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OR.VI.0002.3.2.2018 
 

PROTOKÓŁ  NR  XXXVIII / 2018 

 z  XXXVIII sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

14 luty 2018 r.  godz. 15:30 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, sala narad (parter)  

  

Wykaz uchwał podjętych na XXXVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej 

na 14 lutego 2018 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej na  

14 lutego 2018 r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Wykaz osób uczestniczących w XXXVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego 

zwołanej na dzień 14 lutego 2018 r. z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu 

stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

  

Streszczenie przebiegu obrad: 

 

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Władysław Gumieniak, o godz. 

15:30 otworzył XXXVIII sesję Rady Powiatu Raciborskiego. 

Na podstawie listy obecności stwierdził, iż na sali w chwili otwarcia sesji spośród 23 

obecnych było 18 radnych, co stanowiło quorum do prowadzenia obrad  

i podejmowania prawomocnych uchwał.  

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. Lista 

zaproszonych gości stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

Zgodnie z zapisem § 31 Statutu Powiatu Raciborskiego, przyjętego Uchwałą  

Nr XXIII/238/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 października 2012 r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego (z późn. zm.) zawiadomienie  

o terminie i porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego 14 lutego 2018 r. zostało 

podane do publicznej wiadomości. W/w zawiadomienie stanowi załącznik  

nr 6 do niniejszego protokołu.  
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Ad. 2 Informacja o porządku obrad. 

 

  Radni nie wnieśli propozycji zmian do porządku obrad. Porządek obrad wraz  

z przegłosowanymi wcześniej zmianami przyjęto jednogłośnie – 18 głosów za,  

0 głosów wstrzymujących, 0 głosów przeciw. Dwóch radnych nie brało udziału  

w głosowaniu.  

 

Ad. 3 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zamiaru przekształcenia 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu poprzez przeniesienie 

jego siedziby. 

 

Wicestarosta wyjaśnił, iż 19. 12. 2017 r. rada pedagogiczna Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu zaopiniowała decyzje o wyłączeniu 

Ekonomika z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, co było 

dopełnieniem działań związanych z wyłączeniem Ekonomika ze struktury Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu. 12.01.2018 r. na spotkaniu  

z dyrektorem Kuratorium Oświaty delegatury w Rybniku ustalono zasady współpracy. 

Pierwotnie uznano, iż zmiana siedziby szkoły nie jest formą przekształcenia. W wyniku 

rozmów przyjęto jednak sugestię kuratora (posiłkując się wyrokami sądowymi),  

iż zmiana siedziby szkoły jest przekształceniem. Jeśli Ekonomik będzie miał swoja siedzibę 

przy ul. Gimnazjalnej to Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  

w Raciborzu musi funkcjonować z siedzibą przy ul. Wileńskiej. Stąd też podjęcie 

przedmiotowej uchwały wiąże się z przekształceniem Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, co w zasadzie ograniczy się do zmiany adresu Centrum. 

W ślad za tą decyzją należy powiadomić rodziców wszystkich uczniów w terminie do 

28.02.2108 r. Ograniczenie czasowe było powodem złożenia wniosku o zwołanie sesji  

w trybie nadzwyczajnym.  

 Wicestarosta wyjaśnił, iż jest to pierwsza uchwała związana z wyłączeniem 

Ekonomik z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu.  

Na posiedzeniu zarządu powiatu w dniu dzisiejszym przyjęto dwa kolejne projekty uchwał 

rady powiatu, które zostaną skierowane do konsultacji ze związkami zawodowymi 

nauczycieli tj.   
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- w sprawie wyłączenia z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  

w Raciborzu Technikum nr 1 im. Księżnej Eufemii Raciborskiej oraz Branżowej Szkoły  

I Stopnia nr 1, 

- w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ekonomicznych z siedzibą w Raciborzu przy  

ul. Gimnazjalnej 3. 

 Podjęcie ww. trzech uchwał dopełnia formalności w kwestii funkcjonowania  

od 01.09.2018 r.  Ekonomika, jako odrębnej jednostki.  

 Dodał, iż podjęcie przedmiotowej uchwały jest rozpoczęciem procedury związanej  

z Ekonomikiem. Działanie to jest przez zarząd powiatu traktowane jako korektę do zmian 

ustrojowych wprowadzonych 01.01.2017 r. (od 01.01.2019 r. powstać maja 5 – letnie 

technika). Przypomniał, iż podejmując działania związane z tworzeniem centrów 

występowały zupełnie inne realia. Zmiany ustroju szkolnego wprowadzone jesienią 2015 r. 

powodują, że w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu 

nie będą wchodziły dwa budynki (Ekonomik i Budowlanka) tylko w trzech (Budowlanka, 

Ekonomik, Gastronomik), nie będzie 1200 uczniów tylko 1500, nie będzie mieli 110 tylko 

nauczycieli 140. Realia funkcjonowania zmieniają się w stosunku do tego, co zrobiono  

w jesienią 2015 r.      

Wiceprzewodniczący odczytał treść projektu uchwały.  

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.     

Uchwała została uchwalona jednogłośnie - 18 głosów za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących. W/w uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 4 Zakończenie sesji. 

 

 Wiceprzewodniczący rady poinformował, iż korespondencja, która wpłynęła  

w okresie międzysesyjnym znajduje się do wglądu w Wydziale Organizacyjnym. Przekazał 

również, iż kolejna sesja rady powiatu raciborskiego odbędzie się 27 lutego 2018 r. o godz. 

15:30 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. Tematem sesji, zgodnie z planem pracy 

Rady Powiatu Raciborskiego na 2018 r. będzie: „Plan remontów i inwestycji drogowych  

na drogach Powiatu Raciborskiego w latach 2018 – 2022 wraz z planami wykorzystywania 

środków zewnętrznych”. 
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Wiceprzewodniczący rady W. Gumieniak o godz. 15:45 zamknął obrady XXXVIII 

sesji Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Protokołowała:         

 
Gł. Specjalista w Wydziale Organizacyjnym                                
Ewa Mekeresz 

 
Przewodniczący Rady 

                Adam Wajda
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Załączniki:  
 
1. Wykaz uchwał podjętych na XXXVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej  

na 13 lutego 2018 r.  

2. Wykaz osób z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu uczestniczących  

w XXXVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej na 13 lutego 2018 r. 

3. Lista obecności radnych na XXXVIII sesję V kadencji Rady Powiatu Raciborskiego  

z 13 lutego 2018 r. 

4. Lista zaproszonych gości na XXXVIII sesję Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej na  

13 lutego 2018 r. 

5. Zawiadomienie o terminie i porządku obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego 

w 13 lutego 2018 r. 

6. XXXVIII/344/2018 - w sprawie zamiaru przekształcenia Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu poprzez przeniesienie jego siedziby. 

 

 


