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OR.II.0022.1.54.2015 

PROTOKÓŁ  NR 56/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 30 listopada 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 54/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 24 listopada 2015 r. oraz Protokołu Nr 55/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 26 listopada 2015 r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

 

Na wstępie Starosta poinformował, że w dniu dzisiejszym dostarczono zebranym materiały 

dodatkowe, tj.: 

1) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia wzoru wniosku  

o przyznanie nagrody Starosty Raciborskiego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

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

za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,  

2) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania  

i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych  

na terenie Powiatu Raciborskiego przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu 

kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,  
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3) interpelacje złożone przez radnych na sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 24 listopada 2015 r. 

 

Mając na uwadze powyższe zachodzi konieczność rozszerzenia i zmiany kolejności 

omawiania poszczególnych punktów porządku posiedzenia.  

Po zmianie, 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. 

 

Starosta przekazał, że kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 8 grudnia br.  

o godz. 14.00. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 54/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 listopada  

2015 r. oraz Protokół Nr 55/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 26  listopada 2015 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z ich treścią. 

 

Ad. 2 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych im. Gustawa 

Morcinka w Raciborzu z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu  

przy ul. Kasprowicza 11 i jej likwidacji. 

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

242358. 

Wicestarosta przypomniał, że w dniu 29 września 2015 r. Rada Powiatu Raciborskiego 

podjęła uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  

im. Gustawa Morcinka w Raciborzu wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11. 

Śląski Kurator Oświaty pismem Nr RE-KS.545.1.94.2015 z dnia 21 października 2015 r. 

pozytywnie zaopiniował zamiar likwidacji przedmiotowej szkoły.  

Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych projekt 

uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe. 
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Szkoła objęta likwidacją nie realizuje swej działalności statutowej, gdyż nie posiada 

słuchaczy, a ostatniego naboru do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych im. Gustawa 

Morcinka w Raciborzu dokonano w roku szkolnym 2012/2013. Słuchacze zakończyli 

edukację w roku szkolnym 2014/2015. 

Likwidowana szkoła prowadzi swą działalność edukacyjną w budynku i na mieniu Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu. Likwidacja szkoły jest działaniem 

porządkującym istniejącą strukturę Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1. 

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 wyłączenia szkoły o nazwie Liceum Ogólnokształcące  

dla Dorosłych im. Gustawa Morcinka w Raciborzu z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 

w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11 i jej likwidacji oraz postanowił o jego przekazaniu  

na sesję w dniu 22 grudnia 2015 r., po wniesieniu autopoprawek do uzasadnienia. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych na terenie Powiatu Raciborskiego przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu  

i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

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

242370. 

Omawiając przedmiotowy projekt uchwały Wicestarosta zwrócił uwagę na to, że ustawa  

z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 

wprowadziła zmianę w art. 90, dotyczącą kontroli. Zmienione ust. 3e i 3f oraz dodane  

ust. 3 fa – 3 fc, dają możliwość organom jednostek samorządu terytorialnego dotującym 

szkoły i placówki niepubliczne kontrolowania prawidłowości pobierania i wykorzystania 

dotacji przyznanych z budżetów tych jednostek. 

Powyższa zmiana ma odzwierciedlenie w § 12 niniejszego projektu uchwały, w którym 

uszczegółowiono kompetencje organu dotującego w zakresie sprawdzenia prawidłowości 

naliczania, pobierania i wykorzystania dotacji poprzez kontrolę przeprowadzoną w trakcie 

wydatkowania dotacji oraz po jej wykorzystaniu, w tym po jej rozliczeniu. 

Skarbnik Powiatu podkreśliła, że jedynie we wstępnej fazie przygotowywania omawianego 

projektu uchwały miała możliwość wniesienia do niego uwag. W związku z powyższym 

poprosiła, aby w przyszłości projekty uchwał dotyczące m.in. ustalenia trybu udzielania  

i rozliczania dotacji były do niej przekazywane, celem akceptacji.  
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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 trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 

szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Raciborskiego przez osoby 

prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, 

po wniesieniu autopoprawek do uzasadnienia.  

Jednocześnie Zarząd przypomniał Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

o konieczności przedkładania do akceptacji Skarbnikowi Powiatu projektów uchwał 

dotyczących m.in. trybu udzielania i rozliczania dotacji.  

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt 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 

242401. 

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 przedstawiła 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 

242404. 

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 zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ustanowienia, przyznawania oraz przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dorocznej Nagrody 
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Starosty Raciborskiego „Mieszko AD ...” w dziedzinie społecznej, promocji oraz całokształtu 

działalności. 

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

242573. 

Wicestarosta przypomniał, że w związku z wyczerpaniem formuły określającej zasady 

przyznawania Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD …” za osiągnięcia w dziedzinie 

twórczości artystycznej i upowszechniania kultury, Rada Powiatu Raciborskiego podjęła 

Uchwałę Nr XIII/124/2015 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia  

i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD ...” w dziedzinie 

kultury. 

Ustanowienie dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD ...” w dziedzinie 

społecznej, promocji oraz całokształtu działalności, stanowi dopełnienie ww. Uchwały  

i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców powiatu raciborskiego.  

Nagrodą, o której mowa powyżej, jest statuetka „Mieszko AD ...” wykonana z brązu  

wraz z okolicznościowym dyplomem oraz gratyfikacją finansową, przyznawane łącznie.  

Wysokość ww. nagród finansowych będzie uzależniona od środków zabezpieczonych  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na dany rok budżetowy. 

Wicestarosta przekazał, że w załącznikach do projektu uchwały ujęto m.in. wzory wniosków 

o przyznanie dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD ...” w dziedzinie 

społecznej, promocji oraz całokształtu działalności. 

Jednocześnie Wicestarosta poinformował, że wskutek oczywistej omyłki drukarskiej  

w projekcie uchwały błędnie oznaczono nazwę organu uchwalającego, tj. zamiast „Zarząd 

Powiatu Raciborskiego” wpisano „Rada Powiatu Raciborskiego”.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustanowienia, przyznawania  

oraz przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego 

„Mieszko AD ...” w dziedzinie społecznej, promocji oraz całokształtu działalności,  

po wniesieniu autopoprawki o której mowa powyżej.  

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

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatwierdzenia wysokości opłat pobieranych za kształcenie prowadzone w formach 

pozaszkolnych przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”  

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

242352. 

Wicestarosta poinformował, że do chwili obecnej opłaty za kształcenie prowadzone  

w formach pozaszkolnych były ustalane przez Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w Raciborzu. Z dniem 1 września 2015 r. zadanie to przejął Dyrektor Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu. Mając na uwadze powyższe 

dotychczasowe uchwały regulujące powyższą kwestię utraciły moc prawną. 

Jednocześnie zaktualizowano stawki kursów wykazanych w załącznikach do projektu 

uchwały. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat 

pobieranych za kształcenie prowadzone w formach pozaszkolnych przez Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu. 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie stypendium Starosty Raciborskiego  

dla najzdolniejszych studentów – mieszkańców powiatu raciborskiego. 

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

241502. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie 

stypendium Starosty Raciborskiego dla najzdolniejszych studentów – mieszkańców powiatu 

raciborskiego. 

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

 

Wicestarosta omówił dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie nagrody Starosty Raciborskiego dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Raciborski, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej  

i opiekuńczej. 

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

241456. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie 

nagrody Starosty Raciborskiego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, za ich osiągnięcia  

w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 

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

 

Wicestarosta omówił dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek 

oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Raciborskiego przez osoby prawne i fizyczne 

oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

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

242373. 

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 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 

dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu 

Raciborskiego przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

pobrania i wykorzystania, po uwzględnieniu autopoprawek, o których mowa w pkt 2 

protokołu.  

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

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu omówiła 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 

242482. 

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

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu, Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, Agencji 
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Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Młodzieżowego Domu Kultury  

w Raciborzu. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawił kartę informacyjną  

Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. podziału działki nr 277/14 km.14 obręb Brzezie, 

zajętej pasem drogi powiatowej ulicy Brzeskiej (3512S), w trybie art. 98 ustawy  

z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015, poz. 1774 z późn. 

zm.).  

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

241235.  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek poinformował, że właściciel 

działki nr 277/14 obręb Brzezie złożył w 2010 roku wniosek z prośbą o wyjaśnienie 

naruszenia granic jego działki podczas budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy powiatowej  

– ulicy Brzeskiej. 

Zgodnie ze stanowiskiem Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu wyrażonym w piśmie  

z dnia 17 marca 2011 roku, podczas budowy ścieżki rowerowej i remontu drogi powiatowej 

3512S zajęto fragment działki nr 277/14 obręb Brzezie. 

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Racibórz, 

zajęty fragment przedmiotowej działki znajduje się na terenie oznaczonym jako tereny dróg 

publicznych klasa zbiorcza (D1KDZ), co stanowi 6,7% pow. działki. 

W związku z powyższym niezbędnym staje się uregulowanie stanu prawnego zajętej części 

ww. nieruchomości. W celu wydzielenia części zajętej pasem drogi przeprowadzono 

postępowanie rozgraniczeniowe przedmiotowej działki, które zakończyło się  

w dniu 25 sierpnia 2015 roku wydaniem decyzji przez Prezydenta Miasta Raciborza. 

Za wydzielone działki gruntu, przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między 

właścicielem a właściwym organem. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami podjąć działania mające na celu uregulowanie stanu prawnego części 

działki nr 277/14 km.14 obręb Brzezie, zajętej pasem drogi powiatowej ulicy Brzeskiej 

(3512S), w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  

(t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.).  
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Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zaprezentował kartę 

informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. wyrażenia przez Zarząd Powiatu 

Raciborskiego zgody na podłączenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

nr 2 w Raciborzu do sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej  

w Jastrzębiu-Zdroju. 

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

242395.  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przypomniał,  

że na nieruchomości znajdującej się we władaniu Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu zlokalizowane są dwie kotłownie:  

1) pierwsza kotłownia znajduje się w budynku dawnego Zespołu Szkół Mechanicznych  

w Raciborzu i ogrzewa budynek szkolny byłego Zespołu Szkół Mechanicznych  

w Raciborzu, budynek dawnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu  

wraz z warsztatami oraz 2 sale gimnastyczne. Stan techniczny kotłów sprawia,  

iż wymagają one niezwłocznej wymiany. Koszty wymiany kotłów ciepłowniczych  

na nowe szacuje się na kwotę ok. 120-150 tyś zł. Dodatkowo do momentu wykonania 

przyłącza ciepłowniczego może zaistnieć potrzeba tymczasowego remontu ww. kotłów  

w kwocie ok. 3 000,00 zł,  

2) druga kotłownia dostarcza ciepło do Zamku Piastowskiego w Raciborzu – zwanego dalej 

Zamek. Kotły grzewcze w kotłowni ogrzewającej Zamek zostały oddane do użytku  

w roku 2010 i nie wymagają na chwilę obecną napraw. 

 

Według danych uzyskanych od dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

nr 2 „Mechanik” w Raciborzu całkowity koszt obsługi kotłowni ogrzewającej budynki 

szkolne za rok 2014 wyniósł 167 877,00 zł (w tym opał 77 828,00 zł i koszty osobowe  

85 240,00 zł). Natomiast całkowity koszt obsługi kotłowni ogrzewającej Zamek wyniósł  

109 168,00 zł (w tym opał 63 678,00 zł i koszty osobowe 42 620,00 zł). Wobec czego łączny 

koszt roczny za rok 2014 wyniósł 277 045,00 zł. 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu-Zdroju złożyło propozycje przyłączenia 

do sieci ciepłowniczej obu kotłowni.  

Szacowany łączny roczny koszt ogrzewania (wraz z opłatą stałą) wyniósłby 280 772,00 zł 

netto, w tym koszt ogrzewania budynków szkolnych 174 474,00 zł netto, a koszt ogrzewania 

Zamku 106 298,00 zł netto. Przyjęto moc wyjściową dla kotłowni szkoły 800 kW,  

a dla kotłowni Zamku 500 kw. Przy czym sugerowano docelową moc grzewczą dla szkoły  
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w wysokości 600 kW, natomiast dla Zamku 350 kW. Powyższe roczne koszty ogrzewania 

przyjęto przy założeniu, że właścicielem wymienników byłoby Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu. 

Do wykonania kompletnego przyłącza do sieci ciepłowniczej PEC-u niezbędne jest 

wykonanie po jednym wymienniku ciepła na każdą kotłownię. Istnieją dwie opcje wykonania 

wymiennika ciepła:  

1) pierwsza opcja przewiduje wybudowanie wymiennika ciepła w całości  

przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu-Zdroju. W tym przypadku stawka 

opłaty stałej za usługi przesyłowe, naliczana przez PEC wynosiłaby 80 931,68 zł netto, 

2) druga opcja przewiduje wybudowanie wymiennika ciepła przez szkołę. Koszt 

wybudowania wymiennika ciepła wyniósłby około 100 000,00 zł. Stawka opłaty stałej  

za usługi przesyłowe, naliczana przez PEC wynosiłaby 42 237,49 zł netto. 

 

Dnia 5 listopada 2015 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu-Zdroju, w osobach Pana Włodzimierza Hereźniaka  

– prezesa zarządu oraz Pana Norberta Buchalika – kierownika Zakładu Cieplnego  

w Raciborzu, na którym przedstawiono koncepcje rozbudowy ciepłociągu i przejścia sieci 

ciepłowniczej przez tereny Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 

„Mechanik” w Raciborzu w celu dotarcia do przepustu pod drogą wojewódzką. W zamian  

za zgodę na wejście w teren i ustanowienie służebności przesyłu w związku z planowaną 

inwestycją Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu-Zdroju zobowiązało się  

do wybudowania na swój koszt wymiennika ciepła dla zabudowań szkolnych. Pozostałby  

do wykonania sam przyłącz cieplny do wymiennikowni, który wyniósłby około kilku tysięcy 

złotych. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zaproponował, aby zlecić 

Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu-Zdroju podłączenie do sieci ciepłowniczej 

zabudowań szkolnych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”  

w Raciborzu. Podłączenie do sieci ciepłowniczej zabudowań szkolnych i likwidacja kotłowni, 

która wymaga dużego nakładu finansowego na wymianę kotłów grzewczych jest o wiele 

bardziej opłacalne, niż remont kotłowni i wymiana kotłów.  

Natomiast na chwilę obecną nieopłacalne jest zlecanie przyłączania do sieci ciepłowniczej 

zabudowań Zamku Piastowskiego w Raciborzu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do omówienia karty informacyjnej  

dot. wyrażenia przez Zarząd Powiatu Raciborskiego zgody na podłączenie Centrum 
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Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu do sieci ciepłowniczej 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu-Zdroju powróci na jednym z kolejnych 

posiedzeń, po jej uzupełnieniu przez Referat o: 

1) rozważenie możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej PEC-u zarówno kotłowni, 

która znajduje się w budynku dawnego ZSM w Raciborzu jak i dostarczającej ciepło  

do Zamku Piastowskiego w Raciborzu oraz określeniu kosztów (netto/brutto),  

2) określenie kosztów ogółem (netto/brutto) podłączenia do sieci ciepłowniczej PEC-u 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu,  

3) wartość kotłów grzewczych w kotłowni dostarczającej ciepło do Zamku.  

Szczegółowych informacji udzieli Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego  

Andrzej Chroboczek.  

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. sfinansowania 

remontu domu rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego. 

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

241730. 

Wicestarosta przekazał, że Pani Grażyna J. pełniąca funkcję rodziny zastępczej o charakterze 

pogotowia rodzinnego zwróciła się z prośbą o sfinansowanie remontu domu, w którym 

mieszka wraz z rodziną zastępczą. Remont miałby obejmować wymianę dwóch dużych okien  

w pokojach przeznaczonych dla małoletnich. Koszt remontu oszacowany został na kwotę 

około 4 600,00 zł. Dom, w którym mieszka rodzina zastępcza, jest zadbany, systematycznie 

odnawiany i remontowany pomimo tego, iż wnioskodawczyni do tej pory nie korzystała                               

z dofinansowania do remontu, a wszystkie prace finansowała ze środków własnych. 

Zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej jest to zadanie fakultatywne, stąd Dyrektor PCPR w Raciborzu zwrócił się  

do Zarządu Powiatu o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Jednocześnie zaopiniował 

pozytywnie ww. wniosek. 

Jednostka posiada w rozdziale 85204 § 3110 swojego budżetu zabezpieczone środki 

finansowe na sfinansowanie powyższego wniosku. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował stanowisko Dyrektora PCPR w Raciborzu  

dot. sfinansowania kosztów remontu domu w kwocie ok. 4 600,00 zł, w którym mieszka  

Pani Grażyna J. wraz z rodziną zastępczą pełniąca funkcję rodziny zastępczej o charakterze 

pogotowia rodzinnego.  
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Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. zatrudnienia 

osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich  

w rodzinnym domu dziecka. 

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

241796. 

Wicestarosta przekazał, że Pani Grażyna D.-B. prowadząca wraz z mężem Janem D.  

rodzinny dom dziecka zwróciła się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zatrudnienie  

Pana Jana D. jako osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach 

gospodarskich w rodzinnym domu dziecka.  

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej „Starosta lub podmiot organizujący rodzinny dom dziecka, w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach, na wniosek prowadzącego rodzinny dom dziecka może 

zatrudnić osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach 

gospodarskich”, gdy w rodzinnym domu przebywa nie więcej niż 4 dzieci.   

Obecnie Państwo D. sprawują opiekę nad trojgiem małoletnich oraz jedną pełnoletnią 

wychowanką. 

Pan D. spełnia wszystkie wymagane ustawą warunki do pełnienia funkcji osoby                              

do pomocy, a jego zatrudnienie byłoby zgodne z art. 64 ust. 5a ustawy w brzmieniu „osobą 

zatrudnioną do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich 

może być także małżonek niepobierający wynagrodzenia z tytułu umowy o prowadzenie 

rodzinnego domu dziecka”.     

Obecnie na terenie powiatu funkcjonuje 10 rodzinnych domów dziecka, w których 

zatrudnionych jest 10 osób do pomocy, zgodnie z art. 64 ust. 2 ustawy, który stanowi, iż jeżeli 

w rodzinnym domu dziecka przebywa więcej niż czwórka dzieci starosta zawiera stosowną 

umowę. Z tego tytułu osoby do pomocy pobierają miesięczne wynagrodzenie                                           

w wysokości: 

1) 1 100,00 zł – 5 podopiecznych; 

2) 1 300,00 zł – 6 podopiecznych; 

3) 1 500,00 zł – 7 i więcej podopiecznych. 

 

Wniosek Pani D.-B. uzyskał pozytywną opinię Dyrektora PCPR w Raciborzu,  

który proponuje wynagrodzenie w wysokości 1 100,00 zł. 

PCPR w Raciborzu posiada w rozdziale 85204 § 4170 swojego budżetu zabezpieczone                       

środki finansowe na sfinansowanie powyższego wniosku. 
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Skarbnik Powiatu zaproponowała, aby trzymać się zasady, że wartość wynagrodzenia wzrasta  

o 200 zł z każdym dodatkowym dzieckiem. Skoro na pięcioro dzieci wartość wynagrodzenia 

wynosi 1 100 zł, to należałoby rozważyć kwotę 900 zł na czworo dzieci. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że na kolejnym posiedzeniu powróci  

do omówienia karty informacyjnej dot. zatrudnienia osoby do pomocy przy sprawowaniu 

opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinnym domu dziecka.  

W związku z powyższym polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych jej  

uzupełnienie o dodatkowe informacje, tj. czy dzieci przebywające w rodzinie Pani Grażyny 

D.-B. pochodzą z Powiatu Raciborskiego, a jeśli nie to z jakiego powiatu oraz czy PCPR  

w Raciborzu w 2015 r. zawarł umowy na zatrudnienie osoby do pomocy przy sprawowaniu 

opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinnym domu dziecka, w przypadku 

gdy w domu przebywa nie więcej niż czworo dzieci.  

 

Przewodniczący Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego 

konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadań publicznych z zakresu administracji 

rządowej realizowanych przez Powiat Raciborski w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej 

oraz edukacji prawnej Andrzej Chroboczek przedstawił informację z prac Komisji.  

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 242620. 

Przewodniczący Komisji konkursowej przypomniał, że Zarząd ogłosił otwarty konkurs ofert 

na powierzenie do realizacji zadań publicznych z zakresu administracji rządowej 

realizowanych przez Powiat Raciborski w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej: 

1) prowadzenie w roku 2016 punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  

w Krzyżanowicach, w budynku przy ul. Głównej 5; 

2) prowadzenie w roku 2016 punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Kuźni 

Raciborskiej, w budynku przy ul. Klasztornej 9. 

 

Komisja na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2015 r. dokonała oceny złożonych ofert  

i stwierdziła, że w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 25 listopada 2015 r. do godz. 15
30

 

wpłynęły następujące oferty: 

1) zadanie nr 1: 

a) Fundacja Lepszy Świat Dla Niepełnosprawnych, 44-100 Gliwice ul. Bajana 1, 

b) Fundacja Obrony Praw Człowieka DURA LEX, SED LEX, 44-200 Rybnik,  

ul. Powstańców Śląskich 3/101, 

c) Fundacja HONESTE VIVERE, 04-474 Warszawa ul. Amałowicza – Tatara 7;   
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2) zadanie nr 2: 

a) Fundacja HONESTE VIVERE, 04-474 Warszawa ul. Amałowicza – Tatara 7, 

b) Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „Babiniec”, 47-420 Kuźnia Raciborska  

ul. Kościuszki 7B/1. 

 

W wyniku dokonania oceny formalnej Komisja stwierdziła następujące uchybienia  

w poszczególnych ofertach: 

1) zadanie nr 1: 

a) Fundacja Lepszy Świat Dla Niepełnosprawnych – naruszenie zapisów ust. 10 zasad 

przeprowadzenia konkursu w zakresie wypełnienia oferty, nie wypełniono pozycji 

„III.1. Krótka charakterystyka zadania publicznego”, strona 5 oferty, 

b) Fundacja Obrony Praw Człowieka DURA LEX, SED LEX – naruszenie zapisów ust. 11 

zasad przeprowadzenia konkursu w zakresie opatrzenia pieczęcią i podpisem dokumentu 

wskazanego w ust. 10 pkt 1 zasad, tj. aktualnego wyciągu z właściwego rejestru,  

w badanej ofercie przedstawiono wydruk z KRS, jednakże nie został on podpisany                          

i opieczętowany,   

c) Fundacja HONESTE VIVERE – naruszenie zapisów ust. 11 zasad przeprowadzenia 

konkursu w zakresie opatrzenia pieczęcią i podpisem dokumentu wskazanego                                 

w ust. 10 pkt 1 zasad, tj. aktualnego wyciągu z właściwego rejestru, w badanej ofercie 

przedstawiono wydruk z KRS, jednakże nie został on podpisany i opieczętowany; ponadto 

zadanie będące przedmiotem oferty nie jest objęte celami statutowymi Fundacji w związku 

z tym zgodnie z ust. 18 pkt 7 zasad oferta polega odrzuceniu;   

2) zadanie nr 2: 

a) Fundacja HONESTE VIVERE – naruszenie zapisów ust. 11 zasad przeprowadzenia 

konkursu w zakresie opatrzenia pieczęcią i podpisem dokumentu wskazanego w ust. 10  

pkt 1 zasad, tj. aktualnego wyciągu z właściwego rejestru, w badanej ofercie 

przedstawiono wydruk z KRS, jednakże nie został on podpisany i opieczętowany; ponadto 

zadanie będące przedmiotem oferty nie jest objęte celami statutowymi Fundacji w związku 

z tym zgodnie z ust. 18 pkt 7 zasad oferta polega odrzuceniu, 

b) Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „Babiniec”, 47-420 Kuźnia Raciborska  

ul. Kościuszki 7B/1 – zadanie będące przedmiotem oferty nie jest objęte celami 

statutowymi Stowarzyszenia w związku z tym zgodnie z ust. 18 pkt 7 zasad oferta polega 

odrzuceniu; ponadto podmiot nie wykazał co najmniej dwuletniego doświadczenia  
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w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji 

prawnych.  

 

W związku z powyższym Komisja konkursowa do oceny ofert złożonych w ramach 

otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 

realizowanych przez Powiat Raciborski w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej                              

oraz edukacji prawnej nie rekomenduje Zarządowi Powiatu żadnej organizacji jako 

realizatora poszczególnych zadań.  

Sekretarz Powiatu wyjaśniła, iż zgodnie z art. 11 ust. 12 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.  

o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w przypadku gdy do dnia 30 listopada 

roku poprzedzającego rok, którego dotyczyłoby powierzenie prowadzenia punktu 

nieodpłatnej pomocy prawnej nie zostanie wyłoniona organizacja pozarządowa do jego 

prowadzenia, starosta informuje o tym fakcie dziekana okręgowej rady adwokackiej  

lub dziekana rady okręgowej izby radców prawnych. Na podstawie tych informacji dziekani 

wskazują odpowiednio adwokatów lub radców prawnych, wyznaczonych do udzielania 

nieodpłatnej pomocy prawnej.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej do oceny 

ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadań 

publicznych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Raciborski  

w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w której Komisja  

nie zarekomendowała żadnej organizacji jako realizatora poszczególnych zadań, nie wybrał 

żadnej oferty.  

O powyższym Inspektor Biura Obsługi Prawnej poinformuje dziekana okręgowej rady 

adwokackiej i dziekana rady okręgowej izby radców prawnych.  

 

Starosta przedstawił informację Biura Rady o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej  

w dniu 1 grudnia 2015 r. o godz. 15.00. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 242265. 

 

Starosta omówił interpelacje złożone przez radnych na sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 24 listopada 2015 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 242682. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił: 

1) Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów udzielić odpowiedzi na interpelację 
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radnego Franciszka Marcola oraz interpelację nr 2 radnego Dawida Wacławczyka,  

2) Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 

przygotować projekt odpowiedzi na interpelację nr 1 radnego Dawida Wacławczyka. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z interpelacją radnego  

Dominika Koniecznego w sprawie możliwości wdrożenia Karty Dużej Rodziny  

przez podmiot zależny od powiatu – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej  

w Raciborzu sp. z o. o. złożoną na sesji w dniu 24 listopada 2015 r. polecił Naczelnikowi 

Wydziału Komunikacji i Transportu wystąpić do Prezesa Spółki w sprawie uzyskania 

informacji, o których mowa w pkt 1 – 6 interpelacji. Następnie Kierownik Referatu Spraw 

Społecznych, po uzyskaniu danych z Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej  

w Raciborzu sp. z o. o., udzieli zbiorczej odpowiedzi na interpelację radnego Dominika 

Koniecznego. 

 

Skarbnik Powiatu przypomniała, że podczas posiedzenia w dniu 24 listopada br. omawiała 

pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu:  

nr ZSO NR 1.311.40.15 z dnia 16 listopada 2015 r. dot. wykonania i remontu szatni  

dla uczniów i nr ZSO NR 1.311.41.15 z dnia 18 listopada 2015 r. dot. instalacji nowego 

wyłącznika przeciwpożarowego prądu w budynku łącznika oraz sali gimnastycznej.  

Zarząd postanowił, że decyzję w ww. sprawie podejmie na jednym z kolejnych posiedzeń,  

po zapoznaniu się z opinią Kierownika Referatu Inwestycji i Remontów.  

Pracownicy Referatu Inwestycji i Remontów tut. Starostwa po dokonaniu wizji lokalnej  

na obiekcie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu potwierdzili zasadność 

wykonania remontu szatni dla uczniów i instalacji nowego wyłącznika przeciwpożarowego 

prądu w budynku łącznika oraz sali gimnastycznej.  

Korespondencja wewnętrzna w ww. sprawie znajduje się w systemie informatycznym Mdok 

pod numerem UID 242446. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pozytywną opinią Kierownika Referatu 

Inwestycji i Remontów dot. wykonania i remontu szatni dla uczniów oraz instalacji nowego 

wyłącznika przeciwpożarowego prądu w budynku łącznika oraz sali gimnastycznej Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie 

finansowym Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, zgodnie z pismami 

Dyrektora: nr ZSO NR 1.311.40.15 z dnia 16 listopada 2015 r. i nr ZSO NR 1.311.41.15  

z dnia 18 listopada 2015 r. O powyższym Wydział Finansowy poinformuje ww. jednostkę. 
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Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia, Starosta poinformował, że na Konwencie 

Wójtów, Burmistrzów i Prezydenta Ziemi Raciborskiej, który odbył się w dniu 27 listopada 

br. ustalił, że dożynki powiatowe organizowane będą w ostatnią niedzielę sierpnia danego 

roku. O powyższym Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej  

i Rolnictwa poinformuje przyszłorocznego organizatora dożynek oraz Przewodniczącego 

Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.  

 

Starosta zapoznał zebranych z pismem Pana Józefa Sadowskiego Prezesa Stowarzyszenia 

„Dobro Ojczyzny”, który poinformował, że walne zebranie członków Stowarzyszenia 

zawnioskowało o zbudowanie na terenie Miasta Racibórz pomnika króla Jana III Sobieskiego.  

 

Starosta przekazał, że otrzymał pismo Komendanta Powiatowego Policji w Raciborzu,  

który zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie Powiatu 

Raciborskiego kwoty 27 000,00 zł i przekazanie jej na Fundusz Wsparcia Policji,  

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy.  

Starosta zdecydował, że w pierwszej kolejności ww. pismo skieruje do Kierownika 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, celem zaopiniowania.  

 

Starosta poinformował, że z dniem 31 grudnia 2015 r. wygasa umowa z radcami prawnymi 

świadczącymi obsługę prawną na rzecz Starostwa Powiatowego w Raciborzu.  

Po dyskusji, Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego uznali, że celowym jest,  

aby począwszy od 2016 r. zawarta została umowa z innym niż dotychczas podmiotem 

świadczącym kompleksową obsługę prawną.  

Obsługa prawna Starostwa Powiatowego w Raciborzu i 

Wicestarosta zapoznał zebranych z pismem Pani Elżbiety Biskup p. o. Dyrektora 

Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu z dnia 30 listopada 2015 r.  

W piśmie tym Pani Elżbieta Biskup złożyła z dniem 1 grudnia 2015 r. rezygnację z funkcji 

pełniącej obowiązki Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu.  

 

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 30 listopada 2015 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 listopada 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 ustanowienia, przyznawania  

oraz przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego 

„Mieszko AD ...” w dziedzinie społecznej, promocji oraz całokształtu działalności. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat 

pobieranych za kształcenie prowadzone w formach pozaszkolnych przez Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia wzoru wniosku  

o przyznanie stypendium Starosty Raciborskiego dla najzdolniejszych studentów  

– mieszkańców powiatu raciborskiego. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia wzoru wniosku  

o przyznanie nagrody Starosty Raciborskiego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

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

za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 

dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie 

Powiatu Raciborskiego przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 


