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OR.IV.0022.1.3.2020 

 

PROTOKÓŁ  NR 61/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 4 lutego 2020 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.  

Wicestarosta poinformował, że na dzisiejsze posiedzenie przygotowano projekt 

uchwały w sprawie wysokości cen i opłat za usługi o charakterze użyteczności publicznej  

oraz za korzystanie z urządzeń i obiektów na Zamku Piastowskim w Raciborzu w 2020 r.  

W związku z powyższym zaproponował, aby został on omówiony przez Dyrektora Agencji 

Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu, który został zaproszony na posiedzenie. Powyższa propozycja spotkała się  

z akceptacją zebranych.  

  Starosta rozszerzył porządek posiedzenia o materiały dodatkowe: 

1) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia uchwały 

dotyczącej ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania 

publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych, 

2) pismo Wójta Gminy Rudnik nr OKS.ZD.005.2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.  

w sprawie wsparcia finansowego przedsięwzięć kulturalnych, organizowanych  

w 2020 r. 
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Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 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 60/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 28 stycznia 2020 r.  

2. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

 

Starosta poinformował, że kolejne planowane posiedzenie będzie miało miejsce  

w tut. Starostwie 11 lutego 2020 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 60/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 28 stycznia 2020 r., po zgłoszeniu wniosków o uzupełnienie treści  

na str. 8 oraz o poprawienie drobnych błędów redakcyjnych na str. 13 i 15. 

 

Ad. 2 

 

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Raciborskiego  

za 2019 rok.  

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

515745. 

Jak dodał Starosta wraz z przedmiotowym projektem uchwały przedłożono: 

1) informację o stanie bezpieczeństwa na terenie działania Komendy Powiatowej Policji   

w Raciborzu w 2019 r., która znajduje się w systemie informatycznym  

Mdok pod numerem UID 551291, 
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2) sprawozdanie z realizacji zadań w powiecie raciborskim przez Placówkę Straży Granicznej  

w Rudzie Śląskiej za rok 2019, które znajduje się w systemie informatycznym  

Mdok pod numerem UID 511419, 

3) sprawozdanie z realizacji zadań Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej  

w Raciborzu za rok 2019 - Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu 

raciborskiego za 2019 rok, które znajduje się w systemie informatycznym  

Mdok pod numerem UID 510867, 

4) sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Powiatowego 

Inspektoratu Weterynarii w Raciborzu w roku 2019, które znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 512587, 

5) informację Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu o stanie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego powiatu raciborskiego za 2019 rok, która znajduje się 

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 512382. 

 

W trakcie dyskusji Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator zasugerował,  

aby w przyszłości zastanowić się nad formą przekazywanych sprawozdań, w szczególności 

obszernymi danymi statystycznymi.  

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 przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu 

Raciborskiego za 2019 rok oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 25 lutego 

2020 r. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił o przekazaniu na sesję w dniu 25 lutego 2020 r.: 

1) informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie działania Komendy Powiatowej Policji   

w Raciborzu w 2019 r., 

2) sprawozdania z realizacji zadań w powiecie raciborskim przez Placówkę Straży Granicznej  

w Rudzie Śląskiej za rok 2019, 

3) sprawozdania z realizacji zadań Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej  

w Raciborzu za rok 2019 - Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu 

raciborskiego za 2019 rok, 

4) sprawozdania z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Powiatowego 

Inspektoratu Weterynarii w Raciborzu  w roku 2019, 
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5) informacji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu o stanie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego powiatu raciborskiego za 2019 rok. 

Jednocześnie Zarząd przypomniał Kierownikowi Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego, aby na sesję, która odbędzie się w listopadzie 2020 r. Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Zlewni w Gliwicach przedstawiło 

informację z realizacji zadań w roku 2019 w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. 

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu przekazał, że niżej zaproponowane zmiany w budżecie oraz planie 

finansowym Starostwa związane są z planowaną reorganizacją tut. Starostwa,  

w tym z utworzeniem Biura Obsługi Starosty.  

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Starosta poinformował, że po rozeznaniu 

możliwości i przedyskutowaniu różnych wariantów/propozycji postanowiono o utworzeniu, 

w ramach Wydziału Organizacyjnego, Biura Obsługi Starosty, któremu przekazane zostaną 

zadania realizowane dotychczas przez Referat Promocji i Rozwoju Powiatu z zakresu 

współpracy z mediami oraz promocji Powiatu Raciborskiego.  

Po zmianie, Referat Promocji i Rozwoju Powiatu odpowiadać będzie głównie za współpracę 

krajową i zagraniczną oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych. Powyższe zmiany  

w działaniu tut. Starostwa nie generują dodatkowego zatrudnienia. Reorganizacja wejdzie  

w życie z dniem podjęcia uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu.  

Mając na uwadze ww. zmiany organizacyjne od dnia 4 lutego 2020 r. w posiedzeniach 

Zarządu nie uczestniczy Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu.  

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

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

515596. 

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 2020 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  
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Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany planów finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

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

515597. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 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 2020 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wysokości 

cen i opłat za usługi o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z urządzeń  

i obiektów na Zamku Piastowskim w Raciborzu w 2020 r. 

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

515719. 

W tym miejscu na posiedzenie została poproszona Dyrektor Agencji Promocji Ziemi 

Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu  

Mariola Jakacka.  

Na wstępie Wicestarosta poinformował, że ww. projekt uchwały został przygotowany 

głównie ze względu na zakończenie trwałości projektu pn. „Utworzenie Centrum Dziedzictwa 

Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu”.  

Dyrektor Mariola Jakacka omówiła przedmiotowy projekt uchwały, zwracając przede 

wszystkim uwagę na zmianę brzmienia § 1. Ponadto zaproponowane zmiany polegają  

na wprowadzeniu do oferty Zamku oddzielnego biletu wstępu do Kaplicy Zamkowej  

św. Tomasza Becketa oraz na określeniu metrażu pod usługę wynajęcia dziedzińca 

zamkowego. 

W trakcie dyskusji zebrani zwrócili uwagę na konieczność doprecyzowania zapisów uchwały, 

zgodnie z którymi nieodpłatny bilet wstępu na Zamek przysługiwałby uczestnikom wydarzeń 

przy organizacji/współorganizacji z udziałem Powiatu Raciborskiego. Ponadto ze względu  

na fakt, że zakończyła się trwałość projektu pn. „Utworzenie Centrum Dziedzictwa 

Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu” należy zastanowić się 

nad wykreśleniem/przeredagowaniem zapisów, o których mowa w § 3 projektu uchwały.  
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Mając na uwadze zgłaszane wątpliwości, Starosta zapytał kto jest za przesunięciem 

omawiania projektu uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wysokości cen  

i opłat za usługi o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z urządzeń  

i obiektów na Zamku Piastowskim w Raciborzu w 2020 r. na kolejne posiedzenie?   

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

0 głosów wstrzymujących – postanowił, że do omówienia projektu w sprawie wysokości cen  

i opłat za usługi o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z urządzeń  

i obiektów na Zamku Piastowskim w Raciborzu w 2020 r. powróci na kolejnym posiedzeniu, 

po przygotowaniu: 

1) porównania z dotychczas obowiązującą uchwałą nr 15/68/2019 Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w ww. sprawie,  

2) informacji nt. ilości i rodzaju imprez, które odbyły się na Zamku Piastowskim w Raciborzu  

w 2019 r.,  

3) informacji nt. osiągniętych w 2019 r. wpływów ze sprzedaży biletów wstępu oraz opłat  

za korzystanie z urządzeń i obiektów na Zamku 

oraz po rozważeniu zasadności pozostawienia zapisów, o których mowa w § 3. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej 

działalności powiatu przez Agencję Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu podczas nieobecności dyrektora. 

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

515720. 

Dyrektor Mariola Jakacka przypomniała, że Zarząd Powiatu Raciborskiego upoważnił  

p. Katarzynę Metel do składania w imieniu powiatu raciborskiego oświadczeń woli 

związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Agencję Promocji Ziemi 

Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu podczas 

nieobecności dyrektora. W wyniku dłuższej nieobecności osoby upoważnionej, pod koniec 

2019 r. czynności te zostały powierzone p. Dagmarze Smołce. 

W związku z planowaną długotrwałą nieobecnością p. Dagmary Smołki dla zapewnienia 

prawidłowego funkcjonowania jednostki podczas nieobecności dyrektora, płynnej okresowej 

realizacji jego kompetencji uzasadnione jest upoważnienie kolejnego pracownika,  

tj. p. Grzegorza Nowaka.  
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Odpowiadając na pytanie Starosty, Dyrektor Mariola Jakacka wyjaśniła, że postępowania  

o udzielenie zamówień publicznych przeprowadzone w jednostce dotyczyły  

m.in. zaopatrzenia w węgiel, zapewnienia ochrony przeciwpożarowej, obsługi 

informatycznej. Zapytała czy Zamek mógłby skorzystać z serwera, którym dysponuje  

tut. Starostwo, gdyż posiadany przez jednostkę jest przestarzały.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia do składania 

oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Agencję 

Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu podczas nieobecności dyrektora. Polecił Dyrektorowi przygotować informację 

nt. postępowań o udzielenie zamówień publicznych przeprowadzonych przez Agencję  

w 2019 r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

W tym miejscu Dyrektor Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu Mariola Jakacka opuściła 

posiedzenie. 

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu omówił kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych  

na 2020 rok. 

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

515601. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek podległych na 2020 rok. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Spraw Społecznych  

dot. środków na pokrycie kosztów pobytu małoletniego w placówkach opiekuńczo  

– wychowawczych „Kamyk” w Kielcach. 

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

515279. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. środków  

na pokrycie kosztów pobytu małoletniego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 

„Kamyk” w Kielcach przyjął rozwiązanie polegające na zwiększeniu budżetu Referatu Spraw 

Społecznych w dziale 855, rozdziale 85510, § 4330 o kwotę 57 133,00 zł.   

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. sprawozdania  

z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Raciborski w 2019 r. 

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

514538. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Edukacji przedłożyć 

sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Raciborski  

w 2019 r. Radzie Powiatu Raciborskiego, regionalnej izbie obrachunkowej, dyrektorom 

podległych szkół i placówek oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. wniosku Dyrektora Zespołu 

Szkół Specjalnych w Raciborzu w sprawie ubiegania się o środki na dobudowanie pawilonu 

przeznaczonego na pracownie zawodowe dla Szkoły Przysposabiającej do Pracy działającej  

w ramach Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu. 

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

515544. 

Wicestarosta przekazał, że Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu wyraziła chęć 

ubiegania się o środki na dobudowanie pawilonu przeznaczonego na pracownie zawodowe 

dla Szkoły Przysposabiającej do Pracy działającej w ramach zespołu szkół. O środki planuje 

ubiegać się z Fundacji VELUX FOUNDATIONS, która wspiera projekty obejmujące  

m.in. szkolenie zawodowe skierowane do młodzieży zagrożonej, która skorzystałaby  

ze wsparcia edukacyjnego dostosowanego do ich potrzeb. Fundacja udziela dotacji  

na innowacyjne projekty modelowe, jak również na projekty, które przyczyniłyby się  

do długoterminowego zrównoważonego rozwoju społecznego. Preferowane są aplikacje 

 o budżecie 500 000 Euro lub wyższym, z tym, że koszty VAT musi ponieść organ 

prowadzący, bo nie jest obsługiwany przez Fundację. Wnioski aplikacyjne przyjmowane są 

na bieżąco. Procedura weryfikacji i akceptacji trwa ok. 6 miesięcy. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował propozycję Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Raciborzu w sprawie ubiegania się o środki na dobudowanie pawilonu 

przeznaczonego na pracownie zawodowe dla Szkoły Przysposabiającej do Pracy działającej  

w ramach Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu. Jednocześnie ustalił, że wstępna wycena 

kosztów zostanie sporządzona przez pracowników Referatu Inwestycji i Remontów. 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu  

dot. wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa  

IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, 

Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze 

publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne 

źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Zachodni. 

Tytuł projektu: „Poprawa efektywności energetycznej budynków szkoły CKZiU nr 1  

w Raciborzu”. 

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

515590. 

Szczegółowych informacji w ww. sprawie udzieliła obecna w tej części posiedzenia Inspektor 

Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu Justyna Szyndler.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na złożenie wniosku o dofinansowanie  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020,  

Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka 

niskoemisyjna, Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii  

w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna  

i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Zachodni. 

Tytuł projektu: „Poprawa efektywności energetycznej budynków szkoły CKZiU nr 1  

w Raciborzu”.  

Ponadto Zarząd wyraził zgodę na: 

1) złożenie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej do Dyrektora 

Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT w ramach 

przedmiotowego projektu, 

2) wyłonienie podmiotu zewnętrznego do opracowania analizy ekonomiczno-finansowej  

oraz innej dokumentacji specjalistycznej wymaganej w naborze (w szczególności 
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dokumentacji projektowej dla zwiększonego zakresu inwestycji). Jednocześnie wybrał 

wariant umowy z wykonawcą polegający na tym, że wprowadzony zostanie zapis  

do umowy o częściowym rozliczeniu z wykonawcą w proporcji: 90% - po złożeniu 

wniosku o dofinansowanie, 10% - po zakończeniu całkowitej ścieżki oceny projektu.  

Przy czym, koszt 2 płatności jest uznawany, co do zasady, przez IZ RPO WSL  

za niekwalifikowalny. Do umowy należy wprowadzić zapisy odnośnie kar umownych  

oraz gwarancji. 

W tym miejscu Inspektor Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu Justyna Szyndler opuściła 

posiedzenie.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu dot. informacji 

nt. zrealizowanych projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych w okresie  

od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r. 

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

514043. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację nt. zrealizowanych projektów 

dofinansowanych ze środków zewnętrznych w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.,  

do których przystąpił powiat oraz polecił umieścić ją na stronie internetowej powiatu. 

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia, Wicestarosta ponownie omówił kartę 

informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu dot. przyjęcia do realizacji kalendarzy 

imprez kulturalnych, sportowych, spraw społecznych oraz bezpieczeństwa na 2020 r. 

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

506801. 

Wicestarosta przypomniał, że Zarząd przyjął do realizacji:  

1) kalendarz wydarzeń z zakresu spraw społecznych na 2020 r.,  

2) kalendarz wydarzeń z zakresu bezpieczeństwa na 2020 r., 

3) kalendarz imprez kulturalnych do końca stycznia 2020 r., 

4) kalendarz imprez sportowych do końca stycznia 2020 r. 

Jednocześnie Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu uzupełnić 

kalendarz imprez sportowych na 2020 r. o informację nt. terminów imprez i porównanie 

kalendarza imprez z 2019 r. Uzupełniony kalendarz imprez sportowych na 2020 r. został 

przekazany na dzisiejsze posiedzenie i znajduje się w systemie informatycznym  
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Mdok pod numerem UID 515759. 

Po analizie kalendarza imprez kulturalnych na 2020 r., Członek Zarządu Powiatu 

Raciborskiego Andrzej Chroboczek zaproponował, aby organizacja jubileuszu 75-lecia Chóru 

im. Juliusza Rogera oraz 9. edycji Festiwalu im. J. Rogera została wsparta wyższą kwotą  

od proponowanej. Ustalono, że do powyższej propozycji zebrani powrócą na jednym  

z kolejnych posiedzeń.  

W tym miejscu Starosta przedstawił dodatkowe pismo Wójta Gminy Rudnik  

nr OKS.ZD.005.2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wsparcia finansowego 

przedsięwzięć kulturalnych, organizowanych w 2020 r. 

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących: 

1) przyjął do realizacji kalendarz imprez sportowych na 2020 r., 

2) przyjął do realizacji kalendarz imprez kulturalnych na 2020 r. po ustaleniu, że organizacja: 

a) 15. Powiatowego Konkursu na Ozdobę Wielkanocną zostanie wsparta kwotą 2 000,00 zł,  

b) 17. Raciborskiego Festiwalu Podróżniczego WIATRAKI 2020 zostanie wsparta kwotą 

4 000,00 zł. 

 

Po zapoznaniu się z pismem Wójta Gminy Rudnik nr OKS.ZD.005.2020 z dnia 30 stycznia 

2020 r. wyraził zgodę na ujęcie w kalendarzu imprez kulturalnych na 2020 r.: 

1) procesji konnej ku czci św. Urbana, która odbędzie się w dniu 6 czerwca 2020 r.  

i zabezpieczeniu kwoty 1 000,00 zł na pomoc w organizację przedsięwzięcia,  

2) organizacji Wojewódzkiego Finału Zaprzęgów Jednokonnych i Dwukonnych, który 

odbędzie się w dniu 20 września 2020 r. i zabezpieczeniu na ten cel kwoty 1 500,00 zł. 

 

Ponadto Zarząd zaakceptował propozycję, aby decyzje w sprawach zmiany dotyczących 

wprowadzenia do kalendarzy imprez cyklicznych, przedsięwzięć kulturalnych i sportowych,  

z zakresu spraw społecznych oraz bezpieczeństwa, które nie wymagają finansowania powiatu 

podejmował Starosta.   

W przypadku nowych przedsięwzięć cyklicznych, które wymagają wsparcia finansowego 

decyzję o wysokości ich wsparcia ze środków powiatu podejmować będzie Zarząd  

na wniosek Starosty.   
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W przypadkach zmian w kalendarzach, polegających na zmniejszeniu wsparcia na wniosek 

organizatora, modyfikacji nazwy przedsięwzięcia lub terminu realizacji, decyzja pozostaje  

w gestii właściwych referatów. Informacja o ww. zmianach zostanie przekazana do Starosty. 

W przypadku zgłoszenia przedsięwzięć jednorazowych, w tym w szczególności 

okolicznościowych, jubileuszowych, o ewentualnym wsparciu finansowym, technicznym 

i/lub organizacyjnym w ramach możliwości właściwych referatów decyzje podejmować 

będzie Starosta. Informacja o podjętej decyzji będzie przekazana na posiedzenie Zarządu 

Powiatu.     

Jednocześnie Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu zamieścić 

kalendarze imprez kulturalnych i sportowych na 2020 r. na stronie internetowej Powiatu 

Raciborskiego. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska omówiła sprawozdanie  

z realizacji Uchwały Nr V/78/2003 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 lutego 2003 r.  

w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących 

własność Powiatu Raciborskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres 

dłuższy niż 3 lata. Jednocześnie przedstawiła sprawy z zakresu gospodarowania 

nieruchomościami Powiatu Raciborskiego będące w trakcie realizacji. Dodała, że w 2019 r. 

odbyły się cztery przetargi ustne nieograniczone w celu sprzedaży nieruchomości położonej  

w Raciborzu przy ul. Moniuszki 24. W piątym przetargu, który miał miejsce  

w dniu 22 stycznia 2020 r., wyłoniono nabywcę za cenę 130 000,00 zł brutto. Akt notarialny 

kupna-sprzedaży nie został jeszcze podpisany. 

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

514790. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr V/78/2003 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania, 

zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego oraz ich 

wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 25 lutego 2020 r. 

Ponadto polecił Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami przygotować kartę 

informacyjną dot. stanu prawnego nieruchomości zajętej przez AquaBrax Szymocice.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska przedstawiła sprawozdanie  
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z realizacji Uchwały Nr III/41/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 grudnia 2006 r.  

w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, stanowiących własność 

Powiatu Raciborskiego. 

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

514791. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr III/41/2006 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia zasad 

wynajmowania lokali mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 25 lutego 2020 r. 

 

Starosta zaprezentował pismo Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przekazania: 

1) planu pracy Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Powiatu 

Raciborskiego na 2020 r., 

2) planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu Raciborskiego  

na 2020 rok, 

3) planu pracy Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego  

na 2020 rok. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 514736. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przekazał naczelnikom/kierownikom komórek 

organizacyjnych tut. Starostwa plany pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Raciborskiego  

na rok 2020, zobowiązując jednocześnie do przygotowania niezbędnych materiałów 

(dyspozycja Starosty – symbol komórki organizacyjnej – przy poszczególnych tematach 

komisji). Zakres przedstawianych materiałów naczelnicy/kierownicy powinni omówić  

z odpowiednim wyprzedzeniem, z resortowym Starostą. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła informację o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Raciborskiego VI kadencji, które odbędzie się w dniu 12 lutego 2020 r. o  godz. 08:30  

w Starostwie Powiatowym w Raciborzu (budynek A, parter, pok. nr 4). Przedmiotem 

posiedzenia będzie kontrola pn. „Zasady wynagradzania nauczycieli i pracowników placówek 

oświatowych”. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 515599. 
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Sekretarz Powiatu zaprezentowała wnioski Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego  

z posiedzenia w dniu 28 stycznia 2020 r. 

Ww. wnioski znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 515540. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił: 

1) Kierownikowi Referatu Edukacji udzielić odpowiedzi na wniosek nr 1,  

2) Skarbnikowi Powiatu udzielić odpowiedzi na wniosek nr 2. 

 

W tym miejscu Starosta omówił dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie 

realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

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

516281. 

Szczegółowych informacji w ww. sprawie udzielił Skarbnik Powiatu. Przypomniał,  

że na poprzednim posiedzeniu Zarząd Powiatu Raciborskiego podjął Uchwałę  

Nr 60/313/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji 

zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych. Rozstrzygnięcie konkursu miało rozwiązać problem dowozu uczestników 

do 35 – miejscowego Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób upośledzonych 

umysłowo typu B w Raciborzu oraz 70 – miejscowego Warsztatu Terapii Zajęciowej  

w Raciborzu. Jednostki te dysponują łącznie 4 pojazdami do przewozu osób 

niepełnosprawnych, z których tylko jeden, zakupiony w II połowie 2018 r., nie wymaga 

licznych i kosztownych napraw.  

Po podjęciu uchwały, pojawiły się wątpliwości czy dowóz uczestników na zajęcia  

w środowiskowych domach samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo jest zadaniem 

rządowym czy zadaniem fakultatywnym powiatu realizowanym na podstawie rozpoznanych 

przez starostwa potrzeb, w związku z czym zaproponowano, aby uchylić ww. uchwałę. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.  

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami prawnymi w ww. sprawie polecił 

Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych, radcy prawnemu oraz Skarbnikowi Powiatu 
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wystąpić do RIO w Katowicach z wnioskiem o udzielenie wyjaśnienia w zakresie stosowania 

przepisów o finansach publicznych. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Sekretarz Powiatu poinformowała, po ustaleniach ze Starostą, że na kolejnym posiedzeniu 

Kierownik Referatu Audytu i Kontroli przedstawi kartę informacyjną dot. przebiegu kontroli 

przeprowadzonych w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu  

w latach 2018 – 2019. 

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia, Starosta przekazał, że w związku  

z otrzymaniem informacji o braku możliwości udziału w Konwencie Powiatów  

w dniu 17 lutego br. w Raciborzu p. Jakuba Chełstowskiego – Marszałka Województwa 

Śląskiego zostało odwołane spotkanie Starostów w tym terminie.   

 

Starosta poinformował, że Starosta Wodzisławski zaprasza na wspólne posiedzenie Zarządów 

Powiatu Wodzisławskiego oraz Raciborskiego, które będzie miało miejsce w dniu 3 marca br. 

o godz. 13.00 w Wodzisławiu Śląskim.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Inspektor  

w Wydziale Organizacyjnym  

 

Magdalena Powązka 

 

Prowadzący posiedzenie: 

Starosta  

 

Grzegorz Swoboda  

 

 

 



 

 

16 

Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 4 lutego 2020 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 4 lutego 2020 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2020 rok. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia do składania 

oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu  

przez Agencję Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu podczas nieobecności dyrektora. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 


