robót. 

W wyniku spisania aneksu do umowy, koszt zadania ulegnie obniżeniu o kwotę 495,18  zł 

(brutto). 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. realizacji umowy  

nr SZ.273.17.2014 z dnia 30.05.2014 r. na zadaniu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu  

i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45  

z DW421”. 

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

214703. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. realizacji umowy 

nr SZ.273.17.2014 z dnia 30.05.2014 r. na zadaniu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu  

i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45  

z DW421” zatwierdził Protokół konieczności dokonania zmiany umowy spisany  

dnia 07.05.2015 r. na ww. zadaniu i wyraził zgodę na dokonanie zmiany umowy  

nr SZ.273.17.2014 z dnia 30.05.2014 r. w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowo-

finansowego robót oraz wydłużenia terminu realizacji umowy o 42 dni kalendarzowych,  

tj. do dnia 26.06.2015 r. – z mocą obowiązywania tych zmian od dnia 15.04.2015 r. 

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. przyjęcia przez Zarząd Powiatu oferty MKS – SMS Victoria Racibórz na organizację XII 

Międzynarodowych Zawodów Pływackich o Puchar Prezesa MKS – SMS Victoria Racibórz  

z udziałem zespołu z Werdohl (Niemcy) w ramach współpracy Powiatu Raciborskiego  

z Märkischer Kreis i udzielania w trybie pozakonkursowym dotacji na wsparcie realizacji  

ww. zadania publicznego w dniach od 22 maja 2015 r. do 26 maja 2015 r. 
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

214209. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął ofertę MKS – SMS Victoria Racibórz na organizację 

XII Międzynarodowych Zawodów Pływackich o Puchar Prezesa MKS – SMS Victoria 

Racibórz z udziałem zespołu z Werdohl (Niemcy) w ramach współpracy Powiatu 

Raciborskiego z Märkischer Kreis i zaakceptował propozycję udzielenia w trybie 

pozakonkursowym dotacji w wysokości 7 000,00 zł na wsparcie realizacji ww. zadania 

publicznego w dniach od 22 maja 2015 r. do 26 maja 2015 r.  

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

ww. ofertę zamieścić w BIP, w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego  

na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej na okres 7 dni. Po upływie ww. terminu  

i rozpatrzeniu ewentualnych uwag zostanie przygotowana umowa o udzielenie dotacji  

na realizację zadania publicznego. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek omówił kartę informacyjną 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. wykupu prawa własności działki nr 936/222 

(k.m.3), obręb Brzezie na rzecz Powiatu Raciborskiego, na wniosek ich właścicieli – Grażyny 

i Piotra Kozioł, w trybie art.13 ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

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

214201. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek poinformował, że pismem  

z dnia 17 lutego 2015 r., uzupełnionym następnie pismem z dnia 8 marca 2015 r. Państwo 

Grażyna i Piotr Kozioł wnieśli o wykupienie prawa własności działki nr 936/222 (k.m.3), 

obręb Brzezie, o pow. 0,0665 ha, na rzecz Powiatu Raciborskiego, w trybie art. 13 ust. 3  

ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych, z związku z faktem, iż ww. działka utraciła 

społeczno-gospodarcze przeznaczenie w związku z przejęciem przez Powiat Raciborski 

działek nr nr 931/221, 932/221, 938/219, 937/222, zajętych pod drogę publiczną – ulicę 

Pogrzebieńską.  

W trakcie postępowania wyjaśniającego ustalono, iż Powiat Raciborski nabył  

z dniem 1 stycznia 1999 r. prawo własności działek nr nr 931/221, 932/221, 938/219, 

937/222, faktycznie zajętych pod drogę powiatową – ulicę Pogrzebieńską. Nabycie nastąpiło 

z mocy prawa (komunalizacja) i zostało potwierdzone ostateczną decyzją Wojewody 
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Śląskiego z dnia 23 maja 2007 r. Działka nr 936/222, przylegająca do wspomnianej drogi,  

nie została nabyta przez Powiat Raciborski, z uwagi na fakt, iż nie była (i nadal nie jest) zajęta 

pod ww. drogę. Rozstrzygnięcie takie nie było podważane przez strony postępowania.  

Zgodnie z zapisem w operacie ewidencji gruntów działka nr 936/222 stanowi grunty orne 

klasy R IVb o pow. 0,0665 ha. Faktycznie jest to skarpa. Działka ta formalnie powstała                   

w 1983 r., w wyniku podziału geodezyjnego działek nr nr 219, 218, 222, o łącznej  

pow. 0,2893 ha. 

Zgodnie z zapisem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz 

działka nr 936/222 zlokalizowana jest na terenach przeznaczonych na tereny dróg 

publicznych klasy dojazdowej (D21KDD) – 95,9 % pow. działki, oraz na terenach dróg 

publicznych klasy lokalnej (D4KDL) – 4,1 % pow. działki. W oparciu o powyższe, stwierdzić 

należy, iż działka nr 936/222 jest w 95,9 % przeznaczona pod drogę gminną – ulicę 

Pogwizdowską.  

W ocenie Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, wyrażonej w piśmie  

z dnia 28 kwietnia 2015 r., działka nr 936/222 nie jest zajęta pod drogę publiczną powiatową 

– ulicę Pogrzebieńską. Nie planuje się również jej modernizacji lub remontu.  

Zważając na powyższe okoliczności i dowody zgromadzone w toku postępowania 

wyjaśniającego, Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek 

zaproponował, aby odmówić wykupu działki nr 936/222 na rzecz Powiatu Raciborskiego,  

z uwagi na: 

- fakt, iż 95,9 % powierzchni ww. działki jest przeznaczone w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz pod drogę publiczną gminną – logicznym 

jest aby to Gmina Miasta Racibórz wykupiła ww. działkę pod ulicę Pogwizdowską; 

- niemożność zastosowania w sprawie trybu wskazanego przez wnioskodawców, czyli art. 13 

ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (ustawa nie obejmuje zasadniczo zakresem 

przedmiotowym inwestycji dawnych, zakończonych, przed jej wejściem w życie); przy okazji 

wnioskodawcy nie wykazali, że działka nr 936/222 nie nadaje się do prawidłowego 

wykorzystania na dotychczasowe cele, szczegółowe pytania tut. urzędu pozostały bez 

odpowiedzi; 

- zbędność na potrzeby Powiatu Raciborskiego.  

W przypadku zaakceptowania proponowanego rozwiązania, wnioskodawcy zostaną pouczeni 

o możliwości wystąpienia ze stosownym powództwem cywilnym do sądu powszechnego,  

z uwagi na cywilnoprawny charakter sprawy, oraz o możliwości wystąpienia do Prezydenta 



 

 

15 

Miasta Racibórz o wykupienie ww. działki z przeznaczeniem pod drogę gminną – ulicę 

Pogwizdowską. 

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

własności działki nr 936/222 (k.m.3), obręb Brzezie na rzecz Powiatu Raciborskiego,  

na wniosek ich właścicieli – Grażyny i Piotra Kozioł, w trybie art.13 ust.3 ustawy  

z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  

w zakresie dróg publicznych odmówił wykupu działki nr 936/222 na rzecz Powiatu 

Raciborskiego, z uwagi na: 

- fakt, iż 95,9 % powierzchni ww. działki jest przeznaczone w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz pod drogę publiczną gminną – logicznym 

jest aby to Gmina Miasta Racibórz wykupiła ww. działkę pod ulicę Pogwizdowską; 

- niemożność zastosowania w sprawie trybu wskazanego przez wnioskodawców, czyli art. 13 

ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych; 

- zbędność na potrzeby Powiatu Raciborskiego.  

O powyższym Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami poinformuje 

wnioskodawców.  

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła kartę informacyjną Biura Obsługi Prawnej dot. zapoznania się  

ze stanowiskiem Rady Nadzorczej PKS sp. z o.o. oraz opiniami prawnymi w związku  

z pismem Pana Marka Labusa z 06.08.2014 r. 

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

214583. 

Sekretarz Powiatu przypomniała, że na posiedzeniu w dniu 12 sierpnia 2014 r. Zarząd 

Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Pana Marka Labusa dot. funkcjonowania Rady 

Nadzorczej PKS sp. z o.o. w kontekście nagród rocznych przyznanych prezesowi ww. spółki   

i polecił przekazać ww. pismo Radzie Nadzorczej PKS sp. z o.o. w celu zajęcia stanowiska.   

W związku z powyższym Rada Nadzorcza spółki wystąpiła do Zarządu spółki o wyjaśnienia 

poprzez zlecenie sporządzenia pisemnej opinii prawnej przez obsługę prawną spółki  

w przedmiotowej sprawie.  

W dniu 2 grudnia 2014 r. do tut. Starostwa wpłynęło pismo Rady Nadzorczej spółki,  

w którym Rada Nadzorcza przedstawiła swoje stanowisko wobec kwestii poruszanych  

przez Pana Marka Labusa w piśmie z 06.08.2014 r. powołując się równocześnie na opinie 

obsługi prawnej spółki, tj. adwokata Szymona Stuchlego. 
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W dniu 9 grudnia 2014 r. Zarząd Powiatu Raciborskiego zwrócił się do obsługi prawnej  

tut. Starostwa o wyrażenie opinii prawnej, co do zasadności twierdzeń zawartych  

w przedmiotowym piśmie. Ze względu na skomplikowaną materię, skąpe orzecznictwo 

sądowe w tym zakresie sprawa była analizowana przez obsługę prawną tut. Starostwa.  

Po przeanalizowaniu dokumentacji, zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Nadzorczej spółki 

oraz obsługi prawnej spółki radca prawny Marta Topór- Piórko podzieliła poglądy 

przedstawione przez adwokata Szymona Stuchlego w opiniach prawnych  

z dnia 29 października 2014 r. i z dnia 25 listopada 2014 r. 

Z ww. opinii prawnych wynika, iż czynność prawna w postaci przyznania nagrody rocznej 

prezesowi spółki była nieważna z mocy ustawy, gdyż Rada Nadzorcza wnioskująca w formie 

uchwał o przyznanie nagrody rocznej funkcjonowała w nieprawidłowym składzie. Ponadto 

nagrody roczne zostały przyznane prezesowi spółki mimo braku uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego określającej zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej prezesowi spółki. 

Obowiązek uchwalenia takich zasad wynikał z ustawy z dnia 3 marca 2000 r.  

o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tzw. ustawa 

kominowa). 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Nadzorczej PKS  

w Raciborzu Sp. z o.o. oraz opiniami prawnymi w związku z pismem Pana Marka Labusa  

z dnia 6 sierpnia 2014 r. polecił, aby:  

1) Rada Nadzorcza spółki podjęła czynności zmierzające do wyegzekwowania od prezesa 

spółki nienależnie pobranych nagród rocznych (za 2010 r., 2011 r., 2012 r.),  

2) w związku z tym, iż w dniu 29 maja 2015 r. upływa termin przedawnienia roszczeń  

z tytułu nagrody rocznej za 2011 r. wypłaconej prezesowi spółki w 2012 r. Rada 

Nadzorcza spółki podjęła czynności zmierzające do przerwania biegu przedawnienia.  

 

Ponadto zgodnie z opinią prawną radcy prawnego Marty Topór-Piórko ze względu  

na specyfikę przedmiotowej materii i skąpe orzecznictwo sądowe w tym zakresie,  

Zarząd zasugerował, aby Rada Nadzorcza spółki zwróciła się do specjalisty z zakresu prawa 

handlowego celem sporządzenia opinii prawnej w przedmiotowej sprawie. W związku  

z powyższym polecił Inspektorowi w Biurze Obsługi Prawnej przygotować pismo do Rady 

Nadzorczej oraz poinformować Pana Marka Labusa o podjętych działaniach i przedłużeniu 

terminu odpowiedzi na jego pismo. 
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Wicestarosta – pełniący funkcję Przewodniczącego Komisji konkursowej do oceny ofert 

złożonych w ramach konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego 

Powiatu Raciborskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „Prowadzenie  

w latach 2015 – 2017 Programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy  

w rodzinie z terenu powiatu raciborskiego” – przedstawił wyniki prac Komisji, której 

posiedzenie miało miejsce w dniu 8 maja 2015 r.  

Poinformował, że na realizację zadania wpłynęła oferta Stowarzyszenia PERSONA na rzecz 

Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego z siedzibą w Raciborzu.  

W wyniku dokonania oceny formalnej Komisja stwierdziła, iż złożona oferta spełnia wymogi 

formalne konkursu. Komisja dokonała oceny merytorycznej złożonej oferty, w oparciu                    

o kryteria określone w Zasadach konkursu.  

W związku z powyższym Komisja proponuje powierzyć realizację wspomnianego powyżej 

zadania Stowarzyszeniu PERSONA.                          

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 214534. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego powierzył realizację zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „Prowadzenie w latach 

2015 – 2017 Programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie  

z terenu powiatu raciborskiego” Stowarzyszeniu PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony 

Zdrowia Psychicznego z siedzibą w Raciborzu.  

 

Starosta poinformował, że wspólnie z Prezydentem Miasta Racibórz zgłosi kandydaturę  

Pani Aldony Krupy-Gawron prezesa Stowarzyszenia Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło”  

do tegorocznej edycji Nagrody „Narcyz”, która organizowana jest przez Izbę Handlowo-

Przemysłową w Rybniku.  

 

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 13 maja 2015 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 maja 2015 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego ustalenia szczegółowych zasad 

określających tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska 

kierownicze szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu przy ul. Stalmacha 12. 


