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OR.IV.0022.1.32.2019 

 

PROTOKÓŁ  NR 38/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 31 lipca 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 Wicestarosty   

w terminie do dnia 2 sierpnia br. 

Starosta wyznaczył Członków Zarządu, Sekretarza Powiatu, Skarbnika 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.  

Starosta rozszerzył porządek posiedzenia o dodatkowe projekty uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego:  

 

1) w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół 

Specjalnych w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 

2) w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego. 

 

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

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

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
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TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 37/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 16 lipca 2019 r.  

2. Informacja nt. utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym 

w Raciborzu – referuje Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

4. Transport publiczny na terenie Powiatu Raciborskiego w kontekście zadań powiatu. 

5. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

6. Sprawy różne. 

 

Starosta przekazał, że w dniu 30 lipca 2019 r. brał udział w spotkaniu Zarządu Związku Gmin 

i Powiatów Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku. W związku z powyższym uległ 

zmianie pierwotnie zaplanowany termin posiedzenia Zarządu.  

Starosta poinformował, że kolejne planowane posiedzenie będzie miało miejsce  

w tut. Starostwie 8 sierpnia 2019 r. o godz. 08.00. 

 

Ad. 1 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

1 głosem wstrzymującym – przyjął Protokół Nr 37/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 16 lipca 2019 r. 

 

Ad. 2 

 

Starosta przywitał Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu Ryszarda Rudnika, 

podziękował za przybycie na posiedzenie i poprosił o przedstawienie informacji  

nt. utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu.  

Dyrektor Ryszard Rudnik przypomniał, że w dniu 19 czerwca 2019 r. w Ministerstwie 

Zdrowia została podpisana umowa na Szpitalny Oddział Ratunkowy. Szpital otrzyma prawie 

8,5 mln zł dofinansowania z przeznaczeniem na SOR z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 

„Infrastruktura ratownictwa medycznego”. 
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Dyrektor przekazał, że zostało przygotowane ogłoszenie na pełnienie funkcji Inwestora 

Zastępczego dla zadania pn. „Przebudowa budynków Szpitala Rejonowego im. dr Józefa 

Rostka w Raciborzu, Blok „C”, „A” i „H” wraz z rozbudową Bloku „C” na potrzeby 

utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego”. Mając na uwadze rangę ww. zadania 

wyłoniony inwestor zastępczy oprócz prowadzenia inwestycji będzie odpowiadał  

za rozliczenia i wstępną akceptację faktur. Dyrektor zwrócił uwagę na fakt, że projekt  

dot. SOR-u był wykonany 3 lata temu, stąd prawdopodobnie wymagana będzie jego 

aktualizacja. Na potrzeby SOR-u zostanie zaadaptowane część pomieszczeń, które obecnie są 

wykorzystywane przez Szpital. Realizację inwestycji zaplanowano w latach 2019-2022, prace 

budowalne rozpoczną się w 2020 r.  

Odpowiadając na pytanie Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzeja Chroboczka  

co do personelu medycznego jaki musi pracować w SOR, Dyrektor poinformował, że w SOR 

muszą być zatrudnieni m.in. lekarze w liczbie niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania 

oddziału, w tym co najmniej jeden lekarz systemu przebywający stale na oddziale (czyli  

co najmniej dwóch lekarzy przebywających jednoczasowo w SOR). Po uruchomieniu 

oddziału planuje się, że jeden lekarz zostanie przeniesiony z Izby Przyjęć, która zostanie 

zlikwidowana po utworzeniu SOR-u. Na SOR zostanie też przesunięty personel średni 

zatrudniony aktualnie na Izbie Przyjęć. Dyrektor podkreślił, że SOR to jednostka,  

która udziela pomocy pacjentowi w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego. Świadczenia 

opieki zdrowotnej, których udziela SOR, polegają na wstępnej ocenie stanu zdrowia pacjenta 

i leczeniu niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych. 

Na wniosek Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzeja Chroboczka wywiązała się 

dyskusja nt. reorganizacji pracy Zespołu Poradni Specjalistycznych w Szpitalu.  

Dyrektor Ryszard Rudnik przypomniał, że ww. temat omawiany był podczas obrad Rady 

Społecznej Szpitala. W czerwcu br. ogłosił nabór ofert na stanowisko Kierownika Zespołu 

Poradni Specjalistycznych. Zakres obowiązków Kierownika obejmuje m.in. dbałość o jakość 

świadczonych usług w zakresie przewidzianym dla Zespołu Poradni Specjalistycznych. 

Otrzymane dwie oferty na ww. stanowisko, nie spełniają oczekiwań. W ogłoszeniu zawarto 

zapis, że Szpital będzie kontaktować się tylko z wybranymi kandydatami.  

Zebrani przypomnieli, że to Członkowie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej  

i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Raciborskiego na posiedzeniu w dniu 21 maja 2019 r. 

zgłosili wniosek dotyczący rozważenia możliwości reorganizacji systemu przyjmowania 
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pacjentów w przyszpitalnym Zespole Poradni Specjalistycznych. Wniosek ten został 

przekazany do realizacji Dyrektorowi Szpitala Rejonowego w Raciborzu.  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska poruszyła kwestię związaną  

z zawieszeniem z dniem 1 lipca br. działalności Oddziału Wewnętrznego II raciborskiego 

Szpitala.  

Dyrektor zapewnił, że mimo zawieszenia działalności Oddziału Wewnętrznego II, Szpital 

posiada wystarczającą liczbę łóżek, aby zabezpieczyć dostępność do świadczeń medycznych. 

Uruchomiono podwójny dyżur internistyczny, a pacjenci kierowani są m.in. na Oddziały 

Geriatryczny i Pulmonologiczny, gdzie są wolne łóżka. Dyrektor wyraził nadzieję, że uda mu 

się pozyskać trzech lekarzy internistów, którzy zapewnią dzienną obsadę Oddziału 

Wewnętrznego II i jego normalna działalność zostanie wznowiona. 

W tym miejscu Dyrektor Ryszard Rudnik opuścił posiedzenie.  

 

Ad. 3 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych  

w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski. 

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

470119. 

Obecna w tej części posiedzenia Kierownik Referatu Edukacji Danuta Miensopust udzieliła 

szczegółowych informacji nt. przedmiotowego projektu uchwały. Przypomniała,  

że w Uchwale Nr XLIV/397/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. Rada Powiatu Raciborskiego 

określiła tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli: pedagogów, 

psychologów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w podległych szkołach  

i placówkach oświatowych do maksymalnie 22 godzin.  

W związku ze zmianami wprowadzonymi w ustawie z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie 

ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw organ prowadzący ma możliwość 

ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki 

zawodu we wszystkich typach szkół oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych,  

z tym że wymiar ten nie może przekraczać 20 godzin. Biorąc pod uwagę efektywność 
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kształcenia, jak i możliwość przekazania praktycznej wiedzy uczniom szkół powiatowych 

ustalono maksymalną wysokość pensum w wymiarze 20 godzin.  

Ponadto Kierownik Danuta Miensopust dodała, że Powiat Raciborski jest organem 

prowadzącym dla Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, w których realizowane są zajęcia 

w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zajęcia te, zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć 

prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez 

nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 1601) prowadzą terapeuci pedagogiczni, dla których Powiat Raciborski 

również musi ustalić pensum. W związku z powyższym ustala się maksymalną wysokość 

pensum w wymiarze 22 godzin, podobnie jak innych specjalistów typu: pedagog, psycholog, 

logopeda, doradca zawodowy i terapeuta pedagogiczny. 

Zachodzi również konieczność ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycielom rewalidacji tylko w przypadku, gdy zajęcia te są jedynymi zajęciami 

prowadzonymi przez nauczyciela. Sytuacja dotyczy również Zespołu Szkół Specjalnych  

w Raciborzu. Ustala się zatem maksymalną wysokość pensum na poziomie 22 godzin, 

podobnie jak innych specjalistów typu: pedagog, psycholog, logopeda, doradca zawodowy  

i terapeuta pedagogiczny. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów  

i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję  

w dniu 27 sierpnia 2019 r., po wniesieniu przez Starostę autopoprawek do uzasadnienia 

zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Raciborski z późn. zm. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

470116. 

Szczegółowych informacji nt. przedmiotowego projektu uchwały udzieliła Kierownik 

Referatu Edukacji Danuta Miensopust. Wyjaśniła, iż zgodnie z przyjętymi zmianami  

w ustawie – Karta Nauczyciela wprowadzono takie same dla wszystkich nauczycieli 

minimalne stawki dodatku z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy. Dodatek ten  

nie będzie mógł być niższy niż 300 złotych. 

Biorąc pod uwagę powyższe, w regulaminie określającym niektóre zasady wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski z późn. zm. określono dodatek za sprawowanie funkcji 

wychowawcy klasy na 300 złotych miesięcznie. 

W trakcie dyskusji Członkowie wnieśli, aby Kierownik Referatu Edukacji ujęła  

w uzasadnieniu projektu uchwały jaki będzie skutek finansowy dla budżetu Powiatu 

Raciborskiego w 2020 r. po wprowadzeniu dodatku za sprawowanie funkcji wychowawcy  

w wysokości 300 zł.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej regulaminu określającego niektóre 

zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski z późn. zm. oraz postanowił o jego 

skierowaniu na sesję w dniu 27 sierpnia 2019 r., po wniesieniu przez Starostę autopoprawek 

do uzasadnienia zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

Kierownik Referatu Edukacji dodała, że ww. omawiane projekty uchwał Rady zostaną 

skierowane do władz statutowych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, celem 

przedstawienia opinii oraz do konsultacji społecznych.  

W tym miejscu Kierownik Danuta Miensopust opuściła posiedzenie. 

 

Ad. 4 

 

Starosta zapoznał zebranych z materiałem pt. „Transport publiczny na terenie Powiatu 

Raciborskiego w kontekście zadań powiatu”. 

Ww. materiał znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 469295. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował materiał pt. „Transport publiczny  

na terenie Powiatu Raciborskiego w kontekście zadań powiatu” oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 27 sierpnia 2019 r., po wniesieniu drobnych autopoprawek 

redakcyjnych zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

 

Ad. 5 

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 rok. 

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

469540. 

Skarbnik Powiatu poinformował, że w przedmiotowym projekcie uchwały zaproponowano 

m.in. zwiększenie w Rozdziale 80152 o kwotę 30 000,00 zł planu wydatków Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.  

Obecna w tej części posiedzenia Kierownik Referatu Edukacji Danuta Miensopust udzieliła 

wyjaśnień związanych ze zmianami w budżecie zaproponowanymi przez Zespół Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu. Poinformowała, że ww. kwota przeznaczona zostanie 

na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy  

dla młodzieży uczęszczającej do ZSO Nr 1 w Raciborzu. 

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Edukacji dokonać 

analizy realizacji zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski i kompleksową informację przygotować w terminie do dnia 10 września 2019 r. 

Jednocześnie zdecydował, że decyzja co do zmiany planu wydatków w Rozdziale 80152 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu zostanie podjęta w późniejszym 

terminie. 

Następnie, na wniosek Skarbnika Powiatu, Zarząd Powiatu Raciborskiego wprowadził 

autopoprawki do projektu uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 rok, polegające na tym, że: 

1) w Rozdziale 80111 zwiększa się o kwotę 1 774,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zmiana 

elewacji korytarza pawilonu A i łącznika pomiędzy pawilonami A i B oraz zabezpieczenie 
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pęknięć w ścianach w Zespole Szkół Specjalnych przy ul. Królewskiej 19 w Raciborzu”  

i jednocześnie zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji,  

z przeznaczeniem dla Referatu Inwestycji i Remontów,  

2) w Rozdziałach 80120 i 80132 dokonuje się zmian w kwocie ogółem 21 637,00 zł w planie 

wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem  

na osuszanie, wymianę parkietu szkolnej siłowni oraz naprawę instalacji grzewczej. 

 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2019 rok, po wniesieniu autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

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

nr OR.IV.0025.1.2019. 

Starosta dodatkowo poinformował zebranych o zmianie planu finansowego Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu na rok 2019, w tym o zmniejszeniu o kwotę 1 200,00 zł planu 

wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, z przeznaczeniem dla Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu na Powiatową Inaugurację Roku 

Szkolnego 2019/2020. 

W tym miejscu Kierownik Danuta Miensopust opuściła posiedzenie. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na rok 2019. 

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

469541. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 2019. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej określenia uprawnień i odpowiedzialności z zakresu 

wykonywania budżetu Powiatu Raciborskiego, składania oświadczenia woli w imieniu 
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powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych z prowadzeniem bieżącej działalności 

powiatu. 

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

469191. 

Skarbnik Powiatu wyjaśnił, że w związku ze zmianą personalną na stanowisku Kierownika 

Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz utworzeniem stanowiska Zastępcy Skarbnika 

Powiatu, zachodzi konieczność zmiany Uchwały Nr 1/4/2018 Zarządu Powiatu Raciborskiego 

z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie określenia uprawnień i odpowiedzialności z zakresu 

wykonywania budżetu Powiatu Raciborskiego, składania oświadczenia woli w imieniu 

powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych z prowadzeniem bieżącej działalności 

powiatu z późn. zm. 

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

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

uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu Powiatu Raciborskiego, 

składania oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych  

z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu, po wniesieniu przez Sekretarza Powiatu 

autopoprawek do § 1 pkt 2, § 3 i uzasadnienia zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

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

nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

Starosta 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 realizacji projektu  

pn. „Rozwiń zawodowe skrzydła z Erasmusem” w ramach programu Erasmus+. 

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

468248. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 realizacji projektu pn. „Rozwiń zawodowe 

skrzydła z Erasmusem” w ramach programu Erasmus+.  

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019. 
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Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych  

w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski. 

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

469910. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, 

logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, po wniesieniu przez Starostę 

autopoprawek, o których mowa w pkt 3 protokołu, zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

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

nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski z późn. zm. 

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

469905. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej regulaminu 

określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski  

z późn. zm., po wniesieniu przez Starostę autopoprawek, o których mowa w pkt 3 protokołu, 

zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 
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Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

Starosta zaprezentował dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Specjalnych  

w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  

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

470284. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu ubiegającego się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

Starosta omówił dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego. 

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

470286. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, po wniesieniu przez Starostę 

drobnej autopoprawki do § 1 pkt 4 zgłoszonej w trakcie posiedzenia. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

Ad. 6 

 

Skarbnik Powiatu omówił kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych  

na 2019 rok. 
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

469544. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek podległych na 2019 rok. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. założeń  

do projektu budżetu Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

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

469480. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z założeniami do projektu budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2020 rok polecił Skarbnikowi Powiatu przekazać Dyrektorom jednostek 

podległych oraz Naczelnikom wydziałów/Kierownikom referatów poniższe wytyczne,  

wg których należy opracować projekty budżetów na 2020 rok: 

1) plan dochodów na 2020 rok powinien być zaplanowany na realnym poziomie (odstępstwa 

od prognozy wykonania za 2019 r. powinny być wyjaśnione), 

2) wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia należy zaplanować na poziomie 2,5% wzrostu  

w stosunku do prognozy wykonania 2019 r. (odstępstwa od tej zasady powinny być 

szczegółowo wyjaśnione). Przy ustalaniu wysokości wynagrodzeń dla nauczycieli  

oraz innych obligatoryjnych wydatków (np. odpis na ZFŚS) należy brać pod uwagę 

wskaźniki i kwoty wynikające wprost z przepisów prawa. Do każdego paragrafu 

klasyfikacji budżetowej należy dołączyć szczegółowe uzasadnienie, 

3) w planie dochodów i wydatków należy również ująć programy/projekty unijne, które będą 

kontynuowane oraz/lub realizacja rozpocznie się w 2020 roku (wydatki ująć  

w wykazie przedsięwzięć wieloletnich). Do zadań współfinansowanych ze środków 

„zewnętrznych” należy dołączyć informację o źródłach finansowania (wraz z informacją  

o etapie postępowania), 

4) Tabelę Kalkulacyjną Zatrudnienia i Funduszu Płac należy wypełnić w podziale  

na „administrację, obsługę, księgowość i nauczycieli” – zgodnie z załączoną do karty 

informacyjnej tabelą, 

5) wraz z preliminarzami budżetowymi należy złożyć wykaz przedsięwzięć wieloletnich,  

o których mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych. Wydatki 

przewidziane na realizację przedsięwzięć powinny być zgodne z wydatkami 

zaplanowanymi w projekcie budżetu. 
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Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu  

dot. informacji nt. zrealizowanych projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych  

w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.  

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

469518. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację nt. zrealizowanych projektów 

dofinansowanych ze środków zewnętrznych, do których przystąpił powiat w okresie  

od 01.01.2019 r.  do 30.06.2019 r. oraz polecił Kierownikowi Referatu Promocji i Rozwoju 

Powiatu umieścić ją na stronie internetowej powiatu. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska przedstawiła kartę informacyjną 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. nabycia na rzecz Powiatu Raciborskiego 

nieruchomości prywatnej zajętej pod drogę publiczną powiatową.  

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

469421. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. nabycia na rzecz 

Powiatu Raciborskiego nieruchomości prywatnej zajętej pod drogę publiczną powiatową 

polecił Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami zwrócić się do Pana Janusza 

P. z propozycją zakupu fragmentu działki nr 106/10, za cenę ustaloną w drodze operatu 

szacunkowego, po wcześniejszym wykonaniu podziału geodezyjnego działki nr 106/10  

i wydzielenia z niej części faktycznie zajętej pod pas drogi powiatowej. Podział geodezyjny 

nastąpi na zlecenie i koszt Powiatu Raciborskiego, podobnie jak zawarcie umowy sprzedaży.  

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady 

Powiatu Raciborskiego z posiedzenia w dniu 23 lipca 2019 r., w którym Komisja udzieliła 

„upoważnienia dla Zarządu Powiatu Raciborskiego do podpisania porozumienia  

z Prezydentem Miasta Racibórz w sprawie wspólnego funkcjonowania Zamku Piastowskiego 

w Raciborzu”.  

Ww. wniosek znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 469848. 

Nawiązując do ww. wniosku, Starosta poinformował, że wystosowane zostanie pismo  

do Prezydenta Miasta Racibórz z propozycją sformalizowania współpracy i stworzenia 

wspólnej koncepcji rozwoju turystyki z uwzględnieniem Zamku Piastowskiego w Raciborzu.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu 

udzielić odpowiedzi na wniosek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu 

Raciborskiego z posiedzenia w dniu 23 lipca 2019 r. oraz wystąpić w przedmiotowej sprawie 

do Prezydenta Miasta Racibórz.  

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych  

z opinią prawną w zakresie przekazania przez Przewodniczącego Rady skargi do organu 

właściwego do jej rozpatrzenia. Jednocześnie przypomniała, że Zarząd polecił wystąpić  

do radcy prawnego tut. Starostwa z wnioskiem o wydanie opinii prawnej,  

czy Przewodniczący Rady, w oparciu o art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym, może we własnym zakresie przekazać innym organom skargi, 

dla rozpatrzenia których Rada Powiatu Raciborskiego nie jest właściwa.  

Jak podkreślono w opinii prawnej, zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym: „Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie 

pracy rady oraz prowadzenie obrad rady”. Przewodniczący jest zatem wyłącznie organem 

wewnętrznym rady powiatu (III SA/Lu 203/12 – Wyrok Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Lublinie z dnia 19 lipca 2012 r.). Zgodnie z art. 19 k.pa. organy 

administracji publicznej przestrzegają z urzędu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej. 

Przepis art. 231 § 1 k.p.a. stanowi zaś, że jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest 

właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 

siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym 

skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ. Przepis ten wprost stanowi, że wyłącznie 

organ, do którego została wniesiona skarga, jest władny przekazać ją organowi właściwemu.   

Zatem w przypadku rady powiatu, która jest organem kolegialnym, przekazanie skargi 

właściwemu organowi może nastąpić wyłącznie w formie uchwały, a nie poprzez czynność 

przewodniczącego rady powiatu – jest to jedyna zgodna z przepisami obowiązującego prawa 

forma. Odpowiedź na skargę udzielona pismem przewodniczącego rady w zakresie 

wykazania braku właściwości rady, nie odpowiada wymogom prawa, właściwym  

do przekazania skargi jest organ powiatu, którym jest rada powiatu – a nie przewodniczący 

rady powiatu, który nie ma statusu organu. Powyższe znajduje potwierdzenie w Wyroku Sądu 

Administracyjnego w Gdańsku z dnia 21 marca 2019 r., sygn. akt: III SA/Gd 109/19.   

Ww. opinia znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 469548. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z opinią prawną w zakresie przekazania  

przez Przewodniczącego Rady skargi do organu właściwego do jej rozpatrzenia. 

 

Starosta zaprezentował pismo Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu nr NK/614/2019  

z dnia 8 lipca 2019 r. (data wpływu do tut. Starostwa 17 lipca 2019 r.) dot. zatrudnienia 

pielęgniarek i położnych w lecznicy. Powyższa sprawa analizowana była na posiedzeniu  

w dniu 28 maja 2019 r. podczas którego polecono, aby Dyrektor Szpitala poinformował  

czy lecznica zatrudnia wystarczającą liczbę pielęgniarek i położnych oraz czy zastosowane 

rozwiązania w postaci umowy zlecenia nie zostaną zakwestionowane przez Narodowy 

Fundusz Zdrowia.  

Jak poinformował Dyrektor problem zatrudnienia pielęgniarek występuje w lecznicy, ale jest 

to problem w całej Polsce i borykają się z tym problemem wszystkie jednostki lecznicze,  

z uwagi na brak tego zawodu na rynku pracy, co też przyznaje Ministerstwo Zdrowia. 

Ministerstwo Zdrowia zapewnia, iż w najbliższych latach sytuacja ta ma ulec znacznej 

poprawie, gdyż utworzono nowe jednostki szkolące ten zawód medyczny. Szpital Rejonowy 

w Raciborzu, stara się sprostać temu wyzwaniu i rozwiązywać problem w zakresie 

zatrudniania wystarczającej liczby pielęgniarek, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia 

szpitalnego. Jednocześnie Dyrektor poinformował, że Narodowy Fundusz Zdrowia podczas 

wielokrotnych kontroli na przestrzeni ostatnich lat, nie kwestionował zatrudnienia 

pielęgniarek i położnych na umowy zlecenie. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 467923. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Dyrektora Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu nr NK/614/2019 z dnia 8 lipca 2019 r. (data wpływu do tut. Starostwa 17 lipca 

2019 r.) dot. zatrudnienia pielęgniarek i położnych w lecznicy. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła informację nt. ubezpieczenia jednostek organizacyjnych 

Powiatu Raciborskiego 2018/2019, która znajduje się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 470826. 

Ww. informacja zawiera dane  nt.: 

1) wartości majątku ubezpieczonych jednostek,  

2) zakresu ubezpieczenia,  

3) kosztów ponoszonych przez jednostki,  
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4) szkodowości w jednostkach  

w porównaniu do ubezpieczenia, które obowiązywało do dnia 30 czerwca 2019 r.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją nt. ubezpieczenia jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego 2018/2019.  

 

Nawiązując do ustaleń z posiedzenia w dniu 16 lipca 2019 r. Starosta zapoznał zebranych  

z dodatkowymi informacjami dotyczącymi wydarzenia pn.: „Piwny Fajer” - Piastowski 

Festiwal Piwa, które odbędzie się 3 sierpnia br. na Zamku Piastowskim w Raciborzu.  

 

W końcowej części posiedzenia Starosta wraz z zebranymi podziękowali  

Krzysztofowi Spornemu Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa  

za dotychczasową pracę, osobiste zaangażowanie i trud, jaki włożył w sprawne  

i profesjonalne funkcjonowanie Starostwa. Życzyli również powodzenia na nowej drodze 

zawodowej, życząc samych sukcesów.  

 

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 31 lipca 2019 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 31 lipca 2019 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2019 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2019. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

określenia uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu Powiatu 

Raciborskiego, składania oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych 

oraz związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”  

w Raciborzu Panu Sławomirowi Janowskiemu do realizacji projektu pn. „Rozwiń 

zawodowe skrzydła z Erasmusem” w ramach programu Erasmus+. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, 

psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach  

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

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej regulaminu 

określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski  

z późn. zm. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu ubiegającego się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

 


