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OR.IV.0022.1.22.2020 

 

PROTOKÓŁ  NR 80/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 16 czerwca 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 przeprosił za 10-minutowe 

opóźnienie, wyjaśniając, że razem z Wicestarostą Markiem Kurpisem, Członkiem Zarządu  

Ewą Lewandowską oraz pracownikami Starostwa wziął udział w akcji #GaszynChallenge, 

zorganizowanej dla chorego na SMA Wojtusia. Jednocześnie poinformował, że nominował 

kolejnych uczestników akcji. Do wykonania zadania wyznaczono PUP w Raciborzu, PCPR  

w Raciborzu oraz raciborski PKS. 

  Na wniosek Skarbnika Powiatu oraz Wicestarosty, Starosta rozszerzył porządek 

posiedzenia o materiały dodatkowe, tj. o: 

 

1) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2020 rok (rezerwa ogólna),  

2) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia pomiędzy Powiatem Raciborskim a Powiatem Wodzisławskim dotyczącego 

wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego, 

3) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, 

 

które zostaną omówione adekwatnie w pkt 4 i 5 protokołu. 
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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.  

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.  

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 79/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z dnia 9 czerwca 2020 r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy bieżące.  

5. Materiały dodatkowe.  

 

Starosta poinformował, że kolejne planowane posiedzenie będzie miało miejsce  

w tut. Starostwie 23 czerwca 2020 r. o godz. 08.00. W posiedzeniu weźmie udział  

Maciej Malinowski, któremu planuje się powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora  

II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu na okres od 1 września 

2020 r. do 30 czerwca 2021 r. 

 

Skarbnik Powiatu powrócił do ustaleń z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 2 czerwca 2020 r. Przypomniał, że w jego trakcie Zarząd Powiatu Raciborskiego 

zapoznał się z kartą informacyjną Wydziału Organizacyjnego dot. ubezpieczenia  

dla Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz poszczególnych jednostek. 

Następnie Zarząd zaakceptował propozycję polegającą na zwiększeniu środków finansowych  

dla poszczególnych jednostek na ubezpieczenie do łącznej kwoty 125 669,99 zł  

oraz dla Starostwa Powiatowego w Raciborzu na zadanie OR.VII.253.1.2020  

pn. „Ubezpieczenie majątkowe jednostek organizacyjnych powiatu” do kwoty 21 553,38 zł.  



 

 

3 

Skarbnik Powiatu zwrócił uwagę na wzrost polisy w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych 

w Starostwie oraz w innych jednostkach organizacyjnych Powiatu Raciborskiego. Jeśli chodzi 

o koszty ww. polisy w Starostwie to w 2019 r. wyniosły 3 734,00 zł, a w 2020 r. wynosić 

mają 7 951,00 zł (wzrost o 4 217,00 zł). Karta informacyjna nie zawierała danych na temat 

wzrostu polisy w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych w pozostałych jednostkach 

organizacyjnych. Stąd ogólny wzrost kosztów ubezpieczenia majątkowego jednostek 

organizacyjnych jest większy niż przyjęto na ww. posiedzeniu Zarządu. 

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił, aby na kolejnym posiedzeniu Kierownik 

Referatu Administracyjnego Wydziału Organizacyjnego wyjaśnił wzrost polisy w zakresie 

ubezpieczeń komunikacyjnych oraz ustalił czy ewentualnie jest możliwe wyłączenie  

z zapytanie ofertowego zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych.  

 

Ad. 1 

 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 79/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 9 czerwca 2020 r. 

 

Ad. 2 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

Zarządowi Powiatu Raciborskiego wotum zaufania. 

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

543102. 

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 udzielenia Zarządowi Powiatu Raciborskiego wotum zaufania  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 30 czerwca 2020 r.  

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu 

Raciborskiego za 2019 rok. 



 

 

4 

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

543145. 

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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2019 rok oraz postanowił o jego przekazaniu 

na sesję w dniu 30 czerwca 2020 r. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego za 2019 rok. 

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

543134. 

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 udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego  

za 2019 rok oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 30 czerwca 2020 r. 

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2020 – 2032. 

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

543504. 

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, po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawek  

do załączników zgłoszonych w trakcie posiedzenia oraz postanowił o jego przekazaniu  

na sesję w dniu 30 czerwca 2020 r. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował 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 

543507. 
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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 przez Skarbnika Powiatu autopoprawek do załączników zgłoszonych w trakcie 

posiedzenia oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 30 czerwca 2020 r. 

 

Skarbnik Powiatu zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług 

Wspólnych w Raciborzu i wyposażenia jej w mienie. 

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

543476. 

Następnie Skarbnik Powiatu udzielił szczegółowych informacji w ww. sprawie, 

przedstawiając koncepcję utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Powiecie Raciborskim, 

która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 300076. 

Po dyskusji, wszyscy Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego opowiedzieli się  

za utworzeniem Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu.  

Starosta przekazał, że w dniu 18 czerwca 2020 r. będzie miało miejsce spotkanie  

z dyrektorami szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski poświęcone utworzeniu Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu.  

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 utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą 

Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu i wyposażenia jej w mienie oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 30 czerwca 2020 r. 

Jednocześnie Zarząd polecił przekazać radnym na sesję w dniu 30 czerwca 2020 r. koncepcję 

utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Powiecie Raciborskim.    

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie  

nadania statutu Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu. 

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

543475. 

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

1 głosem wstrzymującym – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 
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Raciborskiego w sprawie nadania statutu Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu,  

po wniesieniu przez Członków Zarządu autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia 

polegających na dodaniu rozdziałów w treści statutu, poprawieniu błędu redakcyjnego  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 30 czerwca 2020 r. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie utworzenia 

powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Powiatowe Centrum Sportu w Raciborzu  

i wyposażenia jej w mienie. 

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

542202. 

Wicestarosta przypomniał, że karta informacyjna Referatu Edukacji dot. planowanych działań 

mających na celu zmianę funkcjonowania Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego  

w Raciborzu, harmonogramu działań oraz 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 zostały szeroko omówione i przyjęte  

do realizacji na posiedzeniu w dniu 31 marca 2020 r.  

Starosta zgłosił uwagę co do utworzenia Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu, 

proponując, aby rozważyć możliwość oddelegowania do tej jednostki pracownika  

tut. Starostwa zajmującego się zadaniami z zakresu sportu i turystyki.  

W dalszej części posiedzenia Wicestarosta udzielił szczegółowych wyjaśnień związanych  

z ofertą zajęć realizowanych do tej pory w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym  

w Raciborzu oraz przybliżył jak będzie funkcjonować Powiatowe Centrum Sportu  

w Raciborzu po jego utworzeniu z dniem 1 września 2020 r.  

Przypomniał, że w związku z stanem epidemii w kraju sesja Rady Powiatu Raciborskiego  

nie odbyła się 31 marca br., stąd zaproponowany pierwotnie termin zamiaru likwidacji 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu z dniem 31 października 2020 r.  

nie został dochowany. W związku z powyższym zamiar likwidacji MOS w Raciborzu został 

określony na 31 grudnia 2020 r.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą 
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Powiatowe Centrum Sportu w Raciborzu i wyposażenia jej w mienie oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 30 czerwca 2020 r. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie  

nadania statutu Powiatowemu Centrum Sportu w Raciborzu. 

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

542203. 

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 nadania statutu Powiatowemu Centrum Sportu w Raciborzu,  

po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia 

polegających na wykreśleniu § 9 i 10 z treści statutu oraz postanowił o jego przekazaniu  

na sesję w dniu 30 czerwca 2020 r. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2019 r.  

przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu oraz pokrycia straty netto. 

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

540534. 

Wicestarosta przypomniał, że przedmiotowy projekt uchwały został omówiony  

na poprzednim posiedzeniu. Następnie Zarząd pozytywnie zaopiniował i postanowił o jego  

przekazaniu na sesję w dniu 30 czerwca 2020 r. Ustalono wówczas, że sprawozdanie 

finansowe nie będzie załącznikiem do uchwały, gdyż jest ono sporządzane w wersji 

elektronicznej.  

Aktualnie zaproponowano, aby wraz z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

radnym na sesję przekazać wizualizację:  

1) sprawozdania finansowego Szpitala;  

2) sprawozdania Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Szpitala;  

3) not Szpitala. 

 

Sekretarz Powiatu dodała, że sprawozdanie finansowe Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu, sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., pozytywnie zaopiniowała 
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Rada Społeczna Zakładu podejmując uchwałę nr 2/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. Stąd taka 

informacja znalazła się w uzasadnieniu.  

Po ponownym zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2019 r.  

przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu oraz pokrycia straty netto, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności  

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 30 czerwca 2020 r. wraz z wizualizacją: 

1) sprawozdania finansowego Szpitala, 

2) sprawozdania Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Szpitala, 

3) not Szpitala. 

 

Ad. 3 

 

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 

543497. 

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.  

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował 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 

543499. 

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 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  
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Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 

nadania Statutu Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu. 

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

543473. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej nadania Statutu Centrum Usług Wspólnych  

w Raciborzu, po wniesieniu przez Członków Zarządu autopoprawek zgłoszonych w trakcie 

posiedzenia: 

1. do § 2 ust. 4, który otrzymał brzmienie: „§ 2.4.Termin przeprowadzenia konsultacji: 

1) rozpoczęcie konsultacji 22.06.2020 r., 

2) zakończenie konsultacji 28.06.2020 r.”, 

2. polegających na dodaniu rozdziałów w treści statutu i poprawieniu błędu redakcyjnego.  

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

nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 

nadania statutu Powiatowemu Centrum Sportu w Raciborzu. 

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

543212. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej nadania statutu Powiatowemu Centrum 

Sportu w Raciborzu, po wniesieniu przez Członków Zarządu autopoprawek zgłoszonych  

w trakcie posiedzenia: 

1. do § 2 ust. 4, który otrzymał brzmienie: „§ 2.4.Termin przeprowadzenia konsultacji: 

1) rozpoczęcie konsultacji 19.06.2020 r., 

2) zakończenie konsultacji 25.06.2020 r.”, 

2. polegających na wykreśleniu § 9 i 10 z treści statutu. 

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

nr OR.IV.0025.1.2020.  
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Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego 

Powiatu Raciborskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 

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

542805. 

Wicestarosta poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały dotyczy ogłoszenia otwartego  

konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, tj. „Likwidacja barier transportowych  

dla uczestników środowiskowego domu samopomocy działającego na terenie powiatu 

raciborskiego”.  

Na terenie powiatu działa, 35-miejscowy, Środowiskowy domu samopomocy dla osób 

upośledzonych umysłowo typu B, do którego przez pięć dni w tygodniu dowozi się 22 osoby. 

Jednostka dysponuje 2 pojazdami do przewozu osób niepełnosprawnych, które wymagają 

licznych i kosztownych napraw. Ponieważ Powiat nie dysponuje odpowiednimi środkami 

transportu oraz kadrą do realizacji tego zadania najbardziej racjonalnym działaniem wydaje 

się wsparcie organizacji pozarządowej, która podjęłaby się rozwiązania przedstawionego 

powyżej problemu. 

Zadanie może być realizowane w terminie od 27.07.2020 r. do 31.12.2020 r., a środki 

przeznaczone na wsparcie jego realizacji w 2020 r. wynoszą 28 000,00 zł. Zadanie publiczne 

tego samego rodzaju nie było dotowane przez Powiat Raciborski w roku 2019. 

Skarbnik Powiatu dodał, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wyjaśniła,  

że można wydatkować środki powiatu na wsparcie realizacji ww. zadania publicznego.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu działalności  

na rzecz osób niepełnosprawnych. 

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

 

Ad. 4 

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Starosta zaprezentował kartę informacyjną  

Referatu Rozwoju Powiatu dot. wyrażenia zgody na wniesienie częściowych zastrzeżeń  

do III wezwania beneficjenta do uzupełnienia wniosku o płatność i zgody na zmianę planu 
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finansowego w związku z koniecznością zwrócenia środków stanowiących nieprawidłowość 

w ramach projektu „As-Szkolna Akademia Sukcesu” realizowanego przez Zespół Szkół 

Specjalnych w Raciborzu w okresie 02.01.2018 r. - 31.12.2019 r. 

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

543376. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wniesienie częściowych zastrzeżeń  

do III wezwania beneficjenta do uzupełnienia wniosku o płatność i na zmianę planu 

finansowego w związku z koniecznością zwrócenia środków stanowiących nieprawidłowość 

w ramach projektu „As-Szkolna Akademia Sukcesu” realizowanego przez Zespół Szkół 

Specjalnych w Raciborzu w okresie 02.01.2018 r. - 31.12. 2019 r. W drodze kompromisu 

wyraził zgodę na pomniejszenie na etapie uzupełnienia wniosku o płatność jego wartości  

o wydatki uznane za niekwalifikowalne wraz z przypadającymi na nie kosztami pośrednimi                             

w odniesieniu do pomocy dydaktycznych zakupionych w grudniu 2019 r. o kwotę: 

1) płatność ze środków europejskich – § 2057 - 2 235,88 zł, 

2) płatność z dotacji celowej – § 2059 - 131,52 zł 

oraz koszty pośrednie 591,85 zł.  

Razem 2 959,25 zł. 

Ponadto złożył zastrzeżenia odnośnie kwoty: 

1) płatność ze środków europejskich – § 2057 - 16 955,29 zł,  

2) płatność z dotacji celowej – § 2059 - 997,38zł, 

oraz koszty pośrednie  4 488,17 zł.  

Razem 22 440,84 zł. 

Jednocześnie Zarząd polecił wykonanie przelewu w sprawie zwrotu kwoty dofinansowania  

w wysokości 2 959,25 zł. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Rozwoju Powiatu dot. potwierdzenia zgody  

na złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, 

odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3. Efektywność 

energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, 

Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze 

publicznej i mieszkaniowej – RIT Zachodni. 
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Tytuł projektu: „Poprawa efektywności energetycznej budynków szkoły CKZiU nr 1  

w Raciborzu”. 

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

543509. 

Szczegółowych informacji w ww. sprawie udzielił Wicestarosta, który przekazał,  

że termin realizacji rzeczowej projektu to lata 2019-2021, w tym robót budowlanych  

to rok 2021. Niezbędne środki na przedsięwzięcie w WPF-ie zamykają się w kwocie 

408 405,00 zł, z tego: 

1) poniesione w roku 2019 – 16 482,00 zł, 

2) ponoszone w roku 2020 – 57 070,00 zł (proponuje się w WPF-ie kwotę 60 000,00 zł), 

3) do poniesienia w roku 2021 – 334 853,00 zł (proponuje się w WPF-ie kwotę  

350 000,00 zł). 

 

Środki te wystarczają na pokrycie minimum wkładu własnego do kosztów kwalifikowanych. 

Zabezpieczenie w takiej wysokości jest wymagane do uzyskania punktów podczas oceny 

merytorycznej w ramach kryterium: stopień przygotowania inwestycji do realizacji.  

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

0 głosów wstrzymujących – potwierdził zgodę na złożenie wniosku o dofinansowanie  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Oś 

Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka 

niskoemisyjna, Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii  

w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna  

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

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

w Raciborzu”. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. zakupu 

ortopedycznego stołu operacyjnego wraz z wyposażeniem dla Centralnego Bloku 

Operacyjnego Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

543918. 

Wicestarosta przypomniał, że 27 kwietnia 2020 r. Powiat Raciborski zawarł z Funduszem 

Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszem Sprawiedliwości 
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umowę w sprawie dofinasowania zakupu ortopedycznego stołu operacyjnego  

wraz z wyposażeniem dla Centralnego Bloku Operacyjnego Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. Umowa przewiduje, że dofinansowanie Funduszu 

wyniesie 346 500,00 zł, wkład własny Powiatu 3 500,00 zł, całość zadania 350 000,00 zł.  

Na etapie składania przez Powiat wniosku do Funduszu wartość zakupu stołu na poziomie 

350 000,00 zł oszacował Szpital. 

Korzystając z zapisu art. 6 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 (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.),             

po otrzymaniu ze Szpitala wymagań technicznych stołu oraz dokonaniu niezbędnych 

uzgodnień z Referatem Administracyjnym Wydziału Organizacyjnego, Referat Spraw 

Społecznych w dniu 1 czerwca 2020 r. ogłosił na stronie internetowej powiatu stosowne 

zapytanie ofertowe. Zapytanie zawierało wyraźną informację, iż dostawa i montaż stołu  

oraz szkolenie obsługi odbywać się będzie w jednoimiennym szpitalu zakaźnym. 

Dnia 9 czerwca 2020 r., we wskazanym w ogłoszeniu terminie, wpłynęła oferta firmy 

KLAROMED Sp. z o. o. z siedzibą w Sulejówku ul. Sobieskiego 123. Oferent zaproponował 

wykonanie usługi polegającej na dostarczenia ortopedycznego stołu operacyjnego  

wraz z wyposażeniem, montażu stołu oraz przeprowadzeniu szkolenia obsługi za kwotę 

378 025,92 zł. 

W ocenie komisji, w skład której wchodził wytypowany przez Dyrektora Szpitala pracownik 

służb technicznych lecznicy, zaproponowany stół operacyjny spełnia wszystkie wymagania 

zawarte w zapytaniu ofertowym i jest kompatybilny z innym oprzyrządowaniem,  

które posiada Blok Operacyjny na swoim wyposażeniu.  

W związku z powyższym Kierownik Referatu Spraw Społecznych zwrócił się z prośbą  

o zwiększenie budżetu o kwotę 28 026,00 zł. 

Mając na uwadze powyższe, Skarbnik Powiatu przedstawił dodatkowy 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 

544247. 

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

0 głosów wstrzymujących – po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. zakupu 

ortopedycznego stołu operacyjnego wraz z wyposażeniem dla Centralnego Bloku 
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Operacyjnego Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu podjął uchwałę  

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok, zwiększając 

budżet Referatu Spraw Społecznych w rozdziale 85111, § 6060 o kwotę 28 026,00 zł. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. przedstawienia 

obliczenia algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu 

Raciborskiego na 2020 rok na poszczególne szkoły i placówki oświatowe dotowane  

przez Powiat Raciborski. 

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

541183. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną dot. przedstawienia 

obliczenia algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu 

Raciborskiego na 2020 rok na poszczególne szkoły i placówki oświatowe dotowane  

przez Powiat Raciborski oraz przyjął przedstawione wyliczenia:  

1) algorytm na 2020 r. dla szkół i placówek oświatowych, 

2) kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających 

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2020, 

3) obliczenia kwoty dotacji na 1 ucznia na podstawie danych z metryczki subwencji 

oświatowej na 2020 r., która zacznie obowiązywać od 1 lipca br. z wyrównaniem  

od 1 stycznia 2020 r. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu dot. zapoznania 

się z protokołem z posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej Sp. z o.o. z dnia 9 czerwca 2020 r. 

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

543842. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się protokołem nr 7/09.06./2020 z przebiegu 

posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu odbytego w dniu 9 czerwca 2020 r.  

w siedzibie Spółki.  

 

Starosta przekazał, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu 
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Raciborskiego VI kadencji odbędzie się w dniu 16 czerwca 2020 r. o godz. 15:00  

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

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 543353. 

 

Ad. 5 

 

Rozpoczynając omawianie materiałów dodatkowych Wicestarosta poinformował,  

że po spotkaniu z Wójtem Gminy Kornowac przygotowano projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem 

Raciborskim a Powiatem Wodzisławskim dotyczącego wspólnej realizacji publicznego 

transportu zbiorowego. Transport zbiorowy będzie realizowany na linii komunikacyjnej: 

Racibórz - Pogrzebień - Kornowac - Rydułtowy przez Pogrzebień, Kornowac, Rzuchów, 

Pszów. Zawarcie porozumienia będzie mogło nastąpić po podjęciu uchwały Rady Gminy 

Kornowac oraz podpisaniu umowy o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi 

Raciborskiemu z przeznaczeniem na wykonanie zadań związanych z realizacją powiatowych 

przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej. 

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

544223. 

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 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem 

Raciborskim a Powiatem Wodzisławskim dotyczącego wspólnej realizacji publicznego 

transportu zbiorowego, po wniesieniu przez Wicestarostę autopoprawek redakcyjnych 

zgłoszonych w trakcie posiedzenia oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 30 czerwca 2020 r. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego. 

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

544220. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 
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Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług  

w zakresie publicznego transportu zbiorowego, po wniesieniu przez Wicestarostę 

autopoprawek redakcyjnych zgłoszonych w trakcie posiedzenia oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 30 czerwca 2020 r. 

 

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 16 czerwca 2020 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 16 czerwca 2020 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2020. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej nadania Statutu Centrum Usług 

Wspólnych w Raciborzu. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej nadania statutu Powiatowemu Centrum 

Sportu w Raciborzu. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu działalności 

na rzecz osób niepełnosprawnych. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2020 rok (rezerwa ogólna).  


