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OR.IV.0022.1.4.2019 

 

PROTOKÓŁ  NR 10/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 22 stycznia 2019 r.  

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, 47 – 400 Racibórz 

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Grzegorz Swoboda. Przewodniczący posiedzenia 

stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego  

do podejmowania uchwał. Jednocześnie poinformował o nieobecności Członka Zarządu 

Powiatu Raciborskiego Ewy Lewandowskiej oraz Skarbnika Powiatu Ewy Tapper, dodając, 

że materiały przygotowane przez Wydział Finansowy omówi Inspektor tego Wydziału 

Dominika Budzan. 

Starosta wyznaczył Członków Zarządu, Sekretarza Powiatu do zreferowania 

poszczególnych punktów porządku posiedzenia, zgodnie z podziałem kompetencji w zakresie 

nadzoru i koordynacji spraw prowadzonych w komórkach organizacyjnych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu i jednostkach organizacyjnych Powiatu Raciborskiego.  

  Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków (nieobecny w tej części 

posiedzenia Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator) – 3 głosami za,  

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

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 9/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 15 stycznia 2019 r. 

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

3. Sprawy różne. 
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Starosta przekazał, że kolejne posiedzenie będzie miało miejsce w tut. Starostwie  

29 stycznia 2019 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 9/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 15 stycznia 2019 r. 

 

Ad. 2 

 

Starosta przedstawił projekt Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania 

zaliczenia ul. Cysterskiej w Rudach do kategorii dróg gminnych. 

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

426937. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania zaliczenia  

ul. Cysterskiej w Rudach do kategorii dróg gminnych. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania 

nagród finansowych za osiągnięte wyniki sportowe w 2018 r. osobom fizycznym z terenu 

powiatu raciborskiego. 

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

426297. 

Wicestarosta zaznaczył, że ww. projekt uchwały oraz dwa następne zostały przygotowane 

zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania, wstrzymywania lub cofania, ustalania 

wysokości stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród przyznawanych za osiągnięte wyniki 

sportowe osobom fizycznym z terenu Powiatu Raciborskiego stanowiącym załącznik  

do Uchwały Nr V/46/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie 

ustanowienia stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania nagród finansowych  

za osiągnięte wyniki sportowe w 2018 r. osobom fizycznym z terenu powiatu raciborskiego, 

po wniesieniu na wniosek Wicestarosty drobnych autopoprawek redakcyjnych do § 15-16, 18, 

21-22. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyznania nagród rzeczowych za osiągnięte wyniki sportowe w 2018 r. osobom fizycznym  

z terenu powiatu raciborskiego. 

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

426239. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania nagród rzeczowych  

za osiągnięte wyniki sportowe w 2018 r. osobom fizycznym z terenu powiatu raciborskiego, 

po wniesieniu na wniosek Wicestarosty autopoprawki redakcyjnej do § 17. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyznania nagród finansowych dla trenerów i innych osób fizycznych działających na rzecz 

rozwoju sportu za sukcesy sportowe odniesione w 2018 roku. 

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

426243. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania nagród finansowych  

dla trenerów i innych osób fizycznych działających na rzecz rozwoju sportu za sukcesy 

sportowe odniesione w 2018 roku. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury  
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w Raciborzu, w związku z jego długotrwałą nieobecnością oraz upoważnienia tegoż 

nauczyciela do składania oświadczeń związanych z realizacją bieżącej działalności powiatu 

raciborskiego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu. 

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

426063. 

Wicestarosta przypomniał, że Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu jest placówką 

oświatową prowadzoną przez Powiat Raciborski. W placówce tej nie funkcjonuje stanowisko 

wicedyrektora. 

W myśl art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 996 z późn. zm.) w przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub placówki zastępuje go 

wicedyrektor, a w szkołach i placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora 

– inny nauczyciel tej szkoły lub placówki, wyznaczony przez organ prowadzący. 

Dyrektor przedmiotowej placówki Pani Agnieszka Busuleanu-Jaksik w najbliższym czasie 

będzie przebywała na urlopie macierzyńskim, stąd prośba o wyznaczenie Pani Agnieszki 

Chmieleckiej jako nauczyciela zastępującego dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury  

w Raciborzu, w związku z jego długotrwałą nieobecnością. 

Wyznaczenie nauczyciela, który podczas nieobecności dyrektora MDK-u będzie go 

zastępować pozwoli na sprawne bieżące zarządzanie placówką oraz jednoznaczne określenie 

kompetencji służbowych. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyznaczenia nauczyciela 

zastępującego dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, w związku z jego 

długotrwałą nieobecnością oraz upoważnienia tegoż nauczyciela do składania oświadczeń 

związanych z realizacją bieżącej działalności powiatu raciborskiego przez Młodzieżowy Dom 

Kultury w Raciborzu, po wniesieniu na wniosek Wicestarosty drobnej autopoprawki 

redakcyjnej do § 2 pkt 4. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2019. 

Jednocześnie Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego ustalili, że na kolejne posiedzenie 

zostanie zaproszona Pani Agnieszka Chmielecka – nauczyciel zastępujący dyrektora 

Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, w związku z jego długotrwałą nieobecnością. 
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Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

wyznaczenia nauczyciela zastępującego Panią Agnieszkę Chmielecką, będącym 

nauczycielem zastępującym dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu,  

w związku z długotrwałą nieobecnością. 

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

426065. 

Wicestarosta przekazał, że przedmiotowy projekt uchwały dotyczy wyznaczenia Pani Iwony 

Hazuka-Nosal do zastępowania Pani Agnieszki Chmieleckiej - będącej nauczycielem 

zastępującym dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, w związku z jego 

długotrwałą nieobecnością. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyznaczenia nauczyciela 

zastępującego Panią Agnieszkę Chmielecką, będącym nauczycielem zastępującym dyrektora 

Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, w związku z długotrwałą nieobecnością. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

Ad. 3 

 

Inspektor Wydziału Finansowego Dominika Budzan zaprezentowała kartę informacyjną 

Wydziału Finansowego dot. przedstawienia zmian w planie finansowym Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu na 2019 rok. 

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

426714. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planie finansowym Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu na 2019 rok. 

Ponadto Zarząd zapoznał się z Zarządzeniem Nr 12/2019 Starosty Raciborskiego  

z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu na rok 2019, przedstawionym przez Inspektora Dominikę Budzan. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu  

dot. przyjęcia do realizacji kalendarzy imprez kulturalnych i sportowych na 2019 r. 

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

419658. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął kalendarze imprez kulturalnych i sportowych  

do realizacji na 2019 r.  

Jednocześnie zaakceptował propozycję, aby decyzje w sprawach zmiany dotyczących 

wprowadzenia do kalendarzy nowych imprez cyklicznych, przedsięwzięć kulturalnych  

i sportowych oraz ewentualne zwiększenia kwot zabezpieczonego wcześniej dofinansowania 

do wprowadzonych przedsięwzięć były podejmowane przez Zarząd Powiatu Raciborskiego.  

W przypadkach zmian w obu kalendarzach imprez, polegających na zmniejszeniu wsparcia  

na wniosek organizatora, modyfikacji nazwy przedsięwzięcia lub terminu realizacji, decyzja 

pozostaje w gestii Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu. 

W przypadku zgłoszenia przedsięwzięć jednorazowych, w tym w szczególności 

okolicznościowych, jubileuszowych, o wysokości i rodzaju udzielonego wsparcia  

w ramach środków oraz możliwości technicznych i organizacyjnych będących  

w dyspozycji Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu decyzje podejmować będzie  

Wicestarosta za zgodą Starosty. 

Ponadto Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu  

zamieszczenie kalendarzy imprez kulturalnych i sportowych na 2019 r. na stronie 

internetowej Powiatu Raciborskiego.  

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Edukacji dot. sprawozdania  

z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Raciborski w 2018 r. 

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

426685. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego dokonał analizy poniesionych w 2018 roku wydatków  

na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat 

Raciborski, w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 

ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli  

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, z której wynika, że nie zachodzi 

konieczność wypłaty jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli z uwagi  

na osiąganie przez nauczycieli zatrudnionych w powiatowych jednostkach oświatowych 

średnich wynagrodzeń, określonych w Karcie Nauczyciela oraz rozporządzeniach 

wykonawczych.  
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Wobec powyższego polecił Kierownikowi Referatu Edukacji przedłożyć sprawozdanie  

z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Raciborski w 2018 r. 

Radzie Powiatu Raciborskiego, regionalnej izbie obrachunkowej, dyrektorom podległych 

szkół i placówek oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli w terminie 7 dni  

od daty sporządzenia. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. sprawozdania 

Dyrektora Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu ze zbycia mienia 

ruchomego małej wartości w roku 2018. 

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

426101. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację Dyrektora Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu o braku zbycia mienia ruchomego małej wartości  

w 2018 roku. 

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych  

dot. sprawozdania Dyrektora Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu  

z zawartych i kontynuowanych umów najmu i dzierżawy pomieszczeń w roku 2018. 

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

426489. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację Dyrektora Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z zawartych i kontynuowanych umów najmu i dzierżawy 

pomieszczeń w roku 2018. 

 

Starosta zapoznał zebranych z informacją o terminach posiedzeń komisji stałych Rady 

Powiatu Raciborskiego, zaplanowanych w styczniu 2019 r. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 426751. 

 

Starosta poinformował, że polecił Dyrektorowi Szpitala Rejonowego w Raciborzu 

przygotowanie koncepcji funkcjonowania parkingu przy raciborskim Szpitalu w terminie  

do końca marca 2019 r.  
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W końcowej części posiedzenia zebrani analizowali sprawę związaną z członkostwem 

Powiatu Raciborskiego w Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny”  

z siedzibą w Mikołowie. Składka członkowska na 2019 r. dla Powiatu Raciborskiego wynosi 

5 000,00 zł. W trakcie dyskusji ustalono, że w powyższej sprawie zorganizowane zostanie 

spotkanie Starosty z Dyrektorem Śląskiego Ogrodu Botanicznego.   

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Inspektor  

w Wydziale Organizacyjnym  

 

Magdalena Powązka  

 

 

Prowadzący posiedzenie: 

Starosta  

 

Grzegorz Swoboda  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 stycznia 2019 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 stycznia 2019 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania zaliczenia  

ul. Cysterskiej w Rudach do kategorii dróg gminnych. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagród finansowych  

za osiągnięte wyniki sportowe w 2018 r. osobom fizycznym z terenu powiatu 

raciborskiego. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagród rzeczowych  

za osiągnięte wyniki sportowe w 2018 r. osobom fizycznym z terenu powiatu 

raciborskiego. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagród finansowych  

dla trenerów i innych osób fizycznych działających na rzecz rozwoju sportu za sukcesy 

sportowe odniesione w 2018 roku. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyznaczenia nauczyciela 

zastępującego dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, w związku z jego 

długotrwałą nieobecnością oraz upoważnienia tegoż nauczyciela do składania oświadczeń 

związanych z realizacją bieżącej działalności powiatu raciborskiego przez Młodzieżowy 

Dom Kultury w Raciborzu. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyznaczenia nauczyciela 

zastępującego Panią Agnieszkę Chmielecką, będącym nauczycielem zastępującym 

dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, w związku z długotrwałą 

nieobecnością. 

 


