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OR.IV.0022.1.49.2019 

 

PROTOKÓŁ NR 55/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 03 grudnia 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.  

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 3 dodatkowe karty informacyjne: 

1) karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów w sprawie realizacji zadania  

pn „Budowa wiaduktu wraz z rozbiórką wiaduktu istniejącego w związku  

z przebudową drogi powiatowej nr 3527S w Wojnowicach”, 

2) karta informacyjna Wydziału Geodezji w sprawie zwiększenia środków finansowych 

na zamówienie pn. „Wykonanie usługi polegającej na analizie dokumentacji 

ewidencyjnej, materiałów zasobu oraz geodezyjnym pomiarze terenowym wraz  

z opracowaniem wyników umożliwiającym ujawnienie w ewidencji gruntów części 

działki katastralnej 28, następnie 1572 z a.m. 13 obręb Nędza, j.e. Nędza pominiętej  

w trakcie zakładania ewidencji gruntów w latach 60, a stanowiących drogę 

publiczną.”, 

3) karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego dot. utworzenia powiatowej jednostki 

organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Raciborskiego. 

Powyższa propozycja spotkała się z akceptacją zebranych.  
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Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków ( nieobecny w tej części 

posiedzenia Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator) – 4 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 54/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 26 listopada 2019 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

 

Starosta poinformował, że kolejne planowane posiedzenie będzie miało miejsce  

w tut. Starostwie 10 grudnia 2019 r. o godz. 10.00.  

 

Ad. 1 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków (nieobecny w tej części posiedzenia 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator)  – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 54/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 26 listopada 2019 r. 

 

Ad. 2 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2020 – 2032. 

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

499737. 

Poinformowano, że przygotowana Wieloletnia Prognoza Finansowa zabezpiecza 

funkcjonowanie jednostek na poziomie niezbędnego minimum. W przypadku braku 

zwiększenia kwoty subwencji oświatowej zagrożone może być funkcjonowanie jednostek 

oświatowych w obecnych strukturach. W zakresie zadań inwestycyjnych zostały zaplanowane 

jedynie zadania rozpoczęte w 2019r. oraz te na które Powiat otrzymał dofinansowanie. Przy 

tak niskim poziomie dochodów (w szczególności dochodów PIT) Powiat nie jest w stanie 
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realizować nowych inwestycji. Ponadto bardzo dużym zagrożeniem jest niedoszacowanie 

finansowania Szpitala Rejonowego w Raciborzu, gdzie każda wygenerowana strata musi 

zostać pokryta przez organ założycielski. W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej nie 

zostały przekroczone limity wskaźników wynikających z ustawy o finansach publicznych. 

Skarbnik Powiatu podkreślił, że utrzymanie stabilności finansowej jest w głównej mierze 

uzależnione od poziomu wydatków oraz sposobu finansowania oświaty oraz służby zdrowia 

w latach następnych. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków (nieobecny w tej części posiedzenia 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator)   – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2020 – 2032 oraz po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawek zgłoszonych 

w trakcie posiedzenia postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 19.12.2019 r. 

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

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

499732 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków (nieobecny w tej części posiedzenia 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator)  – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2020 roku oraz 

postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 19.12.2019 r. 

 

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Rady 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 

500410. 

W tym momencie na posiedzenie Zarządu Powiatu Raciborskiego dołączył Członek Zarządu 

Józef Stukator. 
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Skarbnik Powiatu omówił zmiany w planie wydatków polegające na dostosowaniu planu do 

przewidywanego wykonania oraz zabezpieczeniu środków na zapłatę składek ZUS i podatku 

od wynagrodzeń za grudzień 2019 r. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 rok  

oraz po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawek zgłoszonych w trakcie 

posiedzenia postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 19.12.2019 r. 

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2019 – 

2032. 

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

500411. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2019 – 2032, który zakłada możliwość umorzenia II raty pożyczki 

udzielonej przez Powiat Raciborski Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu,  w wysokości 500 

tys. zł. i wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawek zgłoszonych w trakcie 

posiedzenia postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 19.12.2019 r. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia przez 

Powiat Raciborski od Wojewody Śląskiego zadania publicznego z zakresu administracji 

rządowej związanego z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na obszarze powiatu 

raciborskiego dotyczącego wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla członków powiatowej 

komisji lekarskiej orzekającej o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej. 

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

499018. 

Starosta poinformował, że Wojewoda Śląski zwrócił się do Starostów o podjęcie działań 

mających na celu usankcjonowanie w drodze porozumień wybranych zadań z zakresu 

administracji rządowej dotyczących organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej od 

roku 2020. Zadanie polegające na wypłacie dodatkowego wynagrodzenia członkom 
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powiatowej komisji lekarskiej orzekającej o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej  

o którym mowa w uchwale było realizowane dotychczas przez powiat i wymaga jedynie 

formalnego usankcjonowania. W tym celu konieczne jest podjęcie odpowiednio uchwały 

organu stanowiącego a następnie zawarcie porozumienia oraz podpisanie umowy dotacji 

pomiędzy Wojewodą Śląskim a Zarządem Powiatu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu  

w sprawie przyjęcia przez Powiat Raciborski od Wojewody Śląskiego zadania publicznego  

z zakresu administracji rządowej związanego z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na 

obszarze powiatu raciborskiego dotyczącego wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla 

członków powiatowej komisji lekarskiej orzekającej o stopniu zdolności do czynnej służby 

wojskowej oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 19.12.2019 r. 

 

 

Ad. 3 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 rok (rezerwa ogólna). 

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

499699. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

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

Raciborskiego na 2019 rok (rezerwa ogólna). 

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

 

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 

499719. 

Skarbnik Powiatu poinformował, że w rozdziale 75495 zwiększa się plan wydatków 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup 

zespołu komputerowego oraz paliwa i materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania 

jednostki. Oznajmiał również, że wpłynęły pisma dyrektorów podległych jednostek 
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oświatowych z prośbą o  dokonanie przesunięć środków finansowych w ramach własnego 

budżetu w wyniku czego: 

1) w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu, (w rozdziale 80102, 80134) zwiększa się plan 

wydatków z przeznaczeniem na zakup narzędzia badawczego skali Stanford Binet 5 do 

diagnozy poziomu rozwoju intelektualnego. Jednocześnie w rozdziale 80195 zmniejsza 

się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji z przeznaczeniem dla 

Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, 

2) w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu dokonuje się 

przesunięcia w planie wydatków (z rozdziału 80151, 80195), z przeznaczeniem na roboty 

remontowe na sali gimnastycznej, 

3) w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Raciborzu (w rozdziale 

80120) dokonuje się przesunięcia w planie wydatków z przeznaczeniem na zakup 

środków czystości i tonerów do drukarek, 

4) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu (w rozdziale 85404) dokonuje się 

przesunięcia w planie wydatków z przeznaczeniem na zakup sprzętu do realizacji zadań  

z zakresu neuroterapii Metodą Wrankego. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

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

Raciborskiego na 2019 rok po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawek 

zgłoszonych w trakcie posiedzenia.  

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

OR.IV.0025.1.2019.  

 

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 

499720.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 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 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019.  
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Wicestarosta omówił dwie wersje projektu uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie ustalenia godzinowych minimalnych stawek z tytułu korzystania z obiektów  

i urządzeń oraz wykonywania usług o charakterze użyteczności publicznej  

w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 9. 

Ww. projekty uchwał znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID 

479406 i 497444.  

Wicestarosta poinformował, że Uchwałą Nr XIV/138/2015 Rada Powiatu Raciborskiego  

z dnia 22 grudnia 2015 r. powierzyła Zarządowi Powiatu uprawnienia do określania 

wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi o charakterze 

użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 

Powiatu Raciborskiego. Uchwałę określającą wysokość cen i opłat ponoszonych przez osoby 

i instytucje za korzystanie z sal gimnastycznych, pomieszczeń i urządzeń oraz usług  

o charakterze użyteczności publicznej wykonywanych w Międzyszkolnym Ośrodku 

Sportowym w Raciborzu podejmuje się na wniosek dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka 

Sportowego w Raciborzu. Zmiana wysokości cen i opłat w Międzyszkolnym Ośrodku 

Sportowym w Raciborzu podyktowana jest wzrostem ogólnych kosztów utrzymania obiektu, 

jednocześnie z uwzględnieniem funkcjonujących stawek w podobnych tego typu obiektach na 

terenie Miasta Raciborza. Wicestarosta wykazał różnice w proponowanych stawkach z tytułu 

wynajmowania, korzystania z obiektów i urządzeń oraz wykonywania usług o charakterze 

użyteczności pomiędzy pozycjami nr. 3,4 i 5, przy czym  podkreślił, że należy wziąć pod 

uwagę konkurencyjność rynku w tym zakresie, a stawki zaproponowane przez Referat 

Audytu i Kontroli po przeprowadzonym niedawno audycie w tejże jednostce, są zbyt 

wysokie. W wyniku przeprowadzonej dyskusji Zarząd polecił Kierownikowi Referatu 

Edukacji przygotować na jedno z kolejnych posiedzeń informację o dochodach uzyskanych 

przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu  w 2018 roku i 2019 (do 30.11.2019 r.) 

z tytułu usług o charakterze użyteczności publicznej wg szczegółowości w/w uchwały.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął I wersję uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie ustalenia godzinowych minimalnych stawek z tytułu korzystania z obiektów  

i urządzeń oraz wykonywania usług o charakterze użyteczności publicznej  

w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 9. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 0 głosami za, 5 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – nie podjął II wersji uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie ustalenia godzinowych minimalnych stawek z tytułu korzystania z obiektów  

i urządzeń oraz wykonywania usług o charakterze użyteczności publicznej  

w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 9 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu omówił kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych  

na 2019 rok. 

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

500434. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek podległych na 2019 rok. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska przedstawiła kartę informacyjną 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. opracowania propozycji sposobu nadzorowania, 

kontroli i wizyt monitorująco-sprawdzających nieruchomości Powiatu Raciborskiego,  

a oddanych pod najem czy dzierżawę. 

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

499417. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z w/w kartą informacyjną jednocześnie wyraził 

zgodę, aby: 

1) każda umowa najmu lub dzierżawy posiadała zapis zastrzegający możliwość prawa 

przeprowadzania kontroli korzystania z przedmiotu najmu lub dzierżawy, 

2) kontrole, o których mowa w zawartych umowach odbywały się 2 razy do roku, 

a z przebiegu podjętych czynności sporządzony był stosowny protokół.  

Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, aby zbiorcze 

informacje o wynikach przeprowadzonych kontroli przekazywane były na posiedzenia 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w okresach półrocznych, po zakończeniu każdego półrocza  

(do 31 lipca za I półrocze oraz do 31 stycznia za II półrocze poprzedniego roku). 
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Starosta omówił dodatkową kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. 

zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa wiaduktu wraz  

z rozbiórką wiaduktu istniejącego w związku z przebudową drogi powiatowej nr 3527S  

w Wojnowicach”. 

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

500726. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną i otrzymaniu od 

Burmistrza Gminy Krzanowice informacji dot. braku środków finansowych na wkład własny 

na realizację omawianego zadania, nie wyraził zgody na zwiększenie środków finansowych – 

kwoty jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego 

oraz postanowił odstąpić od realizacji zadania. Jednocześnie Zarząd planuje podjąć działania, 

aby w przyszłości pozyskać środki zewnętrzne na realizację w/w inwestycji w maksymalnej 

wysokości. Dodatkowo Zarząd polecił, aby Powiatowy Zarząd Dróg zapewnił odpowiedni 

poziom zabezpieczenia tego odcinka drogi. 

 

W tym momencie na posiedzenie Zarządu wszedł Pan Piotr Blochel Naczelnik Wydziału 

Geodezji, który omówił dodatkową kartę informacyjną Wydziału Geodezji dot. zwiększenia 

środków finansowych na zamówienie pn „Wykonanie usługi polegającej na analizie 

dokumentacji ewidencyjnej, materiałów zasobu oraz geodezyjnym pomiarze terenowym wraz  

z opracowaniem wyników umożliwiającym ujawnienie w ewidencji gruntów części działki 

katastralnej 28, następnie 1572 z a.m. 13 obręb Nędza, j.e. Nędza pominiętej w trakcie 

zakładania ewidencji gruntów w latach 60, a stanowiących drogę publiczną.”.  

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

500811. 

Naczelnik Wydziału Geodezji poinformował, że Wydział Geodezji wystąpił z wnioskiem  

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy 

Prawo zamówień publicznych na zadanie pn. „Wykonanie usługi polegającej na analizie 

dokumentacji ewidencyjnej, materiałów zasobu oraz geodezyjnym pomiarze terenowym wraz 

z opracowaniem wyników umożliwiającym ujawnienie w ewidencji gruntów części działki 

katastralnej 28, następnie 1572 z a.m. 13 obręb Nędza, j.e. Nędza pominiętej w trakcie 

zakładania ewidencji gruntów w latach 60, a stanowiącej drogę publiczną”. Wartość 

szacunkowa zamówienia opiewała na kwotę 5 000,00 zł brutto. W dniu 2 grudnia 2019r. po 

otwarciu ofert okazało się, iż jedyna prawidłowo złożona oferta przez firmę Usługi 
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Geodezyjno – Kartograficzne Lucjan Cichoń jest na kwotę 9 000,00 zł.  Ze względu na dużą 

skomplikowalność sprawy, koniecznym jest zwiększenie środków finansowych na to zadanie 

i zrealizowanie go, z uwagi na fakt, iż mieszkańcy ulicy Rolniczej w Nędzy nie będą mogli ze 

względu na brak pozwolenia Referatu Architektury i Budownictwa, który uzależnia w/w 

prace od dostępu do drogi publicznej, podjąć prac inwestycyjnych (remont i przebudowa 

budynku mieszkalnego). Teren ten od lat jest użytkowany, jako droga publiczna  

i utrzymywana przez Gminę Nędza. Wykonanie tej pracy umożliwi również uregulowanie 

stanu prawnego tej nieruchomości i przejęcie jej przez Gminę a w dalszej kolejności pozwoli 

na wykonanie oświetlenia ulicznego, gdyż obecne, stare znajduję się na nieruchomościach 

osób prywatnych. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z przedstawioną kartą informacyjną przy czym  

nie wyraził zgody na zwiększenie środków finansowych – kwoty, jaką zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego oraz  polecił powtórzyć procedurę 

przetargową na wyłonienie wykonawcy do realizacji powyższego zadania. 

W tym momencie Pan Piotr Blochel Naczelnik Wydziału Geodezji opuścił posiedzenie. 

 

Sekretarz Powiatu omówiła dodatkową kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego dot. 

utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Powiatu 

Raciborskiego. 

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

499889. 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że w celu podniesienia efektywności funkcjonowania 

administracji, scentralizowania obsługi finansowo-księgowej, optymalizacji wydatków, 

usprawnienia procesów zarządzania i kontroli oraz ujednolicenia procedur w większości szkół 

i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Raciborski uzasadnione jest rozważenie 

możliwości utworzenia CUW dla zapewnienia wspólnej obsługi oświatowych jednostek 

organizacyjnych. Centralizacja jednorodnych, a w wielu przypadkach tych samych czynności 

pozwoli na rezygnację z ich powielania i zapewni sprawniejszą obsługę i przepływ informacji  

między jednostkami prowadzonymi przez Powiat Raciborski. Dodatkowo, zgodnie  

z informacją od firmy Vulcan (dostawcy aktualnego oprogramowania dla jednostek 

oświatowych) najpóźniej do końca 2020r. wymagane jest dokonanie aktualizacji 

oprogramowania. Obecne systemy nie będą już wspierane. Konieczne jest podjęcie decyzji   

o terminie wdrożenia nowych rozwiązań informatycznych.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował przedstawioną kartę informacyjną po czym: 

1. wyraził zgodę na rozpoczęcie procesu centralizacji, przy założeniu, że żaden 

pracownik administracyjny zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony                     

w jednostkach planowanych do objęcia wspólną obsługą nie utraci pracy, mając 

możliwość przejścia do pracy w CUW lub w innej jednostce organizacyjnej Powiatu 

Raciborskiego; 

2. zdecydował, że wspólna obsługa jednostek prowadzona będzie przez nowo utworzoną 

jednostkę organizacyjną (CUW)  z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Raciborzu; 

3. wskazał, że jednostkami obsługiwanymi będą: 

1) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu, 

2) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik”  

w Raciborzu, 

3) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, 

4) II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Raciborzu, 

5) Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, 

6) Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu, 

7) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu, 

8) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach, 

9) Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu, 

10) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu, 

11) Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na 

Zamku Piastowskim w Raciborzu; 

 

4. wstępnie przyjął, że CUW zapewni jednostkom obsługiwanym wspólną obsługę   

organizacyjną, finansową, płacową, z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości               

oświatowej przy założeniu, że szczegółowy zakres działania określał będzie odrębnie 

nadany statut CUW, 

5. wstępnie przyjął, że termin rozpoczęcia działalności CUW to 1 lipca 2020 r. chyba, że 

w trakcie uzgodnień koncepcji funkcjonowania i szczegółów centralizacji usług 

uzasadnione i racjonalne okaże się określenie innego terminu, 

6. wstępnie przyjął, że termin wdrożenia nowego oprogramowania finansowo-

księgowego rozpocznie się 1 stycznia 2020r.  

 

Starosta powiadomił, że dnia 21 listopada br, Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu 

zwrócił się do Zarządu Powiatu Raciborskiego z wnioskiem o umorzenie pożyczki wraz  

z odsetkami zgodnie z umową nr ZS.8023.1.2.2019. 

W/w wniosek znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 497519. 
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Starosta poinformował, że w wyniku trudnej sytuacji finansowej i płynnościowej szpitala, 

która spowodowana jest niedoszacowaniem przez NFZ zapotrzebowania na usługi medyczne 

w powiecie raciborskim, zbyt niskim poziomem nakładów na służbę zdrowia oraz 

regulacjami ustawowymi w zakresie kosztów funkcjonowania szpitali w Polsce, Dyrekcja 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu zwraca się z prośbą o wsparcie finansowe w postaci 

umorzenia II raty pożyczki w kwocie 1 milion złotych wraz z odsetkami (spłata przypada na 

dzień 15 grudnia 2019 roku).  W latach 2009-2018 szpital udzielił pomocy medycznej na 

własny koszt na kwotę 14,3 mln zł, co zmusiło do skorzystania z refinansowania się w formie 

cesji zobowiązań i pożyczek, których spłaty w 2019 roku do dnia 31.10 br pochłonęły 1,9 

mln. zł. Dodatkowo, aby możliwe było normalne funkcjonowanie niezbędne są zakupy 

inwestycyjne na kwotę około 1,2 mln zł., które lecznica musi pokryć z własnych środków. 

Powyższe czynniki sprawiają, iż szpital nie jest w stanie na bieżąco spłacać w pełni swoich 

bieżących zobowiązań, które dodatkowo zostają pogłębione bieżąca stratą finansową.  

W wyniku przeprowadzonej dyskusji Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

1) nie wyraził zgody na umorzenie II raty pożyczki w kwocie 1 mln. zł wraz z odsetkami 

udzielonej na podstawie umowy nr ZS.8023.1.2.2019 z dnia 4 stycznia 2019 r., 

2) wyraził zgodę na  wydłużenie  terminu spłaty II raty w/w pożyczki do dnia 20.12.2019 r. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła informację o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Raciborskiego VI kadencji, która odbędzie się w dniu 5 grudnia 2019 r. o  godz. 08:30  

w Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

W/w informacja znajduje się w  systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 499375. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła interpelacje, które zostały złożone przez radnych Powiatu 

Raciborskiego na ostatniej sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 26 listopada br. 

Interpelacje znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 499165, 

499163, 499164. 

W wyniku przeprowadzonej dyskusji Zarząd polecił: 

1) Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych udzielić odpowiedzi na interpelacje 

wniesioną przez radną Powiatu Raciborskiego Panią Elżbietę Biskup (korespondencja 

znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID: 499165). 

Szczegółowych  informacji udzieli Wicestarosta,  
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2) Kierownikowi Referatu Edukacji udzielić odpowiedzi na interpelację wniesioną przez 

radnego Powiatu Raciborskiego Pana Romana Wałacha (korespondencja znajduje się  

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID: 499163). Szczegółowych 

informacji udzieli Wicestarosta, 

3) Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych udzielić odpowiedzi na interpelacje 

wniesioną przez radnego Powiatu Raciborskiego Pana Franciszka Marcola  

(korespondencja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID: 

499164). Szczegółowych informacji udzieli Wicestarosta. 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Specjalista 

w Wydziale Organizacyjnym  

 

Sylwia Sitarz 

 

 

Prowadzący posiedzenie: 

Starosta  

 

Grzegorz Swoboda  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 03 grudnia 2019 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 03 grudnia 2019 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2019 rok (rezerwa ogólna). 

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

Powiatu Raciborskiego na 2019 rok.  

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2019 rok. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia godzinowych minimalnych 

stawek z tytułu korzystania z obiektów i urządzeń oraz wykonywania usług o charakterze 

użyteczności publicznej w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu przy ulicy 

Klasztornej 9. 


