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OR.II.0022.1.29.2015 

PROTOKÓŁ  NR 31/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 30 czerwca 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. Ponadto poinformował,  

iż przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23 czerwca  

2015 r. nastąpi w trakcie kolejnego spotkania, zaplanowanego na 7 lipca 2015 r.  

   

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

2. Sprawy różne. 

 

Wicestarosta Marek Kurpis poinformował, że złożył rezygnację z prac w komisjach 

konkursowych do przeprowadzenia konkursów: na stanowisko dyrektora Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3  

oraz na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2  

w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1.  

Mając na uwadze powyższe Starosta przekazał, że zaistniała potrzeba, aby zwołać 

w dniu dzisiejszym posiedzenie Zarządu, tak aby można było uzupełnić skład komisji 

konkursowych o przedstawiciela organu prowadzącego. Posiedzenia komisji konkursowych 

odbędą się 1 lipca br. Przedmiotowe projekty uchwał zostaną omówione w dalszej części 

protokołu.  

 

Starosta poinformował, że w dniu dzisiejszym dostarczone zostały zebranym materiały, 

jednakże zachodzi konieczność rozszerzenia porządku posiedzenia o dodatkowe,  

w szczególności o projekty uchwał Zarządu, o których mowa powyżej, kartę informacyjną 
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Referatu Inwestycji i Remontów, interpelacje złożone przez radnych. Ponadto w przesłanym 

porządku posiedzenia zostanie poprawiony drobny błąd językowy (pkt 9).  

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – przyjął szczegółowy porządek posiedzenia, 

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

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

7 lipca 2015 roku o godz. 09.00. 

 

Ad. 1 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie odwołania 

Pana Zenona Sochackiego ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych  

w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3. 

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

220942. 

Wicestarosta przekazał, że w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Raciborskiego  

w dniu 27 maja 2015 r. uchwał: 

1) Nr VIII/67/2015 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, 

2) Nr VIII/71/2015 w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

nr 1 w Raciborzu,  

stosownie do art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty organ, 

który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole odwołuje go z tego 

stanowiska, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty. Śląski Kurator Oświaty w Katowicach 

pismem znak:RE-KS.544.3.25.2015 z dnia 12 czerwca 2015 r. pozytywnie zaopiniował 

zamiar odwołania Pana Zenona Sochackiego ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół 

Ekonomicznych w Raciborzu. 

Biorąc pod uwagę powyższe dotychczasowy dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych  

w Raciborzu powinien zostać odwołany. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie odwołania Pana Zenona Sochackiego 

ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 
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W dalszej kolejności Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie odwołania Pani Marzeny Czaplińskiej - Mroczek ze stanowiska 

dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 8. 

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

220950.  

Wicestarosta przekazał, że mając na uwadze podjęcie przez Radę Powiatu Raciborskiego  

w dniu 27 maja 2015 r. uchwał: 

1) Nr VIII/69/2015 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu, 

2) Nr VIII/71/2015 w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

nr 1 w Raciborzu,  

stosownie do art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty organ, 

który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole odwołuje go z tego 

stanowiska, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty. Śląski Kurator Oświaty w Katowicach 

pismem znak: RE-KS.544.3.22.2015 z dnia 12 czerwca 2015 r. pozytywnie zaopiniował 

zamiar odwołania Pani Marzeny Czaplińskiej - Mroczek ze stanowiska dyrektora Zespołu 

Szkół Zawodowych w Raciborzu.  

Biorąc pod uwagę powyższe dotychczasowy dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych  

w Raciborzu powinien zostać odwołany. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie odwołania Pani Marzeny Czaplińskiej 

- Mroczek ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu  

przy ul. Wileńskiej 8. 

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

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

odwołania Pana Jacka Kąska ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych  

i Rzemiosł Różnych w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 6. 

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

220944.   

Wicestarosta przypomniał, iż w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Raciborskiego  

w dniu 27 maja 2015 r. uchwał: 

1) Nr VIII/68/2015 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych 

w Raciborzu, 
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2) Nr VIII/71/2015 w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

nr 1 w Raciborzu,  

stosownie do art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty organ, 

który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole odwołuje go z tego 

stanowiska, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty. Śląski Kurator Oświaty w Katowicach 

pismem znak: RE-KS.544.3.23.2015 z dnia 12 czerwca 2015 r. pozytywnie zaopiniował 

zamiar odwołania Pana Jacka Kąska ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych  

i Rzemiosł Różnych w Raciborzu. 

Biorąc pod uwagę powyższe dotychczasowy dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych  

i Rzemiosł Różnych w Raciborzu powinien zostać odwołany. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie odwołania Pana Jacka Kąska  

ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu  

przy ul. Wileńskiej 6. 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

odwołania Pana Sławomira Janowskiego ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół 

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

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

220952.  

Wicestarosta przekazał, że w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Raciborskiego  

w dniu 27 maja 2015 r. uchwał: 

1) Nr VIII/70/2015 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka  

w Raciborzu, 

2) Nr VIII/72/2015 w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

nr 2 w Raciborzu,  

stosownie do art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty organ, 

który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole odwołuje go z tego 

stanowiska, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty. Śląski Kurator Oświaty w Katowicach 

pismem znak: RE-KS.544.3.24.2015 z dnia 12 czerwca 2015 r. pozytywnie zaopiniował 

zamiar odwołania Pana Sławomira Janowskiego ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół 

Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu.  
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Biorąc pod uwagę powyższe dotychczasowy dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych im. Arki 

Bożka w Raciborzu powinien zostać odwołany. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie odwołania Pana Sławomira 

Janowskiego ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka  

w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie odwołania 

Pana Andrzeja Brzenczki ze stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w Raciborzu przy ul. Zamkowej 6. 

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

220955. 

Wicestarosta przypomniał, że w związku z podjęciem przez Radę Powiatu Raciborskiego  

w dniu 27 maja 2015 r. Uchwały Nr VIII/72/2015 w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu, w skład którego wejdzie Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu, stosownie do art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy  

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty organ, który powierzył nauczycielowi 

stanowisko kierownicze w szkole odwołuje go z tego stanowiska, po zasięgnięciu opinii 

kuratora oświaty. Śląski Kurator Oświaty w Katowicach pismem znak: RE-KS.544.3.19.2015 

z dnia 12 czerwca 2015 r. pozytywnie zaopiniował zamiar odwołania Pana Andrzeja 

Brzenczki ze stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu. 

Biorąc pod uwagę powyższe dotychczasowy dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w Raciborzu powinien zostać odwołany. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie odwołania Pana Andrzeja Brzenczki 

ze stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu  

przy ul. Zamkowej 6. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

wyznaczenia koordynatora ds. realizacji Porozumienia dotyczącego zadań letniego  

i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie powiatu raciborskiego. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

220834. 

Starosta przekazał, że w dniu 22 czerwca 2015 r. Powiat Raciborski zawarł Porozumienie  

z Województwem Śląskim dotyczące zadań letniego i zimowego utrzymania dróg 

wojewódzkich, w celu usprawnienia realizacji zadań letniego i zimowego utrzymania dróg 

wojewódzkich zlokalizowanych na terenie powiatu raciborskiego. Tym samym Powiat przejął 

kompetencje, prawa i obowiązki, a także związaną z tym odpowiedzialność dotyczącą 

prowadzenia zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich. W imieniu Powiatu 

Raciborskiego zakres bieżącego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich wykonuje 

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu, jako jednostka organizacyjna, do której statutowych 

zadań należy utrzymanie dróg. 

W związku z powyższym wyznacza się pracownika Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu 

Andrzeja Schulza na koordynatora do spraw realizacji Porozumienia z dnia 22 czerwca  

2015 r., zawartego pomiędzy Powiatem Raciborskim a Województwem Śląskim na okres  

od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 30 czerwca 2018 r., dotyczącego zadań letniego i zimowego 

utrzymania dróg wojewódzkich na terenie powiatu raciborskiego.  

Funkcja koordynatora zostaje powierzona na czas zatrudnienia w Powiatowym Zarządzie 

Dróg w Raciborzu, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2018 r.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyznaczenia koordynatora  

ds. realizacji Porozumienia dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg 

wojewódzkich na terenie powiatu raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Nawiązując do informacji, o której mowa w początkowej części protokołu Wicestarosta 

przedstawił: 

1) dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie  zmiany uchwały 

dotyczącej powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu  

przy ul. Gimnazjalnej 3,  

2) dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu  

na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2  

w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1. 
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Ww. projekty uchwał znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID 

222069 i 222068.  

Wicestarosta zaproponował, aby w skład komisji konkursowych do przeprowadzenia 

konkursów: na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 

w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3 oraz na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1 jako przedstawiciele 

organu prowadzącego weszli: 

1) Adrian Plura, 

2) Danuta Miensopust, 

3) Piotr Kielar. 

 

Ponadto Wicestarosta zasugerował, aby na przewodniczącego komisji konkursowej 

wyznaczony został Adrian Plura.  

Ww. propozycje spotkały się z akceptacją zebranych.  

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

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

komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

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

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

komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum 

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

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Ad. 2 

 

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 

221960. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: II Liceum 

Ogólnokształcącego w Raciborzu, Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, Powiatowego 

Zarządu Dróg w Raciborzu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. umorzenia raty 

pożyczki wraz z odsetkami udzielonej Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu. 

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

221269.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do omówienia karty informacyjnej  

dot. umorzenia raty pożyczki wraz z odsetkami udzielonej Szpitalowi Rejonowemu  

w Raciborzu powróci na kolejnym posiedzeniu.  

 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Funduszy Zewnętrznych  

i Strategii Rozwoju dot. informacji nt. zrealizowanych projektów dofinansowanych  

ze środków zewnętrznych w okresie od 01.11.2014 r. do 31.05.2015 r. 

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

222610. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację nt. zrealizowanych projektów 

dofinansowanych ze środków zewnętrznych, do których przystąpił Powiat Raciborski  

w okresie od 01.11.2014 r. do 31.05.2015 r. oraz polecił Kierownikowi Referatu umieścić ją 

na stronie internetowej Powiatu Raciborskiego. 

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. przyjęcia przez Zarząd Powiatu oferty MKZ Unia Racibórz na organizację Turnieju Mini 

Zapasów i Pokazów Zapaśniczych w ramach XXIII Memoriału im. kpt. A. Kaczyny  

i dh. A. Malinowskiego w grupie wiekowej dzieci i udzielenia w trybie pozakonkursowym 

dotacji na wsparcie realizacji ww. zadania publicznego w dniach od 22 sierpnia 2015 r.  

do 23 sierpnia 2015 r. 

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

221649. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął ofertę MKZ Unia Racibórz na organizację Turnieju 

Mini Zapasów i Pokazów Zapaśniczych w ramach XXIII Memoriału im. kpt. A. Kaczyny  

i dh. A. Malinowskiego w grupie wiekowej dzieci i udzielił w trybie pozakonkursowym 
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dotacji na wsparcie realizacji ww. zadania publicznego w dniach od 22 sierpnia 2015 r.  

do 23 sierpnia 2015 r.  

W związku z powyższym polecił Kierownikowi Referatu zamieścić ofertę w BIP – ie, 

w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego na tablicy ogłoszeń i na stronie 

internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego na 7 dni roboczych. Po upływie  

ww. terminu i rozpatrzeniu ewentualnych uwag należy niezwłocznie zawrzeć umowę 

o udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury 

fizycznej w formie wspierania wykonania zadania zawartego w ww. ofercie MKZ Unia 

Racibórz, która będzie stanowić załącznik do stosownej umowy. 

 

Obecny w tej części posiedzenia Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Roman Peikert 

zapoznał zebranych z dodatkową kartą informacyjną Referatu dot. wyrażenia zgody  

na zmianę terminu wykonania umowy na zadaniu pn. „Remont i odtworzenie wnętrz kaplicy 

na Zamku Piastowskim w Raciborzu” oraz na zmianę terminu zakończenia etapu II i zmianę 

harmonogramu rzeczowo - finansowego w umowie nr SZ. 273.23.2014 z dnia 10.07.2014 r. 

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

221963. 

Kierownik Peikert przypomniał, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na wykonawcę 

zadania pn. „Remont i odtworzenie wnętrz kaplicy na Zamku Piastowskim w Raciborzu”, 

wyłoniono Michała Lipińskiego i Katarzynę Tytko – Lipińską – występującymi jako 

wspólnicy spółki cywilnej o nazwie Firma Handlowa LIPIŃSKI s.c. z siedzibą w Krakowie 

ul. Stefana Bobrowskiego 2/27, która zaoferowała najniższą cenę, tj. kwotę 1 080 000,00 zł 

(brutto) za wykonanie robót zgodnie z przedmiarem robót. 

Pismem z dnia 25.06.2015 r. Wykonawca wystąpił o zmianę terminu wykonania umowy 

zakresu etapu II o okres 95 dni m.in. z powodu przerw w realizacji przedmiotu umowy 

wynikłych z konieczności dokonania dodatkowych uzgodnień z Wojewódzkim Urzędem 

Ochrony Zabytków w Katowicach.    

W trakcie robót budowlanych we wnętrzu kaplicy Zamkowej oraz w wyniku prowadzonego 

nadzoru architektoniczno-badawczego  i autorskiego nastąpiły zmiany w zakresie robót, które 

zostały ujęte w opracowanym przez Pracownię Projektową „ARCHIDOM” z Raciborza 

„Projekcie zamiennym do projektu budowlano-wykonawczego remontu i odtworzenia wnętrz 

kaplicy na Zamku Piastowskim w Raciborzu”.  

W dniu 22.04.2015 r. został wysłany do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

w Katowicach wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych 
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dotyczących „Projektu zamiennego do projektu budowlano-wykonawczego remontu 

 i odtworzenia wnętrz kaplicy na Zamku Piastowskim w Raciborzu”. 

Do dnia dzisiejszego nie otrzymano pozwolenia wydanego przez Śląskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Katowicach. 

Jak podkreślił referujący w umowie przewidziano możliwość zmiany terminu realizacji  

m.in. w wypadku przerwy w realizacji przedmiotu umowy powyżej 5 dni roboczych wynikłej 

z uzgodnień pozwoleń bądź decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  

w Katowicach oraz uzgodnień bądź zaleceń nadzoru autorskiego badań, programów  

i wniosków konserwatorskich. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest ważne do 29.07.2015 r., z uwagi  

na przewidziany termin czynności odbiorowych na 15 dni, na tym etapie istnieje możliwość 

wydłużenia terminu realizacji do 14.07.2015 r. 

Zgodnie z zapisami umownymi, na okoliczność dokonania zmiany umowy  

w dniu 30.06.2015 r. spisano Protokół konieczności dokonania zmiany umowy, który to 

protokół wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem 

bezskuteczności. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zatwierdził Protokół konieczności dokonania zmiany umowy 

na zadaniu pn. „Remont i odtworzenie wnętrz kaplicy na Zamku Piastowskim w Raciborzu” 

oraz wyraził zgodę na dokonanie zmiany terminu realizacji umowy nr SZ.273.23.2014  

z dnia 10.07.2014 r. w zakresie zmiany terminu realizacji do dnia 14.07.2015 r.  

 

Starosta przekazał, że w dniu 30 czerwca 2015 r. o godz. 16:00 w Starostwie Powiatowym  

w Raciborzu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Tematem posiedzenia Komisji 

będzie rozpatrzenie skargi Moniki Swobody. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 221599. 

 

Starosta przedstawił dodatkowo: 

1) interpelację radnego Artura Wierzbickiego z dnia 23 czerwca 2015 r. dotyczącą 

bezpieczeństwa użytkowników drogi i pobocza drogi DW926 pomiędzy Raciborzem 

a Raszczycami, która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

221101.  

Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów udzielić odpowiedzi  

na ww. interpelację,  
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2) zapytanie radnego Artura Wierzbickiego z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie działań 

Zarządu dotyczących tzw. „Koszyka Raciborskiego”, które miały służyć szeroko pojętej 

promocji produktów z terenu Powiatu Raciborskiego, które znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 221506. 

Zarząd polecił Inspektorowi ds. współpracy z mediami OR udzielić odpowiedzi  

na ww. zapytanie,  

3) interpelację radnego Artura Wierzbickiego z dnia 26 czerwca 2015 r. dotyczącą 

pozyskania turysty zewnętrznego i wewnętrznego poprzez szeroko pojętą promocję 

Powiatu Raciborskiego realizowaną upowszechnianiem zbiorczej informacji o imprezach 

kulturalnych organizowanych przez wszystkie gminy tworzące Powiat, która znajduje się 

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 221838. 

Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu udzielić odpowiedzi  

na ww. interpelację,  

4) interpelację radnego Dominika Koniecznego z dnia 29 czerwca 2015 r. dotyczącą 

fatalnego zaprojektowania i wykonania zakrętu na przebudowywanej drodze powiatowej 

3500S pomiędzy Miedonią a Brzeźnicą, która znajduje się w systemie informatycznym 

Mdok pod numerem UID 222039.  

Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów udzielić odpowiedzi  

na ww. interpelację.  

 

Starosta złożył relację ze spotkania z Prezesem Rady Ministrów Ewą Kopacz, które miało 

miejsce w dniu 29 czerwca br. o godz. 19.00 w sali marmurowej Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Katowicach. 

 

Starosta poinformował, że zakończyły pracę Wojewódzkie Komisje Konkursowe  

XIII Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Jego celem jest 

promowanie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Do tegorocznej edycji, 

w kategorii gospodarstw indywidualnych zgłosiło się 825 podmiotów. 

Wśród 16 najbezpieczniejszych gospodarstw w kraju jest gospodarstwo państwa Sylwii  

i Stefana Stroków z Raciborza. W śląskiej rywalizacji gospodarstwo z Raciborza było 

bezkonkurencyjne. 

W dniu 2 lipca br. w oddziale regionalnym KRUS w Częstochowie odbędzie się uroczyste 

podsumowanie etapu śląskiego. 22 lipca natomiast raciborskie gospodarstwo będzie 

wizytowane przez komisję centralną.  
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Starosta polecił, aby w uroczystym podsumowaniu etapu śląskiego konkursu wziął udział 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa Krzysztof Sporny.  

 

Na wniosek Sekretarza Powiatu, Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi 

Referatu Architektury i Budownictwa przedstawić na jednym z kolejnych posiedzeń kartę 

informacyjną dotyczącą zmiany przepisów prawa budowlanego, które zaczęły obowiązywać  

od dnia 28 czerwca br.  

 

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

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 czerwca 2015 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 czerwca 2015 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie odwołania Pana Zenona Sochackiego 

ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu  

przy ul. Gimnazjalnej 3. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie odwołania Pani Marzeny 

Czaplińskiej - Mroczek ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych  

w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 8. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie odwołania Pana Jacka Kąska  

ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu  

przy ul. Wileńskiej 6. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie odwołania Pana Sławomira 

Janowskiego ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka            

w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie odwołania Pana Andrzeja Brzenczki 

ze stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu  

przy ul. Zamkowej 6. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyznaczenia koordynatora               

ds. realizacji Porozumienia dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg 

wojewódzkich na terenie powiatu raciborskiego. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu  

przy ul. Gimnazjalnej 3. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu  

przy ul. Zamkowej 1. 

 


