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OR.IV.0022.1.4.2020 

 

PROTOKÓŁ  NR 62/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 11 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 poinformował o nieobecności Skarbnika Powiatu Romana Nowaka.  

Starosta wyznaczył Członków Zarządu, Sekretarza Powiatu, Zastępcę 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.  

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Wicestarosta zaproponował,  

aby 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 

został 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 dodatkową kartę informacyjną Referatu 

Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały Nr XV/135/2020 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej programu 

współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. 
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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 61/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 4 lutego 2020 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego dotyczące spraw finansowych.  

4. 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. 

5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu.  

6. Sprawy różne. 

7. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Starosta poinformował, że kolejne planowane posiedzenie będzie miało miejsce  

w tut. Starostwie 25 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 61/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 4 lutego 2020 r., po zgłoszeniu wniosku o poprawienie drobnego błędu 

redakcyjnego na str. 7. 

 

Ad. 2 

 

Zastępca Skarbnika Powiatu Dominika Budzan zapoznała zebranych z projektem uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2020 – 2032. 



 

 

3 

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

517633. 

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 2020 – 2032 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 25 lutego 2020 r. 

 

Zastępca Skarbnika Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady 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 

517635. 

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 2020 rok 

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

 

Ad. 3 

 

Zastępca Skarbnika Powiatu omówiła 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 

517619. 

Zastępca Skarbnika Powiatu przypomniała, że na poprzednim posiedzeniu Zarząd analizował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. środków na pokrycie kosztów pobytu 

małoletniego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych „Kamyk” w Kielcach i przyjął 

rozwiązanie polegające na zwiększeniu budżetu Referatu Spraw Społecznych w dziale 855, 

rozdziale 85510, § 4330 o kwotę 57 133,00 zł. W ww. projekcie uchwały dokonuje się 

przesunięcia środków na ww. cel.  

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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Zastępca Skarbnika Powiatu przedstawiała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok (rezerwa 

ogólna).  

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

517625. 

Zastępca Skarbnika Powiatu poinformowała, że w przedmiotowym projekcie uchwały  

zwiększa się o kwotę 3 500,00 zł plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw 

Społecznych, z przeznaczeniem na wkład własny do zakupu stołu operacyjnego 

ortopedycznego wraz z wyposażeniem dla potrzeb Centralnego Bloku Operacyjnego Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu i jednocześnie zmniejsza się o ww. kwotę plan rezerwy ogólnej.  

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

 

Zastępca Skarbnika 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 2020. 

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

517628. 

Zastępca Skarbnika Powiatu przekazała, że po przygotowaniu ww. projektu uchwały 

otrzymała dodatkowe pismo w sprawie wprowadzenia zmian, które polegają na przesunięciu 

kwoty 112,00 zł z budżetu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 

„Mechanik” w Raciborzu do budżetu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu,  

z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne uczennicy.  

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 2020, 

po wniesieniu przez Zastępcę Skarbnika Powiatu autopoprawek zgłoszonych w trakcie 

posiedzenia.  

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

nr OR.IV.0025.1.2020.  
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Zastępca Skarbnika Powiatu zaprezentowała 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 

517630. 

Zastępca Skarbnika Powiatu poinformowała, że po przygotowaniu przedmiotowego projektu 

uchwały doprecyzowano podział środków na zadania realizowane przez poszczególne 

komórki organizacyjne tut. Starostwa (pomiędzy Wydziałem Organizacyjnym a Referatem 

Rozwoju Powiatu), co związane jest z planowaną reorganizacją tut. Starostwa. Stąd zachodzi 

konieczność wprowadzenia dodatkowych zmian.  

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, po wniesieniu przez Zastępcę Skarbnika Powiatu autopoprawek zgłoszonych  

w trakcie posiedzenia. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Ad. 4 

 

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. 

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

517891. 

Starosta przywitał w imieniu swoim oraz zebranych Dyrektora Agencji Promocji Ziemi 

Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu  

Mariolę Jakacką.  

Wicestarosta zaproponował, aby Dyrektor Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu (dalej: Dyrektor) przedstawiła 

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, porównując go z dotychczas obowiązującą uchwałą.  
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Przystępując do omówienia projektu uchwały Dyrektor Mariola Jakacka zwróciła uwagę  

na zmianę § 1, który otrzymał brzmienie: 

„§ 1. Ustala się cennik biletów wstępu na Zamek Piastowski w Raciborzu przy ulicy 

Zamkowej 2 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, z tym zastrzeżeniem, że wstęp 

nieodpłatny przysługuje w godzinach otwarcia Punktu Informacji Turystycznej na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu: 

1) w czasie ferii zimowych w województwie śląskim każdemu dziecku w wieku szkolnym; 

2) uczestnikom wydarzenia przy organizacji i współorganizacji wydarzenia z udziałem 

Powiatu Raciborskiego, za zgodą Starosty; 

3) uczestnikom wydarzenia na pisemny wniosek organizatora, za zgodą Starosty; 

4) każdej osobie w dniu jej urodzin; 

5) wszystkim podczas tak zwanych „Dni Otwartych”.”. 

 

Dyrektor wyjaśniła, iż w uchwale z 2019 r. określono, że wstęp nieodpłatny przysługuje  

w czasie ferii zimowych w województwie śląskim, każdemu, w godzinach otwarcia Punktu 

Informacji Turystycznej (teraz każdemu dziecku w wieku szkolnym). Ponadto 

doprecyzowano, że wstęp nieodpłatny przysługuje w godzinach otwarcia Punktu Informacji 

Turystycznej na Zamku Piastowskim w Raciborzu (z obowiązującego pkt 2),  

a nie po zakończeniu każdej imprezy, odbywającej się w sali konferencyjnej Domu 

Książęcego, każdemu, pod warunkiem uczestnictwa w tej imprezie i w godzinach otwarcia 

Punktu Informacji Turystycznej na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

Wprowadzono nowe zapisy, o których dyskutowano na poprzednim posiedzeniu, zgodnie  

z którymi wstęp nieodpłatny przysługuje uczestnikom wydarzenia przy organizacji  

i współorganizacji wydarzenia z udziałem Powiatu Raciborskiego, za zgodą Starosty  

oraz uczestnikom wydarzenia na pisemny wniosek organizatora, za zgodą Starosty (pkt 2 i 3).  

Nawiązując do ww. propozycji Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek 

zapytał czy nieodpłatny bilet wstępu przysługuje za zgodą Starosty czy Zarządu? Należałoby 

to przeanalizować.  

Zebrani uznali, że zgoda Starosty w tym wypadku wystarczy. 

Dyrektor dodała, że w załączniku nr 1 do projektu uchwały zmianie uległ zapis w pkt 2, gdzie 

wprowadzono uszczegółowienie dotyczące biletu wstępu dla przedszkolaków od lat 5. 

Ponadto wprowadzono do oferty Zamku oddzielny bilet wstępu do Kaplicy Zamkowej.  
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W tym miejscu Starosta poruszył sprawę związaną ze składaniem przez Dyrektora  

do Euregionu Silesia wniosków o dofinansowanie dla mikroprojektów dotyczących 

utworzenia „średniowiecznego” parku zabaw dla dzieci na dziedzińcu zamkowym  

oraz organizacji wydarzenia pn. Piwny Fajer.  

Dyrektor Mariola Jakacka wyjaśniła, że ww. wnioski nie zostały złożone. W połowie 2019 r. 

Zamek Piastowski w Raciborzu nawiązał kontakt z Zamkiem w Ostrawie i podjął wstępne 

rozmowy mające na celu opracowanie i złożenie wniosku, którego celem będzie stworzenie 

nowej atrakcji turystycznej - parku zabaw dla dzieci – na dziedzińcach obu zamków. W tej 

sprawie przygotowywana jest karta informacyjna na Zarząd, która dotyczyć będzie wyrażenia 

zgody na złożenie przedmiotowego wniosku.  

W przypadku wydarzenia pn. Piwny fajer prowadzone są rozmowy z Gminą Silheŕovice. 

Projekt zostanie złożony, jeśli rozmowy te zakończą się sukcesem. Propozycja wspólnej 

realizacji projektu pojawiała się we wrześniu 2019 r.  

Dyrektor stwierdziła, że Starosta przerywa jej wypowiedzi, co uniemożliwia jej 

zaprezentowanie stanowiska w poruszanych sprawach. 

Starosta podkreślił, że jego rolą jest prowadzenie posiedzenia, ma prawo udzielać/nie udzielać 

głosu zaproszonym osobom. Przypomniał, że osobiście spotykał się z przedstawicielami 

Gminy Silheŕovice i wbrew jego poleceniom ww. wniosek o dofinansowanie do tej pory  

nie został złożony.  

Dyrektor Mariola Jakacka nawiązała do poprzedniego posiedzenia Zarządu, w trakcie którego  

(poza protokołem) Starosta zarzucił jej, że nie dostarczyła plakatu na zimowe ferie,  

które zaplanowano na Zamku. Podkreśliła, że taka informacja została przekazana w formie 

mejlowej, m.in. na adres sekretariatu Starosty, w dniu 23 grudnia 2019 r. o godz. 15:24. 

Ponadto Starosta zwrócił uwagę na umowę z firmą ochroniarską i zapewnienie ochrony 

przeciwpożarowej Zamku, a jak podkreśliła, dzięki zaangażowaniu zostały należycie 

zabezpieczone interesy Zamku w tym zakresie. Te zarzuty, które Starosta wypowiedział  

na poprzednim posiedzeniu, uderzają w Dyrektora i osoby pracujące na Zamku. Jeśli chodzi  

o projekty, które miały zostać złożone do Euregionu Silesia, Dyrektor podkreśliła,  

że nie dostała pisemnych poleceń pisania projektów.  

Starosta zaznaczył, że bardzo wysoko ceni i nie ma uwag co do wykonywanej pracy  

przez osoby zatrudnione na Zamku, zastrzeżenia ma jedynie co do pracy Dyrektora. Jeszcze 

raz dodał, że uczestniczył w rozmowach z partnerami po stronie czeskiej i oczekiwał, i nadal 
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oczekuje większego zaangażowania w realizację projektów finansowanych z funduszy 

zewnętrznych. Nie wyobraża sobie, że daje polecenia na piśmie.  

Wicestarosta zaproponował, aby tego typu rozmowy przeprowadzone były na linii 

pracodawca – pracownik i aby obecnie, zebrani skupili się na projekcie uchwały. 

Starosta odniósł się do słów z których wynika, że ma zarzuty do pracy Dyrektora, dodając,  

że ma prawo wymagać pewnych działań od podległych dyrektorów jednostek. Zobligował 

Dyrektora do realizacji wniosków finansowanych ze środków zewnętrznych.  

Przyjął propozycję Wicestarosty, aby powrócić do głównego celu spotkania.  

Wicestarosta przedstawił informację obrazującą cennik biletów wstępu na Zamek Piastowski 

w Raciborzu obowiązujący w 2019 r. oraz aktualną propozycję (kolorem czerwonym 

zaznaczono nowe propozycje w cenniku). Wzrost cen biletów wynika z przeprowadzonego 

rekonesansu w innych, tego typu obiektach.  

Cennik biletów wstępu na Zamek Piastowski w Raciborzu przy ulicy Zamkowej 2 

 

Lp. Nazwa usługi Cena 2019 Cena-propozycja 

1. Bilet wstępu  6,50 PLN 12,00 PLN 

2. Bilet wstępu dla przedszkolaków od lat 5, uczniów, studentów, emerytów, 

rencistów i osób niepełnosprawnych 
4,00 PLN 8,00PLN 

3. Bilet wstępu dla dzieci do lat 4 (było do lat 6) 0 PLN 0 PLN 

4. Bilet wstępu dla wykonujących zdjęcia ślubne we wnętrzach (od pary) 65,00 PLN 65,00 PLN 

5. Bilet wstępu dla grup z przewodnikiem specjalistą (historyk, fizyk, tłumacz, itp.) 100,00 PLN 100,00 PLN 

6. Bilet wstępu dla osób będących uczestnikami aktualnie obowiązującego 

programu rabatowego, posiadaczy Karty Dużej Rodziny 
4,00 PLN 8,00 PLN 

7.  Bilet wstępu dla uczniów, studentów, emerytów, ren cistów i osób   

niepełnosprawnych będących uczestnikami aktualnie obowiązującego programu  

rabatowego, posiadaczy Karty Dużej Rodziny  

 

2,00 PLN 
(Połączone             

z pkt. 6) 

8. Bilet wstępu do Kaplicy Zamkowej - 8,00 PLN 

9. Bilet wstępu na warsztaty wraz ze zwiedzaniem:   

 1)   płatnerskie, ceramiczne, plastyczne dla dzieci przedszkolnych (grupa min.              

20 os., czas ok. 1 godz.) 
20,00 PLN 25,00 PLN 

 2)   płatnerskie, ceramiczne, plastyczne dla dzieci szkolnych, młodzieży i 

dorosłych (grupa min. 20 os., czas ok. 1,5 godz.) (było do 1,5 - 2 godz.) 
25,00 PLN 35,00 PLN 

 3)   plastyczne dla dzieci szkolnych, młodzieży i dorosłych (grupa min. 20 os.,               

czas ok.1,5 - 2 godz.) 
32,00 PLN - 

 4)   plastyczno-ceramiczne dla dzieci szkolnych, młodzieży i dorosłych (grupa             

min. 20 os., czas ok.1,5 - 2 godz.) 
39,00 PLN 

- 

 

Dyrektor podkreśliła, że wprowadzono odrębny bilet wstępu do Kaplicy Zamkowej,  

gdyż takie były oczekiwania zwiedzających. Pozostawiono na dotychczasowym poziomie 

bilet wstępu dla wykonujących zdjęcia ślubne we wnętrzach w wysokości 65,00 zł od pary,  

co wynika z przeprowadzonych obserwacji na rynku. Zdjęcia wykonywane są głównie  

w Kaplicy Zamkowej przy okazji wesel, sam obiekt nie jest fotografowany.  
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Z kolei w załączniku nr 2 do projektu uchwały wprowadzono nową opłatę za korzystanie  

z dziedzińca (2 400 m²), bez sceny w kwocie 1 200,00 zł za dzień. Po przeprowadzonej 

analizie pozostawiono na dotychczasowym poziomie wysokość opłat za korzystanie  

z gruntów na cele handlowe, usługowe i inne (pkt 8).  

Starosta zapytał kto jest za podjęciem 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 wersji przekazanej  

na dzisiejsze posiedzenie? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wysokości cen i opłat za usługi  

o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z urządzeń i obiektów na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu.  

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

Zarząd polecił, aby Dyrektor począwszy od marca 2020 r. przedstawiał Staroście: 

1) harmonogram imprez/wydarzeń organizowanych na Zamku, na które przysługuje wstęp 

nieodpłatny/odpłatny, 

2) informacje o przychodach/kosztach imprez/wydarzeń organizowanych na Zamku. 

Starosta zadał ostatnie pytanie czy jest winny temu, że dwa projekty nie zostały złożone  

przez Dyrektora do Euregionu Silesia, bo nie zostały wydane polecenia na piśmie? 

Dyrektor odparła, że na tak zbudowane pytanie nie odpowie. To szeroka sprawa, nie odpowie 

więc ani tak, ani nie.  

W tym miejscu Dyrektor Mariola Jakacka opuściła posiedzenie. 

 

Ad. 5 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

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

517872. 

Starosta przekazał, że proponowane zmiany dotyczą w szczególności utworzenia Biura 

Obsługi Starosty oraz przekazania zadań realizowanych dotychczas przez Referat Promocji  

i Rozwoju Powiatu z zakresu współpracy z mediami oraz promocji Powiatu. Biuro powołane 

zostanie w ramach Wydziału Organizacyjnego. W jego skład będą wchodzić: Kierownik, 
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dwóch pracowników merytorycznych oraz kierowca. Nie spowoduje to wzrostu zatrudnienia 

w tut. Starostwie, gdyż jedna osoba zostanie przeniesiona z dotychczasowego Referatu 

Promocji i Rozwoju Powiatu do Biura Obsługi Starosty. Zmiany te mają na celu usprawnienie 

działania polityki informacyjnej, tak aby na bieżąco materiały o działalności Starostwa 

trafiały do mediów, na stronę internetową czy profil społecznościowy. O zmianach   

w funkcjonowaniu Starostwa zostali poinformowani Wicestarosta, Członek Zarządu  

Ewa Lewandowska, Skarbnik Powiatu, Sekretarz Powiatu oraz Kierownik Referatu Promocji 

i Rozwoju Powiatu.  

W ramach reorganizacji zmianie ulega nazwa Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu  

na Referat Rozwoju Powiatu. Referat ten będzie zajmował się współpracą krajową  

i zagraniczną, pozyskiwaniem środków zewnętrznych, zadaniami z zakresu kultury, sportu  

i turystyki.  

Odpowiadając na pytanie Wicestarosty, Starosta potwierdził, że zadania z zakresu kultury 

pozostają w Referacie Rozwoju Powiatu, mimo iż pracownik, który do tej pory  

je wykonywał, będzie zatrudniony w Biurze Obsługi Starosty.  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska podkreśliła, że powołanie nowej 

komórki organizacyjnej Starostwa czyli Biura Obsługi Starosty nie będzie generować 

dodatkowych kosztów, gdyż bezpośredni nadzór nad jego działaniem sprawować będzie 

Sekretarz Powiatu.  

Sekretarz Powiatu dodała, że zmiany w funkcjonowaniu tut. Starostwa polegają  

m.in. na przekazaniu do Referatu Audytu i Kontroli zadań związanych z: 

1) prowadzeniem rejestru oraz koordynowaniem rozpatrywania skarg, wniosków i petycji  

w Starostwie,  

2) przyjmowaniem, analizowaniem, publikowaniem i przekazywaniem właściwym organom 

oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych z dodatkowym zastrzeżeniem,  

że postępowanie w tym zakresie nadzorowane jest przez Sekretarza Powiatu. 

 

Sekretarz Powiatu wniosła autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały polegające  

na: wykreśleniu w § 19 ust. 1 pkt 15, zmianie brzmienia w § 28 ust. 1 oraz poprawieniu 

drobnego błędu redakcyjnego w § 50.   

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

1 głosem wstrzymującym – podjął uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 
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Starostwa Powiatowego w Raciborzu, po wniesieniu przez Sekretarza Powiatu autopoprawek 

zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Ad. 6 

 

W tym miejscu Wicestarosta pokrótce przedstawił kartę informacyjną Referatu Audytu  

i Kontroli dot. przebiegu kontroli przeprowadzonych w Międzyszkolnym Ośrodku 

Sportowym w Raciborzu w latach 2018-2019, wydanych zaleceń oraz informacji o ich 

realizacji (załączniki do karty informacyjnej tylko w formie papierowej). 

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

515772. 

Wicestarosta poinformował, że w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu  

(dalej: MOS) w latach 2018-2019 przeprowadzono: 

1) kontrolę w zakresie systemu kontroli zarządczej w obszarze kadrowo-płacowym. 

Wszystkie zalecenia zostały zrealizowane, otrzymano wyczerpującą odpowiedź Dyrektora,  

2) kontrolę w zakresie działalności jednostki w latach 2017-2019. Zalecenia zostały 

zrealizowane przez Dyrektora MOS. Poprawy wymagają przedstawione rozwiązania 

dotyczące zaleceń nr 19 i 20 związane z wypełnieniem przepisów prawa określonych 

Kodeksem pracy i rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  

w sprawie dokumentacji pracowniczej. Na chwilę obecną brak ostatecznej odpowiedzi 

Dyrektora MOS, 

3) kontrolę doraźną, która polegała na sprawdzeniu realizacji planu zajęć pozaszkolnych 

organizowanych przez MOS. Wszystkie zalecenia zostały zrealizowane, otrzymano 

wyczerpującą odpowiedź.   

 

W załącznikach do karty informacyjnej przedstawiono tabelaryczne zestawienie zaleceń  

i odpowiedzi z MOS z podziałem na każde zalecenie i odpowiedzi MOS oraz odpowiedzi 

Starostwa do MOS w kolejności chronologicznej. 

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

Kierownik Referatu Audytu i Kontroli Beata Stuchly, która poinformowała, że na chwilę 

obecną Dyrektor MOS udzielił odpowiedzi na wszystkie zalecenia pokontrolne. Ostatnia 
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odpowiedź o realizacji zaleceń pokontrolnych została dostarczona do tut. Starostwa  

po złożeniu przedmiotowej karty informacyjnej. Planowana ponowna kontrola w MOS 

udzieli odpowiedzi na pytanie czy zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane. Termin 

realizacji zaleceń został określony zgodnie z Zarządzeniem Nr 120/2016 Starosty 

Raciborskiego z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zasad przeprowadzania kontroli  

w jednostkach organizacyjnych powiatu raciborskiego oraz innych podmiotach. Zgodnie  

z ww. zarządzeniem kierownik podmiotu kontrolowanego, w terminie 30 dni od otrzymania 

wystąpienia pokontrolnego, informuje na piśmie starostę o sposobie wykonania wniosków  

i zaleceń albo o przyczynach ich niewykonania. Zwróciła uwagę na fakt, że w MOS pracuje 

ograniczona liczba osób, co powoduje, że zalecenia pokontrolne są dłużej realizowane.  

Odpowiadając na pytanie Starosty, Kierownik Beata Stuchly stwierdziła, że MOS działał 

chaotycznie, stąd duża liczba wystosowanych zaleceń pokontrolnych. Nieprawidłowości 

dotyczyły całej sfery działalności, m.in. organizacji czasu pracy, prowadzenia dokumentacji, 

gospodarowania majątkiem. Przeprowadzone kontrole nie ujawniły naruszenia dyscypliny 

finansów publicznych.  

W trakcie kontroli wystosowano zalecenia pokontrolne do Kierownika Referatu Edukacji, 

które są stopniowo realizowane – poprawy wymaga uchwała Rady Powiatu Raciborskiego 

dotycząca kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  

na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane  

w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez powiat raciborski, liczby 

punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych 

do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.  

Wicestarosta dodał, że w trakcie kontroli zostało złożone zawiadomienie o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa z art. 296 § 1a, art. 286 w związku z art. 231  

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny przez Dyrektora MOS w Raciborzu. 

Zawiadomienie dotyczyło wspólnego rachunku bankowego Rady Rodziców przy MOS  

w Raciborzu oraz Stowarzyszenia Ruch Najlepsze Lekarstwo wynajmującego pomieszczenia 

w MOS. Po rozpatrzeniu zawiadomienia i przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego 

odmówiono wszczęcia śledztwa w sprawie przekroczenia i niedopełnienia swoich uprawnień 

przez Dyrektora MOS poprzez brak nadzoru wynikającego z kierowania działalnością MOS 

działając na szkodę interesu publicznego oraz sprowadzenia bezpośredniego 

niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody majątkowej poprzez nadużycie udzielonych 

mu uprawnień polegających na nieprawidłowym gromadzeniu i wydatkowaniu środków 
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finansowych pochodzących z dobrowolnych składek rodziców uczniów MOS oraz innych 

źródeł zgromadzonych w ramach funduszu Rady Rodziców MOS, a także doprowadzenie  

do niekorzystnego rozporządzenia mieniem MOS, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, 

poprzez wprowadzenie w błąd wpłacających dobrowolne składki na rachunek bankowy,  

który nie był kontem Rady Rodziców, a Stowarzyszenia Ruch Najlepsze Lekarstwo na szkodę 

MOS w Raciborzu. 

W tym miejscu posiedzenie opuściła Kierownik Referatu Audytu i Kontroli Beata Stuchly.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego:  

1) zapoznał się z kartą informacyjną dot. przebiegu kontroli przeprowadzonych                              

w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu w latach 2018 – 2019, wydanych 

zaleceń pokontrolnych oraz informacji o ich realizacji,  

2) polecił pracownikom Referatu Audytu i Kontroli oraz Referatu Edukacji monitorowanie 

realizacji wdrożonych zaleceń w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu,  

3) zaakceptował propozycję ponownej kontroli w tej jednostce i polecił, aby została ona 

przeprowadzona niezwłocznie. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Edukacji przygotować 

informację o planowanych działaniach mających na celu zmianę funkcjonowania 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu. Szczegółowych informacji udzieli 

Wicestarosta.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska omówiła kartę informacyjną 

Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa dot. Powiatowego Programu Ochrony Środowiska 

oraz Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska za lata 2018-2019. 

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

516803. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. Powiatowego 

Programu Ochrony Środowiska oraz Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska  

za lata 2018-2019: 

1) z uwagi na fakt, iż powiatowe programy ochrony środowiska winny być spójne  

z wojewódzkim programem ochrony środowiska, zaakceptował propozycję,  

aby opracować Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Raciborskiego w roku 2021  

(po przyjęciu aktualizacji Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska), 
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2) polecił Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa podjąć działania mające 

na celu opracowanie projektu „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska  

dla Powiatu Raciborskiego za lata 2018-2019” i przedłożenie go Radzie na sesję  

w listopadzie 2020 r.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska przedstawiła kartę informacyjną 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. przeprowadzenia kontroli i wizyt monitorująco-

sprawdzających nieruchomości Skarbu Państwa, którymi administruje Starosta Raciborski,  

z wyjątkiem nieruchomości zajętych pod drogi publiczne, w okresach półrocznych,                           

po zakończeniu każdego półrocza. 

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

517295. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął propozycję, aby czynności kontrolne oraz wizyty 

monitorująco-sprawdzające nieruchomości Skarbu Państwa były realizowane w ramach 

możliwości i posiadanego czasu, ze szczególnym uwzględnieniem stanu prawnego 

nieruchomości oraz stanu w jaki są faktycznie użytkowane. 

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia, Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego 

Ewa Lewandowska zapoznała zebranych z kartą informacyjną Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami dot. informacji o stanie prawnym nieruchomości. 

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

517788. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją nt. stanu prawnego nieruchomości 

zajętej przez AquaBrax Szymocice.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek powtórnie zaproponował,  

aby organizacja jubileuszu 75-lecia Chóru im. Juliusza Rogera oraz 9. edycji Festiwalu  

im. J. Rogera została wsparta wyższą kwotą od proponowanej. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po dyskusji oraz ponownej analizie kalendarza imprez 

kulturalnych na 2020 r. ustalił, że organizacja jubileuszu 75-lecia Chóru im. Juliusza Rogera 

oraz 9. edycji Festiwalu im. J. Rogera zostaną wsparte kwotą 1 000,00 zł.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zaproponował, aby mając  
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na względzie dynamiczną sytuacją na rynku pracy w Powiecie Raciborskim, zaprosić  

na kolejne posiedzenie Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu. Propozycja 

spotkała się z akceptacją zebranych.  

 

Ad. 7 

  

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

0 głosów wstrzymujących – zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

do określenia realizacji Uchwały Nr XV/129/2020 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2020 – 2032. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację.  

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

516943. 

 

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

0 głosów wstrzymujących – zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

do określenia realizacji Uchwały Nr XV/130/2020 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2020 rok. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację.  

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

516952. 

 

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

0 głosów wstrzymujących – zaakceptował kartę informacyjną Referatu Bezpieczeństwa  

i Zarządzania Kryzysowego do określenia realizacji Uchwały Nr XV/131/2020 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty 

Raciborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 rok. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Bezpieczeństwa  

i Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialny za jej realizację.  
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

516889. 

 

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

0 głosów wstrzymujących – zaakceptował kartę informacyjną Referatu Bezpieczeństwa  

i Zarządzania Kryzysowego do określenia realizacji Uchwały Nr XV/132/2020 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie powiatowego programu zapobiegania 

przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Powiatu 

Raciborskiego na lata 2020-2022. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Bezpieczeństwa  

i Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialny za jej realizację.  

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

516900. 

 

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

0 głosów wstrzymujących – zaakceptował kartę informacyjną Referatu Inwestycji  

i Remontów do określenia  realizacji Uchwały Nr XV/133/2020 Rady Powiatu Raciborskiego 

z dnia 28 stycznia 2020 r.  w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości stawek opłat  

za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu raciborskiego ze zm. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Inwestycji  

i Remontów odpowiedzialny za jej realizację.  

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

516890. 

 

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

0 głosów wstrzymujących – zaakceptował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych 

do określenia realizacji Uchwały Nr XV/135/2020 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej programu współpracy 

Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na 2020 rok. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację.  
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

516800. 

 

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 11 lutego 2020 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 11 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 dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2020 rok (rezerwa ogólna).  

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2020. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2020 rok. 

7. Uchwała 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. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 


