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OR.II.0022.1.44.2014 

PROTOKÓŁ  NR 189/2014 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 19 listopada 2014 r.  

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

 Posiedzeniu przewodniczył Starosta Adam Hajduk.  

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane 

quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał.  

   

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 188/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 13 listopada 2014 r.   

2. Karta informacyjna Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  

dot. materiału informacyjnego na sesję Rady Powiatu oraz Raportu z wykonania Programu 

Ochrony Środowiska dla Powiatu Raciborskiego za lata 2012 – 2013.   

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Starosta poinformował, że w dniu 25 listopada br. o godz. 08.00 odbędzie się kolejne 

posiedzenie Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

Starosta przekazał, że Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Norbert Mika zgłaszał swoją 

nieobecność na dzisiejszym posiedzeniu.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 188/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 listopada  

2014 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 



 2 

Ad. 2 

 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki 

Wodnej i Rolnictwa dot. materiału informacyjnego na sesję Rady Powiatu oraz Raportu  

z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Raciborskiego za lata 2012 – 2013.   

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

189495. 

Starosta przypomniał, że zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji 

Ochrony Środowiska rada powiatu przynajmniej raz w roku rozpatruje informację 

wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o stanie środowiska. Ponadto zgodnie  

z ww. przepisem wojewódzki inspektor ochrony środowiska informuje zarząd powiatu  

o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla danego terenu.  

Uchwałą Nr XXIV/244/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. Rada Powiatu Raciborskiego 

przyjęła aktualizację „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Raciborskiego  

na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016 – 2019”. Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy Prawo 

ochrony środowiska zarząd powiatu zobowiązany jest raz na dwa lata sporządzić  

i przedstawić radzie powiatu raport z wykonania programu ochrony środowiska. Aktualnie 

należało dokonać oceny w zakresie realizacji przedsięwzięć w latach 2012-2013.  

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

0 głosów wstrzymujących:  

1) pozytywnie zaopiniował „Informację o stanie środowiska na terenie Powiatu 

Raciborskiego” oraz postanowił o jej skierowaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego  

w grudniu 2014 r.,  

2) przyjął i postanowił przekazać na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w grudniu 2014 r. 

„Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Raciborskiego  

za lata 2012-2013”. 

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok.  

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

189952. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  
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0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2014 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na rok 2014. 

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

189955.  

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 2014. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

 

W tym miejscu Wicestarosta zaprezentował dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół  

i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, 

przedstawiając uzasadnienie co do wysokości zaproponowanych dodatków motywacyjnych.  

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

189729. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie ustalenia 

dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski: 

1) zwiększył wysokość dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych 

w Raciborzu z kwoty 100,00 zł do kwoty 150,00 zł,  

2) zwiększył wysokość dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Poradni Psychologiczno - 

Pedagogicznej w Raciborzu z kwoty 430,00 zł do kwoty 450,00 zł, przyznając go  

za okres od 01.12.2014 r. do 31.12.2014 r.,  

3) przyznał dodatek motywacyjny dla Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 

w Rudach w kwocie 100,00 zł,  

4) nie przyznał dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka 

Sportowego w Raciborzu,  

5) polecił, aby w tytule kolumn nr 4 i nr 5 w wyrażeniu „Wysokość dodatku …” dodać słowo 

„miesięcznego”. 
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Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustalenia dodatków 

motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski.  

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

 

Wicestarosta przypomniał, że w dniach 12 – 13 listopada 2014 r. odbył się konkurs  

na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu. W wyniku 

przeprowadzonej procedury konkursowej kandydatem na stanowisko dyrektora ww. placówki 

został Pan Łukasz Kandziora. Zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej 

szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej o wyniku postępowania 

konkursowego przewodniczący komisji niezwłocznie powiadamia organ prowadzący szkołę 

oraz przekazuje temu organowi dokumentację postępowania konkursowego. Następnie organ 

prowadzący zatwierdza konkurs i powierza funkcję dyrektora. 

Mając na uwadze powyższe, Wicestarosta zaprezentował dodatkową kartę informacyjną 

Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. przedstawienia dokumentacji postępowania 

konkursowego na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 

w Raciborzu. 

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

189658. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z przedstawioną dokumentacją postępowania 

konkursowego na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 

w Raciborzu. 

 

Następnie Wicestarosta przedstawił dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Poradni Psychologiczno  

– Pedagogicznej w Raciborzu przy ul. Jana 14. 

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

189593. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu przy ul. Jana 14. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 
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Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2014 r. 

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

189972. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych na 2014 r.: 

Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu, Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu, Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

Nr 1 w Raciborzu.  

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. propozycji zmiany w kalendarzu imprez kulturalnych realizowanych jako zadania własne 

samorządu powiatowego w zakresie upowszechniania kultury. 

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

189490. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną Referatu Edukacji, 

Kultury i Sportu dot. propozycji zmiany w kalendarzu imprez kulturalnych realizowanych 

jako zadania własne samorządu powiatowego w zakresie upowszechniania kultury przyjął  

do realizacji zmieniony kalendarz imprez kulturalnych na 2014 r. i wyraził zgodę,  

aby zabezpieczyć środki finansowe na potrzeby organizacyjne imprezy kulturalnej  

pn.: „XI Raciborski Festiwal Podróżniczy WIATRAKI 2014” w kwocie 4 500,00 zł (brutto). 

 

Starosta poinformował, że w dniu 18 listopada 2014 r. uczestniczył w uroczystym 

zakończeniu obchodów Roku abp. Józefa Gawliny – generała dywizji Wojska Polskiego, 

doktora, biskupa polowego Wojska Polskiego. 

Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej na Zamku Piastowskim w Raciborzu, w trakcie 

którego podsumowano cykl wydarzeń o charakterze religijno-kulturalno-oświatowym.   

W trakcie uroczystości zebrani wysłuchali wystąpienia abp. Damiana Zimonia, prelekcji  

ks. prof. Jerzego Myszora oraz ks. Piotra Spallka. Jak przekazał Starosta podczas wystąpienia 

w ramach ww. spotkania podsumował „Rok abp. Józefa Gawliny”. 
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Z okazji zakończenia obchodów przygotowany został również specjalny program artystyczny 

w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki  

w Raciborzu oraz prezentacja filmu dokumentalnego pt. „Abp. Józef Gawlina opowieść  

o biskupie tułaczu” autorstwa Wojciecha Wojnowicza. Wręczono pamiątkowe portrety  

z wizerunkiem abp. Józefa Gawliny.  

 

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. Adam Hajduk  

2. Andrzej Chroboczek  

3. Józef Stukator  

4. ------------------ 

5. Piotr Olender  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 19 listopada 2014 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 19 listopada 2014 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2014. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych 

dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym  

jest Powiat Raciborski. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu przy ul. Jana 14. 


