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OR.IV.0022.1.18.2017 

PROTOKÓŁ  NR 128/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 15 maja 2017 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 127/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 9 maja 2017 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu  

oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

5. Sprawy różne. 

 

Starosta rozszerzył porządek posiedzenia o: 

1) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania środków 

finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, 

2) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy  

Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, 

3) kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego Nr OR.VII.272.8.2017 pn. „Nowoczesne pracownie  

do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim” – zadanie nr 2 –  roboty 

budowlane w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”  

w Raciborzu”, 
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4) informację o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 17 maja 2017 r. o godz. 15:00  

w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. 

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 23 maja  

2017 r. o godz. 08.00. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 127/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 9 maja 

2017 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok. 

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

320564. 

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 2017 rok 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 30 maja 2017 r. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2017 – 2025. 

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

320567. 

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 
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Raciborskiego na lata 2017 – 2025 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 30 maja 2017 r. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2017 r. Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka 

w Raciborzu. 

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

320317. 

Wicestarosta przekazał, że Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu zwrócił się o udzielenie lecznicy 

dotacji celowej w kwocie około 290 000,00 zł na zakup aparatury i sprzętu medycznego  

dla Oddziału Okulistyki.  

Zgodnie z art. 114 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  

(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.), przy szacowanej na 290 000,00 zł kwocie zakupu 

sprzętu i aparatury medycznej, Szpital może otrzymać dotację w wysokości do 272 600,00 zł, 

co stanowiłoby 94% wnioskowanej kwoty.  

Wicestarosta poinformował, że w projekcie uchwały zaproponowano, aby udzielić Szpitalowi 

dotacji w kwocie 250 000,00 zł, która została przyjęta przez Radę Powiatu Raciborskiego  

w budżecie powiatu na rok 2017.  

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 celowej z budżetu Powiatu Raciborskiego  

na 2017 r. Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję 

w dniu 30 maja 2017 r., po wprowadzeniu autopoprawki zgłoszonej przez Wicestarostę  

do uzasadnienia. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie nadania tytułu i medalu „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego”. 

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

319917. 
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Wicestarosta przypomniał, że Rada Powiatu Raciborskiego Uchwałą Nr XXIX/395/2005  

z dnia 26 kwietnia 2005 r. ustanowiła tytuł i medal „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego”,  

a Uchwałą Nr XXXVI/467/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. określiła zasady ich nadawania. 

Zgodnie z przyjętymi zasadami tytuł wraz z medalem może być nadawany osobom fizycznym 

uchwałą Rady na wniosek m.in. Zarządu Powiatu. 

W związku z powyższym Zarząd wnioskuje o nadanie tytułu i medalu „Zasłużony  

dla Powiatu Raciborskiego” Panu Pawłowi Newerli. 

Pan Paweł Newerla jest z wykształcenia prawnikiem, którego wielką pasją jest badanie 

historii ziemi raciborskiej. Wyrazem zainteresowań Pana Pawła Newerli są liczne publikacje 

poświęcone głównie ziemi raciborskiej. Jest autorem książek pt.: „Opowieści o dawnym 

Raciborzu” oraz „Dzieje Raciborza i jego dzielnic”. Ponadto jest autorem i współautorem 

wielu pozycji wydawniczych, artykułów, również w języku niemieckim. Spod jego ręki 

wyszło ponad 100 artykułów poświęconych historii, gospodarce oraz ludziom. 

W ramach współpracy z samorządem powiatu raciborskiego Pan Paweł Newerla 

przeprowadził wywiady z polskimi uczestnikami projektu pn. „Spotkania” w 2011 r. Był to 

album z okazji jubileuszu 10-lecia partnerstwa z powiatem Maerkicher Kreis opisujący życie 

mieszkańców powiatu raciborskiego i Maerkicher Kreis wraz z dokumentacją fotograficzną. 

Przygotował też tłumaczenie publikacji na język niemiecki. Uczestniczył również w realizacji 

projektów pt. „Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin” z Domem 

Współpracy Polsko-Niemieckiej. W ramach tych wydarzeń odbywały się cykliczne prelekcje 

i wykłady na Zamku Piastowskim w Raciborzu, a także w 2014 r. została wydana publikacja 

książkowa pt. „Ziemia raciborska. Postacie. Zjawiska historyczne. Gospodarka”. 

W uhonorowaniu jego zasług dla społeczności powiatu raciborskiego w 2009 r. otrzymał  

Nagrodę Starosty Raciborskiego „Mieszko AD 2008” w kategorii twórczość literacka. 

Jak dodał Wicestarosta Pan Paweł Newerla został poinformowany o tym, że Zarząd 

wnioskuje o nadanie ww. tytułu i medalu „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego”. 

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 nadania tytułu i medalu „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego” 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 30 maja 2017 r. 

Jednocześnie Zarząd zaproponował, aby wręczenie medalu „Zasłużony dla Powiatu 

Raciborskiego” Panu Pawłowi Newerli nastąpiło na sesji w czerwcu 2017 r.  
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Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

dotacji na zadanie pn. „Remont elewacji z wymianą stolarki budynku dyspozytorni  

na obiektach zabytkowej Stacji Kolei Wąskotorowej w Rudach”. 

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

319919. 

Wicestarosta przekazał, że w przedmiotowym projekcie uchwały zaproponowano udzielenie 

dotacji celowej z budżetu Powiatu Raciborskiego w kwocie 25 000,00 zł dla Gminy Kuźnia 

Raciborska na realizację zadania pn. „Remont elewacji z wymianą stolarki budynku 

dyspozytorni na obiektach zabytkowej Stacji Kolei Wąskotorowej w Rudach”. 

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 elewacji z wymianą 

stolarki budynku dyspozytorni na obiektach zabytkowej Stacji Kolei Wąskotorowej  

w Rudach” oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 30 maja 2017 r. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

dotacji na zadanie pn. „Wykonanie izolacji pionowej fundamentu ściany południowej  

i wschodniej kościoła pw. św. Anny w Gamowie”. 

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

319921. 

Wicestarosta poinformował, że w ww. projekcie uchwały zaproponowano udzielenie dotacji 

celowej z budżetu Powiatu Raciborskiego w kwocie 25 000,00 zł dla Rzymskokatolickiej 

Parafii pw. św. Anny w Gamowie na realizację zadania pn. „Wykonanie izolacji pionowej 

fundamentu ściany południowej i wschodniej kościoła pw. św. Anny w Gamowie”. 

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. „Wykonanie izolacji pionowej 

fundamentu ściany południowej i wschodniej kościoła pw. św. Anny w Gamowie”  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 30 maja 2017 r. 

 

Starosta zaprezentował dodatkowy projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

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

320825. 

Starosta przypomniał, że w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok zabezpieczono 

środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Raciborzu. Tut. jednostka Komendy określiła swoje potrzeby, wskazując  

na konieczność zakupu 3 zestawów komputerowych, laptopa, cyfrowego rejestratora obrazu 

oraz wykonania usługi instalacji antenowej w celu poprawienia zasięgu radiowego na terenie 

powiatu raciborskiego. Zgodnie z uregulowaniami prawnymi przekazanie środków nastąpi  

za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej  

w Katowicach. 

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 Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 30 maja 2017 r. 

 

Wicestarosta omówił dodatkowy projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. 

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

320692. 

Wicestarosta przypomniał, że przedmiotowy projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu  

w dniu 11 kwietnia 2017 r. 

Działając w oparciu o Uchwałę Nr XIX/196/2012 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu  

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

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

aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji 

(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r., poz. 2488) Zarząd skierował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego do konsultacji. 

Konsultacje przeprowadzono w formie pisemnego i elektronicznego wyrażenia opinii  

w terminie od 24 kwietnia 2017 r. do 9 maja 2017 r. Osobą upoważnioną do kontaktu  
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z organizacjami pozarządowymi był Kierownik Referatu Spraw Społecznych.  

Żadna z organizacji pozarządowych nie wzięła udziału w konsultacjach. 

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 nadania statutu Domowi Pomocy  Społecznej „Złota Jesień”  

w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 30 maja 2017 r. 

 

Ad. 3 

 

Wicestarosta przedstawił „Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Raciborzu oraz z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej  

w roku 2016”, które znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

320387. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się ze „Sprawozdaniem z działalności 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu oraz z efektów pracy organizatora 

rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2016” wprowadził do niego autopoprawkę polegającą  

na zmianie tytułu, zgodnie z brzmieniem załącznika do Uchwały dotyczącej planu pracy Rady  

na rok 2017.  

Po zmianie, 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 wykaz potrzeb  

w zakresie pomocy społecznej” oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 30 maja 

2017 r. 

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok. 

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

320534. 

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 
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Raciborskiego na 2017 rok, po wprowadzeniu na wniosek Wicestarosty autopoprawki  

do uzasadnienia załącznika nr 1. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

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 2017. 

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

320503. 

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 2017. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 

„Mechanik” w Raciborzu Panu Sławomirowi Janowskiemu do podpisania i wykonania 

umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Erasmus+ 

Narodową Agencją Programu z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 43,  

na realizację projektu pt. „Technik w unijnej firmie-szansa na start zawodowy-nr 2017-1-

PL01-KA102-036250 w latach 2017-2019. 

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

319969. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” 

w Raciborzu Panu Sławomirowi Janowskiemu do podpisania i wykonania umowy zawartej  

z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Erasmus+ Narodową Agencją 

Programu z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 43, na realizację projektu  

pt. „Technik w unijnej firmie-szansa na start zawodowy” - nr 2017-1-PL01-KA102-036250  

w latach 2017-2019 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 
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Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

odwołania Pana Wojciecha Janiczki ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11. 

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

319992. 

Wicestarosta przekazał, że w przedmiotowym projekcie uchwały odwołuje się  

z dniem 31 sierpnia 2017 r. Pana Wojciecha Janiczkę ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11. Powodem odwołania  

Pana Wojciech Janiczki jest złożenie przez ww. rezygnacji z pełnienia funkcji dyrektora 

Zespołu z dniem 31 sierpnia 2017 r. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie odwołania Pana Wojciecha Janiczki  

ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu  

przy ul. Kasprowicza 11. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1  

w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11. 

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

319980. 

Wicestarosta przekazał, że w związku ze złożeniem przez Pana Wojciecha Janiczkę  

– dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, rezygnacji z pełnienia 

funkcji dyrektora z dniem 31 sierpnia 2017 r., zachodzi konieczność wyłonienia kandydata  

na stanowisko dyrektora ww. zespołu szkół. 

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 Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia 

konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza 

w Raciborzu przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

320180. 

Wicestarosta poinformował, że w związku z upływem z dniem 30 czerwca 2017 r. terminu 

powierzenia obowiązków dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza 

w Raciborzu Panu Markowi Rysiowi, zachodzi konieczność wyłonienia kandydata  

na stanowisko dyrektora ww. szkoły w drodze konkursu. 

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 II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu  

przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przystąpienia Powiatu Raciborskiego do projektu pn. „Klub Integracji Społecznej  

w Raciborzu”. 

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

320335. 

Wicestarosta przekazał, że ewentualne pozyskanie środków finansowych w ramach projektu 

pn. „Klub Integracji Społecznej w Raciborzu” pozwoli realizatorom projektu  

w latach 2018 – 2020 objąć wsparciem około 80 osób. Grupę docelową będą stanowiły  

m.in. osoby niepełnosprawne i bezrobotne. Projekt realizowany będzie w partnerstwie  

ze Stowarzyszeniem PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego  

w Raciborzu, które będzie liderem projektu. Do projektu zostanie wniesiony wymagany 

wkład własny, finansowany ze środków Funduszu Pracy. W ramach projektu dla osób 

bezrobotnych zostaną zorganizowane trzytygodniowe szkolenia z zakresu umiejętności 

aktywnego poszukiwania pracy. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do projektu pn. „Klub Integracji Społecznej w Raciborzu”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 
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Ad. 5 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2017 r. 

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

320376. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że po przygotowaniu ww. karty informacyjnej otrzymała 

dodatkowe pismo informujące o zmianie planu finansowego Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, Zespołu Szkół Specjalnych  

w Raciborzu, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, Starostwa Powiatowego 

w Raciborzu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawił kartę informacyjną 

Wydziału Organizacyjnego dot. zapoznania się z kwartalną informacją o spółce 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. według stanu na dzień 31.03.2017 r. 

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

320486. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się i przyjął kwartalną informację o spółce 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o. według stanu na dzień 

31 marca 2017 r.  

 

Starosta omówił dodatkową kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów  

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr OR.VII.272.8.2017  

pn. „Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim”  

– zadanie nr 2 –  roboty budowlane w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 

„Mechanik” w Raciborzu”. 

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

320653. 

Szczegółowych informacji udzielił obecny w tej części posiedzenia Kierownik Referatu 
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Inwestycji i Remontów Roman Peikert.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie kwoty jaką Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Nr OR.VII.272.8.2017 pn. „Nowoczesne 

pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim” – zadanie nr 2 –  roboty 

budowlane w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”  

w Raciborzu” do kwoty 1 895 127,91 zł ze środków znajdujących się w dyspozycji Referatu 

Inwestycji i Remontów oraz Referatu Edukacji.  

 

Starosta poinformował, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 17 maja  

2017 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 320683. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego  

nr NPII.4131.1.345.2017 z dnia 5 maja 2017 r. stwierdzającym nieważność Uchwały  

Nr XXVIII/267/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie 

dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego 

wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych  

i specjalnych na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. w części dotyczącej  

§ 1 pkt 3 Uchwały oraz załącznika Nr 3 do Uchwały – jako niezgodnej z art. 217 ust. 1 i ust. 5 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 60) w związku z art. 39 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 59).  

Ww. rozstrzygnięcie nadzorcze znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem 

UID 319372. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zdecydował, że na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze  

nie będzie składał skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Ponadto 

zapoznał się z informacją Kierownika Referatu Edukacji z przeprowadzonej rozmowy 

z Panią Agnieszką Łosińską-Wykusz – pracownikiem Wydziału Nadzoru Prawnego 

Wojewody Śląskiego, zgodnie z którą organ prowadzący nie musi podejmować uchwały 

zmieniającej ww. Uchwałę.  

 

Wicestarosta przedstawił pismo z dnia 15 maja 2017 r. nauczycieli Technikum nr 1  

im. Księżnej Eufemii Raciborskiej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 
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w Raciborzu, w którym poruszono kwestię autonomiczności oraz zgłoszono „chęć odłączenia 

dawnego „Ekonomika” od CKZiU nr 1 w Raciborzu”.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 320878. 

Wicestarosta podkreślił, iż pismo to zostało przekazane Śląskiemu Kuratorowi Oświaty  

i Przewodniczącemu Rady Powiatu, natomiast nie zostało przekazane dyrektorowi Centrum. 

Zatem została pominięta droga służbowa. Należy podkreślić, iż ww. pismo nie zostało 

podpisane przez żadnego z nauczycieli.  

 

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 15 maja 2017 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 15 maja 2017 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2017 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2017. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” 

w Raciborzu Panu Sławomirowi Janowskiemu do podpisania i wykonania umowy 

zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Erasmus+ 

Narodową Agencją Programu z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 43,  

na realizację projektu pt. „Technik w unijnej firmie-szansa na start zawodowy” 

-nr 2017-1-PL01-KA102-036250 w latach 2017-2019. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie odwołania Pana Wojciecha Janiczki 

ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu  

przy ul. Kasprowicza 11. 

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

dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11. 

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

dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu  

przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do projektu pn. „Klub Integracji Społecznej w Raciborzu”. 


