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OR.IV.0022.1.8.2021 

 

PROTOKÓŁ  NR 115/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 2 marca 2021 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. Posiedzenie odbyło się w budynku A, na parterze, w sali narad  

z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa. Starosta poinformował o nieobecności 

Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Józefa Stukatora.  

Starosta zaproponował, aby oddawanie głosu sygnalizowane było poprzez 

podniesienie ręki. Przed każdym głosowaniem będzie zadawał pytanie kto jest za danym 

rozstrzygnięciem, przykładowo zaakceptowaniem/podjęciem uchwały, itp.  

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia?  

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.  

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.  

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Powierzenie Pani Agnieszce Busuleanu-Jaksik stanowiska dyrektora Młodzieżowego 

Domu Kultury w Raciborzu. 



 

 

2 

2. Przyjęcie Protokołu Nr 114/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 23 lutego 2021 r.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy bieżące. 

 

Starosta przekazał, że kolejne planowane posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 9 marca 

2021 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

Starosta w imieniu własnym oraz zebranych przywitał na posiedzeniu Zarządu dyrektora 

Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu Panią Agnieszkę Busuleanu-Jaksik. 

Przypomniał, że w dniu 23 lutego 2021 r. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia 

konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu  

przy ul. Stalmacha 12. 

W związku z powyższym Starosta wręczył Pani Agnieszce Busuleanu-Jaksik powierzenie 

stanowiska dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu przy ul. Stalmacha 12  

od dnia 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2026 r.  

Następnie wszyscy zebrani złożyli gratulacje Pani Agnieszce Busuleanu-Jaksik, życząc 

powodzenia w kierowaniu placówką. 

W tym miejscu Pani Agnieszka Busuleanu-Jaksik opuściła posiedzenie.  

 

Ad. 2 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 114/2021 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego z dnia 23 lutego 2021 r., bez odczytywania, który był do wglądu  

w Wydziale Organizacyjnym? Jednocześnie do ww. Protokołu zostały zgłoszone wnioski  

o uzupełnienie zapisów na str. 6-7. 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 114/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 23 lutego 2021 r., po uwzględnieniu ww. wniosków. 
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Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok (rezerwa). 

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

598248. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok (rezerwa)? 

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 2021 rok (rezerwa). 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok. 

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

598249. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok? 

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 2021 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

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 2021. 

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

598251. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany rocznego planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi 

na rok 2021? 
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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 2021. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

planów finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych 

Powiatu Raciborskiego na 2021. 

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

598252. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego 

na 2021 rok? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego 

na 2021 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatrudnienia 

Dyrektora Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej 

nieobecności w pracy. 

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

598719. 

Starosta zaproponował zebranym, aby zatrudnić Panią Grażynę Wójcik na stanowisku 

Dyrektora Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu z dniem 8 marca 2021 r. na czas określony obejmujący okres 

usprawiedliwionej nieobecności Pani Marioli Jakackiej - Dyrektora Agencji Promocji Ziemi 

Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu,  

tj. od dnia 8 marca 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. 

Podkreślił, że w celu umożliwienia bieżącego i prawidłowego funkcjonowania Agencji 

Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim  
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w Raciborzu zasadne jest zatrudnienie osoby na stanowisku dyrektora na czas określony 

obejmujący czas usprawiedliwionej nieobecności Pani Marioli Jakackiej. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zatrudnienia Dyrektora Agencji 

Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności  

w pracy? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zatrudnienia Dyrektora Agencji 

Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności  

w pracy. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021. 

 

Następnie Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie upoważnienia kierownika jednostki do składania oświadczeń woli związanych  

z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Agencję Promocji Ziemi Raciborskiej  

i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

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

598713. 

Sekretarz Powiatu przypomniała, że z dniem 8 marca 2021 r. na stanowisku Dyrektora 

Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim 

w Raciborzu zostanie zatrudniona Pani Grażyna Wójcik w celu zastępstwa dotychczasowej 

Dyrektor. W celu zapewnienia sprawnego i bieżącego funkcjonowania powiatowej jednostki 

organizacyjnej, jaką jest Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, zachodzi konieczność upoważnienia 

osoby sprawującej tę funkcję do składania oświadczeń woli w ramach bieżącej działalności. 

Jednocześnie traci moc uchwała, w której Zarząd upoważnił Dyrektora Panią Mariolę Jakacką 

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu 

przez Agencję Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia kierownika jednostki 

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu 
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przez Agencję Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierownika jednostki  

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu 

przez Agencję Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021. 

 

Ad. 4 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego dot. grupowego zakupu 

energii elektrycznej – podsumowanie współpracy z grupą organizowaną przez Miasto 

Kędzierzyn-Koźle. 

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

598769. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zdecydował, aby wystąpić do Miasta Kędzierzyn-Koźle  

z pisemną deklaracją gotowości do dalszej współpracy przy zakupie energii elektrycznej  

w roku 2021 i latach następnych oraz koordynację działań w tym zakresie powierzyć 

Referatowi Administracyjnemu. 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego dot. ubezpieczenia 

majątkowego jednostek organizacyjnych powiatu. 

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

598700. 

Szczegółowych informacji w ww. sprawie udzieliła Sekretarz Powiatu.  

Uzupełniając przedmiotową kartę informacyjną Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych  

z wykazem nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego oraz wykazem 

nieruchomości stanowiących mienie Skarbu Państwa, na których usytuowane są budynki,  

jakie w ocenie Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami tut. Starostwa powinny 

zostać objęte ubezpieczeniem. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego wstępnie zapoznał się z kartą informacyjną dot. ubezpieczeń 

majątkowych jednostek organizacyjnych powiatu i postanowił, że powróci do tematu  

na kolejnym posiedzeniu po uzupełnieniu: 

 

1) rekomendacji wyboru jednego z przestawionych rozwiązań, 

2) danych nt. poniesionych kosztów ubezpieczenia i wartości mienia jednostek 

organizacyjnych powiatu w latach 2019 – 2020. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Rozwoju dot. informacji  

nt. zrealizowanych projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych w okresie  

od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r. 

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

597653. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację nt. zrealizowanych projektów 

dofinansowanych ze środków zewnętrznych w okresie od 01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.,  

do których przystąpił powiat oraz wyraził zgodę na umieszczenie jej na stronie internetowej 

powiatu. 

 

Starosta przedstawił odpowiedź Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu na pismo 

dot. przebiegu i kosztów Akcji Zima 2021. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 597596. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z odpowiedzią Dyrektora Powiatowego Zarządu 

Dróg w Raciborzu na pismo dot. przebiegu i kosztów Akcji Zima 2021.  

 

W tym miejscu Starosta zapoznał zebranych z oświadczeniami Klubu Radnych Prawa  

i Sprawiedliwości Rady Powiatu Raciborskiego, które zostały złożone za pośrednictwem 

poczty elektronicznej podczas obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 23 lutego  

2021 r.  

W pierwszym z nich Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Powiatu Raciborskiego 

oświadczył, że opowiada się za przywróceniem diagnostyki obrazowej jako własnego zakładu 

szpitala.  

Ww. oświadczenie znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

597780. 
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Starosta przypomniał, że Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Rady 

Powiatu Raciborskiego VI kadencji na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2021 r. pozytywnie 

(większością głosów, przy jednym głosie wstrzymującym) zaopiniowała wariant prowadzenia 

diagnostyki obrazowej w Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu systemem 

zleconym firmie zewnętrznej. Z ww. opinią wstępnie zapoznał się Zarząd na posiedzeniu  

w dniu 17 lutego 2021 r.  

Następnie Przewodniczący Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa pismem  

z dnia 17 lutego 2021 r. poinformował Zarząd, że w wyniku przeprowadzonej dyskusji  

oraz analizy kosztów funkcjonowania zakładu diagnostyki obrazowej Członkowie Komisji 

postanowili rekomendować wariant prowadzenia działalności przez firmę zewnętrzną.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z ww. pismem Przewodniczącego Komisji  

na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2021 r., które odbyło się w godzinach porannych.  

Zarząd biorąc pod uwagę pozytywną opinię Komisji polecił, aby Dyrektor Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu rozpoczął postępowanie przetargowe w sprawie prowadzenia badań 

diagnostycznych dla pacjentów szpitalnych i poradni specjalistycznych przez firmę 

zewnętrzną. 

 

W drugim oświadczeniu Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Powiatu 

Raciborskiego poinformował o rezygnacji radnych: Elżbiety Biskup, Szymona Bolika,  

Pawła Płonki z prac w zespole doradczym ds. wypracowania koncepcji rozwoju oraz zmiany 

kierunków w zakresie funkcjonowania Zamku Piastowskiego w Raciborzu. 

Ww. oświadczenie znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

597779. 

 

W końcowej części posiedzenia Starosta zapoznał zebranych z petycją z dnia 2 lutego 2021 r. 

mieszkańców Gminy Krzyżanowice, Sołectwa Bolesław w sprawie podjęcia czynności  

w kwestii poprawy bezpieczeństwa na odcinku drogi powiatowej od skrzyżowania DK 45 

Tworków w kierunku na Borucin do ostatnich zabudowań w Bolesławiu. 

Ww. petycja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 593071. 

Następnie Zarząd Powiatu Raciborskiego rozpatrzył, zgodnie z właściwością ww. petycję.  

Realizacja żądania petycji wymaga zabezpieczenia środków finansowych zarówno na etapie 

opracowania dokumentacji, jak i remontu drogi/chodnika. Starosta podkreślił konieczność 

finansowej partycypacji Wójta Gminy Krzyżanowice oraz pozyskania środków zewnętrznych.  
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Zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia petycji przez Zarząd Powiatu Raciborskiego 

przygotuje Sekretarz Powiatu.   

 

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 2 marca 2021 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 2 marca 2021 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok (rezerwa).  

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

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok.  

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2021. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2021 rok. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatrudnienia Dyrektora Agencji 

Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności 

w pracy. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierownika jednostki 

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu 

przez Agencję Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu. 


