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OR.IV.0022.1.12.2020 

 

PROTOKÓŁ  NR 70/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 31 marca 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. Posiedzenie obyło się w budynku A, na parterze, w sali narad  

z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa. 

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 poinformował, że porządek posiedzenia obejmuje w większości materiały, 

przekazane na posiedzenie w dniu 17 marca 2020 r., które zostało odwołane. Jednocześnie 

rozszerzył porządek posiedzenia o materiały dodatkowe, które zostaną omówione w pkt 6 

protokołu, tj. o: 

1) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok, 

2) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

Wicestarosta zaproponował zmianę porządku posiedzenia w ten sposób, aby karta 

informacyjna Referatu Edukacji dot. planowanych działań mających na celu zmianę 

funkcjonowania Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu została omówiona 

przed projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zamiaru likwidacji 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu przy ul. Klasztornej 9. 
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Mając na uwadze powyższe propozycje, 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: 

1) Protokołu Nr 65/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 10 marca 

2020 r.,  

2) Protokołu Nr 66/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 12 marca 

2020 r., 

3) Notatki służbowej związanej z odwołaniem posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 17 marca 2020 r.,  

4) Protokołu Nr 68/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 19 marca 

2020 r.,  

5) Protokołu Nr 69/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 26 marca 

2020 r. 

2. Karta informacyjna Referatu Edukacji dot. planowanych działań mających na celu zmianę 

funkcjonowania Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu. 

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

5. Sprawy różne. 

6. Materiały dodatkowe. 

 

Starosta poinformował, że kolejne planowane posiedzenie będzie miało miejsce  

w tut. Starostwie 21 kwietnia 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 65/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 10 marca 2020 r. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 66/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 12 marca 2020 r. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął do wiadomości notatkę służbową związaną  

z odwołaniem posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 17 marca 2020 r. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

2 głosami wstrzymującymi – przyjął Protokół Nr 68/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 19 marca 2020 r. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

2 głosami wstrzymującymi – przyjął Protokół Nr 69/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 26 marca 2020 r. 

 

Ad. 2 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Edukacji dot. planowanych 

działań mających na celu zmianę funkcjonowania Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego  

w Raciborzu. 

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

525295. 

Wicestarosta przypomniał, że przedmiotową kartę informacyjną przygotowano na posiedzenie 

Zarządu, które miało się odbyć 17 marca 2020 r. Na to posiedzenie skierowano również 

projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zamiaru likwidacji 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu przy ul. Klasztornej 9  

z dniem 31 października 2020 r. 

Jednocześnie w projekcie odrębnej uchwały, zaproponowane zostały kierunki działania 

Zarządu Powiatu Raciborskiego zmierzające do utworzenia z dniem 1 września 2020 r. 

powiatowej jednostki organizacyjnej, która przejmie zadania Międzyszkolnego Ośrodka 

Sportowego w Raciborzu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu  

z zachowaniem obecnej oferty zajęć dla dzieci i młodzieży. Założono, iż prowadzenie zajęć                  

w nowej placówce może być powierzone nauczycielom, trenerom i instruktorom, 

zatrudnionym dotychczas w MOS w Raciborzu, na podstawie umowy zlecenia. Taka forma 

realizacji zadań zmniejszy ogólnie wydatki budżetu powiatu. Oszczędności pojawią się 

przede wszystkim z tytułu braku konieczności wypłaty świadczeń z Zakładowego Funduszu 
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Świadczeń Socjalnych, 13 – pensji, świadczeń z tytułu zwolnień lekarskich oraz przebywania 

na urlopie wypoczynkowym. Szacuje się, że koszty utrzymania placówki spadną średnio  

o 20 - 30 %. (200 000,00 zł – 300 000,00 zł). Nauczyciele obecnie zatrudnieni  

przez mianowanie na czas nieokreślony (4 osoby) znajdą zatrudnienie w innych szkołach  

i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Raciborski (przeniesienie na zasadzie 

art. 18 Karty Nauczyciela). Zatrudnienie trenerów i instruktorów będzie odbywać się  

na podstawie ustawy Kodeks Pracy, a nie jak do tej pory ustawy Karty Nauczyciela. Nowa 

jednostka budżetowa będzie miała również możliwość pobierania opłat z tytułu uczestnictwa 

w proponowanej ofercie, co w obecnym stanie prawnym nie było możliwe. 

Wicestarosta dodał, że w karcie informacyjnej założono, że po podjęciu przez Radę Powiatu 

Raciborskiego uchwały w sprawie zamiaru likwidacji MOS w Raciborzu w dniu 30 marca 

2020 r., organ prowadzący zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe, zawiadomi o zamiarze likwidacji placówki: rodziców wychowanków,  

a w przypadku wychowanków pełnoletnich - tych wychowanków, Śląskiego Kuratora 

Oświaty w Katowicach oraz związki zawodowe zrzeszające nauczycieli. W przypadku 

pozytywnych opinii zaplanowano: 

 

1) utworzenie jednostki budżetowej na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym  

– uchwała Rady Powiatu Raciborskiego podjęta np. do 30 czerwca 2020 r.,  

a utworzenie jednostki budżetowej np. od 1 września 2020 r., 

2) przyjęcie przez Radę Powiatu Raciborskiego uchwały w sprawie likwidacji 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu przy ul. Klasztornej 9 np. w czerwcu 

2020 r., likwidacja MOS w Raciborzu z dniem 31 października 2020 r. (art. 89 ust. 1, 3 

ustawy Prawo oświatowe). 

 

W związku z odwołaniem posiedzenia Zarządu w dniu 17 marca 2020 r. i podjęciem decyzji  

o tym, że sesja Rady Powiatu Raciborskiego nie odbędzie się 31 marca br., zaproponowany 

termin zamiaru likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu  

z dniem 31 października 2020 r. nie zostanie dochowany.  

Mając na uwadze powyższe Wicestarosta zaproponował, aby zamiar likwidacji MOS  

w Raciborzu nastąpił z dniem 31 grudnia 2020 r.  

Nie zmienia się natomiast termin dotyczący zamiaru przystąpienia do podjęcia działań 

zmierzających do utworzenia z dniem 1 września 2020 r. powiatowej jednostki organizacyjnej 
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pod nazwą „Powiatowe Centrum Sportu” z siedzibą w Raciborzu przy ul. Klasztornej 9. 

Powiatowe Centrum Sportu w Raciborzu będzie realizować zadania własne powiatu z zakresu 

kultury fizycznej i turystyki.  

Starosta podkreślił, że zakres działania nowej jednostki będzie szeroki i obejmować będzie 

możliwe wszystkie aspekty związane z rozwojem sportu w Powiecie Raciborskim.  

Wicestarosta przekazał, iż zadanie dotychczas realizowane przez MOS w Raciborzu związane 

z prowadzeniem gimnastyki korekcyjnej zostanie zlecone stowarzyszeniu, które wyłonione 

zostanie zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie. Planuje się, że obejmie 

swoim zasięgiem 250 wychowanków przez 10 miesięcy w trakcie roku (wyłącznie z III grupy 

dyspanseryjnej – tzn. z największymi wadami postawy).  

Koncepcja reorganizacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu została szeroko 

skonsultowana ze środowiskiem lokalnym. 

W lutym 2020 r. w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu odbyły się 

konsultacje społeczne: 

 

1) w dniu 5 lutego br. z Radą Pedagogiczną placówki jw., 

2) w dniu 7 lutego br. z przedstawicielami Stowarzyszenia „Ruch Najlepsze Lekarstwo”, 

3) w dniu 10 lutego br. z pracownikami administracji i obsługi oraz radą rodziców 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu, 

4) w dniu 18 lutego br. z pracownikami, uczniami oraz rodzicami, 

5) w dniu 21 lutego br. z zarządem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, 

6) w dniu 27 lutego br. ponownie z przedstawicielami Stowarzyszenia „Ruch Najlepsze 

Lekarstwo”. 

 

Szacowane oszczędności: 

 

1) umowy zlecenia zamiast Karty Nauczyciela – ok. 80 000,00 zł, 

2) realizacja gimnastyki korekcyjnej w drodze konkursu – stowarzyszenie – ok. 150 000,00 zł   

– 200 000,00 zł. 

Szacowane dochody – wzrost z tytułu wpłat przez rodziców (ok. 200 dzieci) – 100 000,00 zł. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną dot. planowanych działań 

mających na celu zmianę funkcjonowania Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego  

w Raciborzu. 
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Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął harmonogram działań do realizacji  

zaproponowany w przedmiotowej kacie informacyjnej z zastrzeżeniem, że likwidacja MOS  

w Raciborzu nastąpi z dniem 31 grudnia 2020 r. 

 

Ad. 3 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie zamiaru likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu  

przy ul. Klasztornej 9. 

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

525059. 

Po dyskusji, 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 zamiaru likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka 

Sportowego w Raciborzu przy ul. Klasztornej 9, po wniesieniu autopoprawek zgłoszonych  

w trakcie posiedzenia polegających na zmianie brzmienia § 1 (zamiar likwidacji  

z dniem 31 grudnia 2020 r.), a także uzasadnienia. Jednocześnie postanowił o przekazaniu 

projektu uchwały na najbliższą sesję Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia 

kierunków działania Zarządu Powiatu Raciborskiego w zakresie utworzenia powiatowej 

jednostki organizacyjnej pod nazwą „Powiatowe Centrum Sportu” z siedzibą w Raciborzu 

przy ul. Klasztornej 9. 

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

525063. 

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 określenia kierunków działania Zarządu Powiatu Raciborskiego                            

w zakresie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Powiatowe Centrum 

Sportu” z siedzibą w Raciborzu przy ul. Klasztornej 9 oraz postanowił o jego przekazaniu                  

na najbliższą sesję Rady Powiatu Raciborskiego. 
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Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie założenia 

Branżowej Szkoły II Stopnia nr 1 w Raciborzu wchodzącej w skład Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu oraz projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie założenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 2 w Raciborzu 

wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”                     

w Raciborzu. 

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

525961 i 525966. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wstępnie zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie założenia Branżowej Szkoły II Stopnia nr 1 w Raciborzu 

wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu 

oraz projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie założenia Branżowej Szkoły 

II Stopnia nr 2 w Raciborzu wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu oraz polecił Kierownikowi Referatu Edukacji 

przeanalizować zapisy projektów uchwał i następnie przekazać na jedno z kolejnych 

posiedzeń. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

kierunków działania Zarządu Powiatu Raciborskiego w zakresie funkcjonowania Zamku 

Piastowskiego w Raciborzu. 

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

519471. 

Starosta przekazał, że w projekcie uchwały zaproponowano, aby przystąpić do podjęcia 

działań zmierzających do wypracowania propozycji zmiany kierunków działania Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w zakresie funkcjonowania Zamku Piastowskiego w Raciborzu 

poprzez udostępnienie Miastu Racibórz części obiektu Zamku Piastowskiego w Raciborzu  

na cele muzealne. Jednocześnie przypomniał, że w listopadzie 2019 r. władze powiatu  

wraz z władzami Miasta Racibórz podjęły wyzwanie stworzenia nowej marki turystycznej 

powiatu raciborskiego.  

W tym celu opracowana została koncepcja nowego produktu turystycznego, która zakłada 

racjonalne wykorzystanie potencjału i zasobów obu samorządów z istotnym wzmocnieniem 

narzędzi promocyjnych i marketingowych. Bezpośrednią korzyścią dla jednostek mogłoby 
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być zmniejszenie nakładów budżetowych. Szczegółowy zakres współpracy samorządów 

zostanie ustalony w odrębnym dokumencie. 

Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego stwierdzili, że dyskusja co do zmiany w zakresie 

funkcjonowania Zamku Piastowskiego w Raciborzu powinna zostać odłożona w czasie,  

tj. po odwołaniu stanu epidemii koronawirusa w Polsce.  

Z kolei Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zaproponował,  

aby przeanalizować możliwość zmiany funkcjonowania Zamku Piastowskiego w Raciborzu 

w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Partnerstwo publiczno-prywatne - to sposób 

realizacji zadań publicznych, oparty na wieloletniej umowie określającej podział zadań  

i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym a partnerem prywatnym. 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym  

przez umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym partner prywatny zobowiązuje się  

do realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz poniesienia w całości albo w części 

wydatków na jego realizację lub poniesienia ich przez osobę trzecią, a podmiot publiczny 

zobowiązuje się do współdziałania w osiągnięciu celu przedsięwzięcia, w szczególności 

poprzez wniesienie wkładu własnego. Wniesienie wkładu własnego w postaci składnika 

majątkowego może nastąpić w szczególności w drodze sprzedaży, użyczenia, użytkowania, 

najmu albo dzierżawy. Istotnym elementem z punktu widzenia partnera publicznego jest 

przerzucenie na inwestora obowiązku zgromadzenia w całości lub części nakładów 

potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia albo zapewnienia źródła finansowania wspólnego 

projektu. 

Starosta przekazał, że powyższa propozycja była wstępnie analizowana, jednakże zwrócono 

uwagę na fakt, że w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego okres dzierżawy Zamku 

Piastowskiego w Raciborzu wyniósłby 30 lat. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek ponownie zasugerował,  

aby zamieścić w internecie ofertę o planowanym partnerstwie publiczno-prywatnym 

w zakresie zmiany funkcjonowania Zamku Piastowskiego w Raciborzu. W ten sposób wybór 

partnera prywatnego zostanie dokonany w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej  

i wolnej konkurencji oraz z zachowaniem przestrzegania zasad równego traktowania, 

przejrzystości i proporcjonalności. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska podkreśliła, że w całej dyskusji 

związanej ze zmianą koncepcji funkcjonowania Zamku najważniejsze jest uzyskanie 

koncepcji nowego produktu turystycznego.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego wstępnie zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany kierunków działania Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w zakresie funkcjonowania Zamku Piastowskiego w Raciborzu. Po dyskusji oraz mając  

na uwadze obecny stan epidemii koronawirusa w kraju postanowił, że do jego ponownego 

omówienia powróci w terminie późniejszym.  

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2019 rok. 

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

528269. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego  

z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2019 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Raciborskiego za 2019 rok. 

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

528271. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia 

Powiatu Raciborskiego za 2019 rok. 

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

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2019 rok. 

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

528272. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego  
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z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

za 2019 rok. 

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

 

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 

528785. 

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

 

Skarbnik Powiatu przedstawiał 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 

528787. 

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. 

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

 

Skarbnik Powiatu omówił 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 

528788. 

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 8 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 

centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Raciborskim. 

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

528744. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie centralizacji rozliczeń podatku  

od towarów i usług w Powiecie Raciborskim, po wniesieniu autopoprawek przez Skarbnika 

Powiatu zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez jednostki organizacyjne 

Powiatu Raciborskiego. 

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

528747. 

Sekretarz Powiatu wniosła autopoprawki do tytułu oraz treści projektu uchwały.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie formy przekazywania sprawozdań 

budżetowych przez jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego, po wniesieniu 

autopoprawek przez Sekretarza Powiatu zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Ad. 5 

 

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 

526212. 

Skarbnik Powiatu przekazał, że po przygotowaniu ww. karty informacyjnej, otrzymał kolejne 

zmiany w planie finansowym Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek podległych na 2020 rok. 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. informacji                            

o dofinansowaniu dokształcenia zawodowego nauczycieli za 2019 r. (ile osób korzystało,  

z jakich szkół/placówek, na jakich specjalnościach, jakie poniesione zostały koszty, w tym 

delegacji/noclegów). 

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

518837. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją o dofinansowaniu dokształcenia 

zawodowego nauczycieli za 2019 r. (ile osób korzystało, z jakich szkół/placówek, na jakich 

specjalnościach, jakie poniesione zostały koszty, w tym delegacji/noclegów).  

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Edukacji,  

aby projekt uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest powiat raciborski, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat  

za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia 

nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie będzie przyznane  

w 2021 r. został opracowany przy przyjęciu nw. założeń: 

 

1) ustalona kwota dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w formie studiów 

podyplomowych oraz kursów kwalifikacyjnych pobieranych przez uczelnie wynosić 

powinna do 50% obowiązującej opłaty, nie więcej niż 2 000,00 zł dla jednego nauczyciela  

za jeden semestr, 

2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach kwota, o której mowa powyżej może być 

ustalona powyżej 50% obowiązującej opłaty, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu, 

3) dofinansowanie kierunku jak zarządzanie oświatą wymaga uzyskania pozytywnej opinii 

Zarządu. 

 

Ponadto Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Edukacji zwrócić szczególną uwagę  

na weryfikację wniosków dyrektorów szkół i placówek oświatowych w ww. sprawie 

skutkujących na kolejny rok szkolny. 
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Skarbnik Powiatu przedstawił pismo Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu  

dot. prefinansowania programu pn. „Za życiem”. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 528901. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Raciborzu nr ZSS/3120/12/20 z dnia 27 marca 2020 r. wyraził zgodę  

na prefinansowanie w 2020 r. programu pn. „Za życiem” w wysokości 20 605,00 zł.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek poruszył temat dotyczący 

zmiany Statutu Powiatu Raciborskiego tak, aby w związku z pandemią koronawirusa, 

posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego odbywały się zdalnie. 

Sekretarz Powiatu wyjaśniła, że po przeprowadzonej analizie nie ma potrzeby zmiany Statutu, 

a powyższe kwestie ma uregulować tzw. ustawa koronawirusowa.  

 

Wicestarosta poinformował, że w nocy z 30 na 31 marca 2020 r. miało miejsce zniszczenie 

bramy bocznej do Zamku Piastowskiego w Raciborzu. Z wstępnych oględzin wynika,  

iż sprawcy nie dostali się do pomieszczeń Zamku.  

 

Wicestarosta przekazał, że Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu oraz Zastępca 

Dyrektora otrzymają upoważnienia do załatwiania w imieniu Starosty spraw określonych  

w zakresie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, wynikających z ustawy  

z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych, w tym do: 

1) przyznania przedsiębiorcy dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników 

oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia, w przypadku spadku 

obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, 

2) przyznania przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu  pracowników, 

dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, w przypadku 

spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, 

3) udzielenia jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia 

działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą 

przed dniem 1 marca 2020 r.  

 



 

 

14 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych wystąpić 

do Marszałka Województwa Śląskiego z prośbą o udzielenie pomocy finansowej Powiatowi 

Raciborskiemu w kwocie 5 000 000,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na sfinalizowanie zadań polegających na zakupie materiałów  

i wyposażenia dla podmiotów leczniczych związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem 

zakażenia wirusem SARS-COV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym 

wirusem u ludzi. 

 

Ad. 6 

 

Starosta rozpoczął omawianie materiałów dodatkowych od projektu uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2020 rok (rezerwa na zarządzanie kryzysowe).  

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

529576. 

Skarbnik Powiatu wyjaśnił, że w przedmiotowym projekcie uchwały zmniejsza się  

w Rozdziale 75818 plan rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 2 006,00 zł  

i jednocześnie zwiększa się w Rozdziale 85111 o ww. kwotę plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu 

własnego na zakup środków ochrony osobistej pracowników jednoimiennego Szpitala 

Zakaźnego w Raciborzu, w związku z planowanym złożeniem wniosku przez Powiat 

Raciborski do Ministerstwa Sprawiedliwości. 

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

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok (rezerwa oświatowa).  

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

529705. 

Skarbnik Powiatu wyjaśnił, że przedmiotowy projekt uchwały dotyczy zmniejszenia  

w Rozdziale 75818 planu rezerwy oświatowej w kwocie 100 000,00 zł i zwiększenia  
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w Rozdziale 80195 o ww. kwotę planu wydatków Starostwa Powiatowego w Raciborzu,  

z przeznaczeniem na zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli, w związku ze zdalną nauką. 

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

 

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 31 marca 2020 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 31 marca 2020 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego  

z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2019 rok. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia 

Powiatu Raciborskiego za 2019 rok. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego                  

z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

za 2019 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2020. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2020 rok. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie centralizacji rozliczeń podatku                    

od towarów i usług w Powiecie Raciborskim. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie formy przekazywania sprawozdań 

budżetowych przez jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2020 rok (rezerwa na zarządzanie kryzysowe).  

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

Powiatu Raciborskiego na 2020 rok (rezerwa oświatowa). 


