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OR.IV.0022.1.17.2020 

 

PROTOKÓŁ  NR 75/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 12 maja 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 odbyło się w budynku A, na parterze, w sali narad  

z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.  

Starosta poinformował, że w posiedzeniu nie weźmie udziału Dyrektor Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Ryszard Rudnik. Omówienie aktualnej 

sytuacji Szpitala nastąpi podczas kolejnego posiedzenia. Z kolei na dzisiejsze posiedzenie 

został zaproszony Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu  

Henryk Hildebrand.   

Starosta rozszerzył porządek posiedzenia o materiały dodatkowe, tj. o: 

1) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian                                 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2020 – 2032, 

2) kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego dot. dodatkowego ubezpieczenia 

nieruchomości będących własnością Powiatu Raciborskiego. 

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.  

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.  
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TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 73/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 28 kwietnia 2020 r. oraz Protokołu Nr 74/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego z dnia 5 maja 2020 r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Karta informacyjna Wydziału Finansowego dot. utworzenia powiatowej jednostki 

organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Raciborskiego. 

5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu  

oraz efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2019. Wykaz potrzeb 

w zakresie pomocy społecznej – referuje Dyrektor Henryk Hildebrand. 

6. Sprawy bieżące.  

7. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Starosta poinformował, że kolejne planowane posiedzenie będzie miało miejsce  

w tut. Starostwie 19 maja 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 73/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 28 kwietnia 2020 r. 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 74/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 5 maja 2020 r., po zgłoszeniu wniosków o sprostowanie/uzupełnienie 

zapisów na str. 8 i 10.  

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2020 – 2032. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

536170. 

Skarbnik Powiatu wyjaśnił, że w przedmiotowym projekcie uchwały dopisuje się zadanie   

pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504S w Kornicach na odcinku od początku 

skrzyżowania z DP 3525S do km 2+386 i przebudowa na odcinku od km 1+966  

do km 1+589”. Ogółem wartość zadania wynosi 7 885 904,00 zł.  

Zadanie jest objęte dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 r. 

dla Województwa Śląskiego i będzie realizowane jako inwestycja wieloletnia w okresie  

od czerwca 2020 r. do grudnia 2021 r. Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Powiatem 

Raciborskim a Eko-Okna S.A. z siedzibą w Kornicach przyznana dotacja środków  

z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 4 242 427,20 zł, co stanowi 53,798% wartości 

całkowitej zakładanej zadania. Spółka przekaże Powiatowi Raciborskiemu środki finansowe 

na realizację zadania w wysokości 3 643 476,80 zł, co stanowi 46,202% wartości całkowitej 

zakładanej zadania, które będą stanowić tzw. kwotę środków własnych. Na ww. kwotę Spółka 

przekaże Powiatowi poręczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej w terminie 14 dni  

od daty podpisania umowy, uruchamianej na pierwsze żądanie Powiatu, jeżeli Spółka  

nie wywiąże się z ustaleń umowy. Warunkiem realizacji zadania jest przekazanie środków 

finansowych przez Spółkę. 

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 najbliższą sesję 

Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił 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 

535511. 

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, 

po wniesieniu autopoprawek przez Skarbnika Powiatu zgłoszonych w trakcie posiedzenia, 

które wynikają z przedstawionego powyżej projektu uchwały w sprawie dokonania zmian  
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w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2020 – 2032  

oraz postanowił o jego przekazaniu na najbliższą sesję Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

Wicestarosta przypomniał, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, na najbliższą sesję Rady 

Powiatu Raciborskiego zostaną przekazane:  

 

1) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zamiaru likwidacji 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu przy ul. Klasztornej 9,  

2) 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. 

 

Jak zaznaczył Wicestarosta projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zamiaru 

likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu przy ul. Klasztornej 9 został 

skierowany do władz statutowych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, celem 

zaopiniowania. Po uzyskaniu opinii, zostanie ona przedstawiona na najbliższej sesji Rady 

Powiatu Raciborskiego.  

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do dokonywania 

przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań 

jednostki w roku 2020. 

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

535280. 

Skarbnik Powiatu poinformował, że w ostatnim czasie, w związku z pandemią koronawirusa, 

Powiat Raciborski notuje niższe wpływy podatkowe do budżetu. Zgodnie z otrzymaną  

w dniu 7 maja 2020 r. informacją wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych są  

o 1 000 000,00 zł mniejsze od tych, które przekazane zostały w kwietniu 2019 r. Sytuacja                           

ta powoduje utratę podstawowych dochodów powiatu. W konsekwencji prowadzi                          

to do konieczności drastycznego ograniczania wydatków. Powyższe prowadzi                                   
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do ograniczania wydatków we wszystkich jednostkach podległych Powiatu Raciborskiego,                      

a co za tym idzie zwiększenia nadzoru nad wydatkami oraz ograniczenia upoważnień 

nadanych kierownikom na początku br. W związku z powyższym uchyla się Uchwałę  

Nr 59/296/2020 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie 

wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań jednostki w roku 2020. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników jednostek 

budżetowych Powiatu Raciborskiego do dokonywania przeniesień w planie wydatków 

bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań jednostki w roku 2020, po wniesieniu 

autopoprawki przez Skarbnika Powiatu zgłoszonej w trakcie posiedzenia. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

W tym miejscu Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Rozwoju Powiatu  

dot. wyrażenia zgody na zmianę planu finansowego w związku z koniecznością zwrócenia 

środków stanowiących nieprawidłowość w ramach projektu „Podniesienie jakości  

i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 1  

w Raciborzu”. 

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

535639. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zmianę planu finansowego w związku  

z koniecznością zwrócenia środków stanowiących nieprawidłowość w ramach projektu 

„Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim  

- CKZiU nr 1 w Raciborzu” oraz polecił Wydziałowi Finansowemu wykonanie przelewu  

w sprawie zwrotu kwoty dofinansowania w wysokości 5 478,18 zł oraz zapłaty odsetek  

na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w wysokości 240,00 zł. 

 

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 

535469. 
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Skarbnik Powiatu wyjaśnił, że do przedmiotowego projektu uchwały należy wnieść 

autopoprawki wynikające z wyżej omówionej karty informacyjnej Referatu Rozwoju 

Powiatu. 

Ponadto poinformował, że Powiat Raciborski dzięki wysiłkom m.in. pracowników Referatu 

Rozwoju Powiatu pozyskał dodatkowe 83 000,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej „Złota 

Jesień” w Raciborzu. Fundusze przeznaczone będą na zakup środków ochrony indywidualnej 

oraz doposażenie w sprzęt niezbędny do walki z koronawirusem. 

Wicestarosta uzupełnił wypowiedź przedmówcy, dodając, że środki te pochodzą z projektu 

„Śląskie Pomaga” w ramach którego Województwo Śląskie przeznaczyło ponad 13 mln zł  

na wsparcie samorządów prowadzących placówki opieki całodobowej. Dofinansowanie 

udzielone zostało na wniosek Powiatu Raciborskiego w 100 %, w tym 85% środków 

pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 15% z budżetu państwa. Z pozyskanych 

środków kwota 56 000,00 zł zostanie przeznaczona na zakup środków ochrony osobistej  

dla pracowników DPS-u, a pozostałe 27 000,00 zł umożliwi doposażenie w sprzęt potrzebny  

do ochrony zdrowia pensjonariuszy jednostki. 

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, po wniesieniu autopoprawek przez Skarbnika Powiatu 

zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

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

nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Skarbnik Powiatu omówił 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 

535488. 

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

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Skarbnik Powiatu przedstawił kartę 

informacyjną Wydziału Finansowego dot. utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej 

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Raciborskiego. 

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

535661. 

Skarbnik Powiatu przypomniał, że Zarząd wstępnie analizował możliwość utworzenia 

powiatowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Raciborskiego 

(dalej: CUW) na posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2019 r. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 

powiat może zapewnić wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, finansową  

i organizacyjną jednostkom organizacyjnym powiatu zaliczanym do sektora finansów 

publicznych. Tego typu rozwiązania sprawdzają się w innych samorządach. Zaproponował, 

aby w celu podniesienia efektywności funkcjonowania obsługi finansowo-księgowej, 

zwiększenia nadzoru oraz zmniejszenia kosztów obsługi rozważyć możliwość utworzenia 

CUW. Jednocześnie zasugerował, aby wspólna obsługa jednostek prowadzona była  

przez nowo utworzoną jednostkę organizacyjną (CUW) z siedzibą w Starostwie Powiatowym 

w Raciborzu. Dodał, że od 1 stycznia 2020 r. wdrażane jest oprogramowanie finansowo-

księgowe – przy założeniu funkcjonalnym prowadzenia zintegrowanej obsługi (CUW).  

Skarbnik Powiatu przypomniał, że do kompetencji rady powiatu należy określenie jednostki 

obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce 

obsługującej w ramach wspólnej obsługi. Po przyjęciu założeń, o których mowa w karcie 

informacyjnej należy opracować projekty uchwał, które powinny zostać skierowane na jedną  

z najbliższych sesji.  

Po dyskusji, wszyscy Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego opowiedzieli się  

za utworzeniem powiatowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Powiatu 

Raciborskiego. 

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

powiatowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Raciborskiego: 

 

1. wyraził zgodę na kontynuację procesu centralizacji; 

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

jednostkę organizacyjną (CUW) z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Raciborzu; 
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3. wskazał, że jednostkami obsługiwanymi będą: 

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

2) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, 

3) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, 

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

5) Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, 

6) Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu, 

7) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu, 

8) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach, 

9) Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu, 

10) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu, 

11) Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu; 

 

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

finansowo-księgową - przy założeniu, że szczegółowy zakres działania określał będzie 

odrębnie nadany statut CUW; 

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

że w trakcie uzgodnień koncepcji funkcjonowania i szczegółów centralizacji usług 

uzasadnione i racjonalne okaże się określenie innego terminu; 

6. wskazał Wydział Finansowy właściwy do koordynowania spraw związanych z realizacją 

zadania,  

7. polecił Wydziałowi Finansowemu przygotować projekty uchwał w ww. sprawie na sesję, 

która odbędzie się w czerwcu 2020 r., 

8. polecił Kierownikowi Referatu Administracyjnego podjęcie niezbędnych działań w celu 

lokalizacji CUW w siedzibie tut. Starostwa. 

 

Ad. 5 

 

Starosta w imieniu swoim oraz zebranych przywitał na posiedzeniu Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu Henryka Hildebranda i poprosił o krótkie 

przedstawienie przygotowanego sprawozdania.  



 

 

9 

Dyrektor zaprezentował „Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Raciborzu oraz efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej  

w roku 2019. Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej”. 

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

535644. 

Na wstępie Dyrektor przypomniał, że zgodnie z art. 112 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej dyrektor powiatowego centrum pomocy rodzinie składa radzie 

powiatu coroczne sprawozdanie z działalności centrum oraz przedstawia wykaz potrzeb  

w zakresie pomocy społecznej.  

Główne kierunki działania Centrum w 2019 r. wynikały z realizacji zadań, o których mowa  

w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz w ustawie o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zadania były realizowane 

w sposób stabilny i wystarczający.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu organizowało w 2019 r. funkcjonowanie 

rodzinnej pieczy zastępczej. Rodzinna piecza zastępcza wykonywana była poprzez: 

1) rodziny zastępcze spokrewnione; 

2) rodziny zastępcze niezawodowe; 

3) rodziny zastępcze zawodowe, w tym pogotowia rodzinne i rodziny specjalistyczne; 

4) rodzinne domy dziecka. 

 

W tym miejscu Dyrektor poinformował, że docierają do niego sygnały, iż osoby prowadzące 

zawodowe rodziny zastępcze oczekują wzrostu wynagrodzeń. Zaproponował, aby podjąć 

dyskusję na ww. temat.  

Dyrektor podkreślił, że sytuacja w zakresie realizacji postanowień Sądu dotyczących 

umieszczenia małoletnich w rodzinnej pieczy zastępczej jest unormowana. Postanowienia te 

w roku 2019 i obecnie są realizowane na bieżąco. Na tle innych powiatów, pod względem 

sprawności systemu opieki zastępczej i posiadanej liczby zawodowych rodzin zastępczych 

oraz rodzinnych domów dziecka, Powiat Raciborski prezentuje się dobrze. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu prowadziło kampanię informacyjną, 

mającą na celu promowanie rodzinnej pieczy zastępczej oraz nabór kandydatów do pełnienia 

funkcji rodziny zastępczej. W celu dotarcia do jak najszerszego grona odbiorców, rozszerzono 

dotychczasową promocję rodzicielstwa zastępczego poprzez współpracę z PKS w Raciborzu. 

Promocja polegała na umieszczeniu na autokarach hasła promującego rodzicielstwo zastępcze 
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„Dajmy mu szansę. Zostań rodziną zastępczą”, której celem było pozyskanie nowych 

kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. 

Następnie Dyrektor poinformował, że instytucjonalna piecza zastępcza na terenie powiatu 

raciborskiego jest sprawowana przez placówki opiekuńczo – wychowawcze. W 2019 roku  

na terenie powiatu raciborskiego funkcjonowało sześć placówek opiekuńczo  

– wychowawczych, które dysponowały 102 miejscami. 

Powiat Raciborski zlecił zadanie prowadzenia Placówek opiekuńczo – wychowawczych 

dwóm podmiotom na podstawie art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: 

1) Zgromadzeniu Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki) Inspektoria Warszawska 

z siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 152; 

2) Stowarzyszeniu „Otwarte Serca Dzieciom” z siedzibą w Kuźni Raciborskiej,                               

ul. Mickiewicza 7. 

 

Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki prowadzi na terenie Powiatu Raciborskiego 

Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Pogrzebieniu  

przy ulicy Klasztornej 8, która jest placówką typu socjalizacyjno – interwencyjnego 

przeznaczoną dla 23 wychowanków. W ramach działalności placówki utworzono mieszkanie 

socjalizacyjne dla 10 wychowanków w Raciborzu przy ul. Piotrowskiej 8. 

Stowarzyszenie „Otwarte Serca Dzieciom” z siedzibą w Kuźni Raciborskiej prowadzi  

na terenie Powiatu Raciborskiego: 

1) Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Kuźni Raciborskiej przy ul. Mickiewicza 7 typu 

socjalizacyjnego, w której mogło przebywać do 30 wychowanków do dnia 31 sierpnia 

2019 roku. Od dnia 1 września 2019 r. liczebność placówki została zmniejszona  

do 16 wychowanków zgodnie z instytucjonalizacją systemu pieczy zastępczej,  

2) Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Nędzy przy ul. Leśnej 1 typu 

socjalizacyjno – interwencyjnego dla 14 wychowanków, 

3) Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Raciborzu przy ul. Długiej 34/1  

typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków, 

4) Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Cyprzanowie przy ul. Janowskiej 15,  

która rozpoczęła swoją działalność w dniu 6 lutego 2019 r. typu socjalizacyjnego  

dla 14 wychowanków, 
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5) Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Samborowicach przy ul. Opawskiej 7 typu 

socjalizacyjnego, przeznaczoną dla 14 wychowanków, funkcjonuje od dnia                           

1 września 2019 r. 

 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Kuźni Raciborskiej, 

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Nędzy oraz Placówka 

Opiekuńczo – Wychowawcza w Raciborzu miały komplety wychowanków. Wielofunkcyjna 

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Pogrzebieniu posiadała 5 wolnych  miejsc. 

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Samborowicach posiadała 3 wolne miejsca. 

Rok 2019 w Powiecie Raciborskim był rokiem podjętych intensywnych działań i wzmożonej 

pracy w celu osiągnięcia standardów wynikających z art. 230 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Etapowo przeprowadzano działania ze względu na konieczność reorganizacji placówek 

opiekuńczo – wychowawczych i ograniczenia roli placówek opiekuńczo - wychowawczych  

w celu zmniejszania liczby dzieci pod opieką jednej instytucji, tworząc kameralne                                 

i suwerenne placówki opiekuńczo – wychowawcze dla 14 wychowanków. 

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Stowarzyszenia 

„Otwarte Serca Dzieciom” w Kuźni Raciborskiej zreorganizowało w dwóch etapach 

Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Kuźni Raciborskiej. W pierwszym etapie działań 

utworzono w dniu 6 lutego 2019 r. Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Cyprzanowie 

do której przeniesiono 13 wychowanków z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kuźni 

Raciborskiej i umieszczono 1 wychowanka spoza powiatu raciborskiego, który wcześniej  

był wychowankiem Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej nr 3 w Cyprzanowie.                 

W drugim etapie działań utworzono w dniu 1 września 2019 r. Placówkę                      

Opiekuńczo – Wychowawczą w Samborowicach w której umieszczono 4 wychowanków                  

z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej i 7 wychowanków spoza 

powiatu raciborskiego. Aktualnie w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Kuźni 

Raciborskiej może przebywać do 16 wychowanków. W dniu 1 lipca 2018 r. mieszkanie 

rodzinkowe Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych 

Stowarzyszenia „Otwarte Serca Dzieciom” w Kuźni Raciborskiej zostało przekształcone                  

w Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Raciborzu przeznaczoną dla 14 wychowanków. 

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Pogrzebieniu zakłada zakończenie 

działalności mieszkania socjalizacyjnego przy ulicy Piotrowskiej 8 w Raciborzu  
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w dniu 31 grudnia 2020 roku. W głównej siedzibie placówki w Pogrzebieniu                                 

przy ulicy Klasztornej 8 od dnia 1 stycznia 2021 r. będzie przebywać do 14 wychowanków. 

W trakcie dyskusji nad sprawozdaniem Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego  

Andrzej Chroboczek przypomniał, że w 2016 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert  

na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

instytucjonalnej pieczy zastępczej tj. „Prowadzenie w okresie od dnia 1 września 2016 r.  

do dnia 31 grudnia 2020 r. na terenie powiatu raciborskiego 87 miejsc w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych”. W związku z powyższym zaproponował, aby w tym roku 

rozważyć możliwość ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania 

publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej na okres 

krótszy niż 3 lata.  

W dalszej części posiedzenia Dyrektor poinformował, że Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Raciborzu w 2019 r. realizowało zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych, dofinansowując następujące zadania: 

1) uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych; 

2) sport, kulturę, rekreację i turystykę osób niepełnosprawnych; 

3) zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów; 

4) likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku  

z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych; 

5) tworzenie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej. 

Na realizację powyższych zadań Centrum dysponowało środkami finansowymi 

pochodzącymi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Odpowiadając na pytanie Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewy Lewandowskiej, 

Dyrektor poinformował, że w związku z pandemią choroby zakaźnej COVID-19, Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu jest zamknięte dla osób z zewnątrz. Wszelkie 

informacje można uzyskać telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,  

a wnioski, pisma i inne dokumenty można wysyłać do PCPR pocztą tradycyjną. Jednocześnie 

zaznaczył, że w związku z otrzymaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych niezbędne jest umożliwienie składania wniosków bezpośrednio  

w siedzibie Centrum. W tym celu w najbliższym czasie zostanie przystosowane 

pomieszczenie, w którym z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa, przyjmowane 

będą wnioski osób zainteresowanych.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował „Sprawozdanie z działalności 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu oraz efektów pracy organizatora 

rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2019. Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej”  

oraz postanowił o jego przekazaniu na najbliższą sesję Rady Powiatu Raciborskiego,  

po wprowadzeniu autopoprawki polegającej na poprawieniu drobnego błędu redakcyjnego  

na str. 1. Jednocześnie polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych rozważyć 

możliwość ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego 

Powiatu Raciborskiego z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej na okres krótszy  

niż 3 lata. W związku z powyższym polecił przygotować kartę informacyjną na jedno                     

z kolejnych posiedzeń.  

Starosta podziękował Dyrektorowi za udział w posiedzeniu, poprosił o przekazanie 

podziękowań dla wszystkich pracowników Centrum.  

W tym miejscu posiedzenie opuścił Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu Henryk Hildebrand.  

 

Ad. 6 

 

Starosta przedstawił informację o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Powiatu Raciborskiego w dniu 13 maja 2020 r. godz. 15:00 w Starostowie Powiatowym  

w Raciborzu (budynek A, parter, sala narad). 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 535497. 

Sekretarz Powiatu przekazała, że przedmiotem obrad Komisji jest rozpatrzenie petycji  

w sprawie Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu i stanu opieki zdrowotnej 

dla obywateli na terenie Powiatu Raciborskiego. Petycja ta była omawiana na poprzednim 

posiedzeniu.  

W tym miejscu Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przypomniał, 

że Wojewoda Opolski poinformował, że przeprofilowanie szpitala SP ZOZ w Kędzierzynie-

Koźlu na jednoimienny szpital zakaźny nastąpiło tylko i wyłącznie na mocy jego decyzji,  

i została ona podjęta po konsultacji z NFZ/Opole w zakresie aktualnego stanu wszystkich 

szpitali w województwie opolskim. Zdaniem Członka Zarządu Andrzeja Chroboczka takiego 

oświadczenia brakuje ze strony Wojewody Śląskiego.  

Starosta stwierdził, iż podczas zdalnej konferencji, jaka miała miejsce w dniu 8 maja 2020 r., 
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Wojewoda Śląski podkreślił, że decyzja o przekształceniu Szpitala Rejonowego w Raciborzu 

w zakaźny była wyłącznie jego autorstwa. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska zaproponowała, aby zaprosić 

Wojewodę Śląskiego do udziału w najbliższej sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

(np. w formie zdalnej konferencji).  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego dot. dodatkowego 

ubezpieczenia nieruchomości będących własnością Powiatu Raciborskiego. 

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

535799.  

Starosta przypomniał, że rozpoczęto przygotowania do wspólnego zapytania ofertowego  

dla wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu w drodze zapytania ofertowego 

(postępowania ofertowego) z wyłączeniem specyficznych jednostek, tj. Powiatowego Zarządu 

Dróg w Raciborzu, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, Zamku 

Piastowskiego w Raciborzu.  

W dniu 8 maja 2020 r. Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami przekazał 

informację, iż dzierżawca w 2020 r. nie  ubezpieczył w zakresie odpowiedzialności cywilnej  

i ryzyka od nieszczęśliwych wypadków nieruchomości będącej przedmiotem umowy 

dzierżawy nr SN.III.6845.9.2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. zawartej pomiędzy Powiatem 

Raciborskim a Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Raciborzu, położonej w Raciborzu  

przy ul. Ocickiej 51.   

Nieruchomość położona przy ul. Ocickiej 51 w Raciborzu została wskazana jako 

zabezpieczenie na majątku powiatu, pożyczki, o którą ubiega się Szpital Rejonowy  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Katowicach (wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Głęboka 

modernizacja oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych  

w budynku Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka”) i ze względów formalnych 

konieczne jest jej ubezpieczenie. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zdecydował o ubezpieczeniu nieruchomości będącej 

przedmiotem umowy dzierżawy nr SN.III.6845.9.2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. zawartej 

pomiędzy Powiatem Raciborskim a NZOZ Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Raciborzu, 

położonej w Raciborzu przy ul. Ocickiej 51, poprzez: 

a) niezwłoczne dopisanie do aktualnej polisy obowiązującej do 30 czerwca 2020 r.,  
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b) dołączenie do wspólnego zapytania ofertowego dot. jednostek organizacyjnych 

ubezpieczenia nieruchomości dzierżawionych przez NZOZ Centrum Zdrowia Sp. z o.o.  

w Raciborzu położonych przy ul. Ocickiej 51 oraz Kombatantów 5 oraz inne wskazane 

przez Referat Gospodarki Nieruchomościami należące do zasobu Powiatu Raciborskiego, 

które należy objąć ubezpieczeniem. 

Ponadto Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami przygotować informację dla Referatu Administracyjnego jakie jeszcze 

nieruchomości budynkowe (oprócz dzierżawionych przez NZOZ Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 

w Raciborzu) należące do zasobu Powiatu Raciborskiego należy objąć ubezpieczeniem.  

 

Starosta poinformował, że do Zarządu Powiatu Raciborskiego wpłynął w dniu 11 maja  

2020 r. list otwarty dotyczący Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu  

i uruchomienia poradni specjalistycznych w przedmiotowym szpitalu.  

Ww. list znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 535754. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z ww. listem otwartym.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przekazał list otwarty, w ramach toczącego się postępowania  

nr TA.152.2.2020, do organów właściwych do rozpatrzenia petycji złożonej w dniu 4 maja 

2020 r. w sprawie Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu i stanu opieki 

zdrowotnej dla obywateli Powiatu Raciborskiego, tj.: 

1) Wojewodzie Śląskiemu, 

2) Dyrektorowi Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, 

3) Radzie Powiatu Raciborskiego. 

 

Ad. 7 

 

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

0 głosów wstrzymujących – zaakceptował kartę informacyjną Referatu Edukacji  

do określenia realizacji Uchwały Nr XVII/139/2020 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie 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. 
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Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Edukacji 

odpowiedzialny za jej realizację.  

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

535017. 

 

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 XVII/141/2020 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat  

za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Zarządu Powiatu 

Raciborskiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem  

i ochroną dróg. 

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 

534963. 

 

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 XVII/142/2020 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 28 kwietnia 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 

535449. 

 

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 XVII/143/2020 Rady Powiatu Raciborskiego  

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

na 2020 rok. 
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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 

535456. 

 

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

0 głosów wstrzymujących – zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego  

do określenia realizacji: 

1) Uchwały Nr XVII/144/2020 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r.  

w sprawie apelu do Wojewody Śląskiego o wsparcie działań zmierzających  

do zapewnienia mieszkańcom powiatu raciborskiego dostępu do poradni specjalistycznych 

działających na terenie powiatu, 

2) Uchwały Nr XVII/145/2020 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r.  

w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania, 

3) Uchwały Nr XVII/146/2020 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r.  

w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia. 

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

535601. 

 

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 12 maja 2020 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 12 maja 2020 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierowników 

jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do dokonywania przeniesień w planie 

wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań jednostki  

w roku 2020. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2020. 

 


