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OR.IV.0022.1.26.2020 

 

PROTOKÓŁ  NR 84/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 16 lipca 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 związku  

z nieobecnością Skarbnika Powiatu Romana Nowaka w posiedzeniu udział bierze Zastępca 

Skarbnika Powiatu Dominika Budzan.  

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, Zastępcę Skarbnika 

Powiatu do zreferowania poszczególnych punktów porządku posiedzenia, zgodnie  

z podziałem kompetencji w zakresie nadzoru i koordynacji spraw prowadzonych  

w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu i jednostkach 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego.  

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 82/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z dnia 30 czerwca 2020 r. oraz Protokołu Nr 83/2020 Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z dnia 8 lipca 2020 r.  

2. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 
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4. Sprawy bieżące. 

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Starosta poinformował, że kolejne planowane posiedzenie będzie miało miejsce  

w tut. Starostwie 21 lipca 2020 r. o godz. 08.00. Na posiedzenie zostaną zaproszeni: Dyrektor  

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu oraz Dyrektor Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu. 

 

Ad. 1 

 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 82/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 30 czerwca 2020 r. 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 83/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 8 lipca 2020 r. 

 

Ad. 2 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie  

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

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

550309. 

Wicestarosta przekazał, że zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe rodzice wychowanków, wychowankowie i Śląski Kurator Oświaty w Katowicach 

oraz dodatkowo rada rodziców, rada pedagogiczna, pracownicy administracji i obsługi zostali 

poinformowani o zamiarze likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu 

przy ul. Klasztornej 9. W oparciu o art. 59 ust. 2 ww. ustawy Powiat Raciborski wystąpił              

do Śląskiego Kuratora Oświaty o wydanie opinii w sprawie likwidacji Międzyszkolnego 

Ośrodka Sportowego w Raciborzu. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny                                         

w dniu 22 czerwca 2020 r. wydał pozytywną opinię w tej sprawie                                                    

(znak pisma: DK-RY.542.2.12.2020).  
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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 likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu 

przy ul. Klasztornej 9 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 27 sierpnia 2020 r. 

 

Ad. 3 

 

Zastępca Skarbnika Powiatu Dominika Budzan omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu 

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

(rezerwa).  

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

551487. 

Zastępca Skarbnika Powiatu poinformowała, że po przygotowaniu projektu uchwały 

otrzymała prośbę Kierownika Referatu Edukacji o zwiększenie w kwocie 33 000,00 zł planu 

wydatków będących w dyspozycji Referatu, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania 

publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży oraz wspierania  

i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Organizacja gimnastyki korekcyjnej dla dzieci  

i młodzieży z terenu powiatu raciborskiego”. Projekt uchwały Zarządu w powyższej sprawie 

ujęty jest w pkt 12 porządku posiedzenia. Ponadto w pkt 16 porządku posiedzenia 

zamieszczono kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. remontu korytarza na parterze 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, w tym zwiększenia planu wydatków 

szkoły o kwotę 15 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych.  

Szczegółowych wyjaśnień w ww. sprawach udzielił Wicestarosta.  

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 polegających na: 

1) zwiększeniu o kwotę 15 000,00 zł planu wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych niezbędnych  

do remontu korytarza na parterze budynku szkoły,   

2) zwiększeniu o kwotę 33 000,00 zł planu wydatków będących w dyspozycji Referatu 

Edukacji, z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu 

działalności na rzecz dzieci i młodzieży oraz wspierania i upowszechniania kultury 
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fizycznej pn. „Organizacja gimnastyki korekcyjnej dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu 

raciborskiego”,  

3) zmniejszeniu o kwotę 48 000,00 zł planu rezerwy oświatowej, 

4) poprawieniu drobnego błędu redakcyjnego,  

które zostały zgłoszone w trakcie posiedzenia. 

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

nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Zastępca Skarbnika Powiatu przedstawiła 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 

551488.  

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

otrzymano zwiększenie o kwotę 542 220,00 zł planu dotacji celowej ze środków europejskich 

i budżetu państwa, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Ponadto w pkt 14 

porządku posiedzenia zamieszczono kartę informacyjną Referatu Rozwoju Powiatu  

dot. wyrażenia zgody na zakup serwera na potrzeby Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej  

i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, w tym na przesunięcie 

środków w planie finansowym Agencji w wysokości 12 000,00 zł z § 4300 na § 6060  

oraz na zwiększenie planu wydatków jednostki o brakującą kwotę w wysokości 4 728,00 zł.  

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 polegających na:  

1) zwiększeniu o kwotę 542 220,00 zł planu dotacji celowej ze środków europejskich  

(456 983,00 zł) i budżetu państwa (85 237,00 zł), z przeznaczeniem na realizację projektu 

pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, Działanie 

2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie 

dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki 

zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, 
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2) zwiększeniu o kwotę 542 220,00 zł planu wydatków będących w dyspozycji Referatu 

Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, 

3) zmniejszeniu o kwotę 4 728,00 zł planu wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na zakup 

serwera do Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu,  

4) zwiększeniu o kwotę 4 728,00 zł planu wydatków Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej  

i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, z przeznaczeniem 

na zakup serwera. Ponadto dokonano przesunięcia w planie wydatków Agencji kwoty 

12 000,00 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych, celem zakupu serwera,   

które zostały zgłoszone w trakcie posiedzenia. 

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

nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Zastępca Skarbnika Powiatu zaprezentowała 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 

551490. 

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.  

 

Zastępca Skarbnika Powiatu przedstawiła 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 

551491. 

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

 

Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie wszczęcia procedury naboru na stanowisko Kierownika Powiatowego Centrum 

Sportu w Raciborzu. 

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

551428. 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że w związku z planowanym utworzeniem  

z dniem 1 września 2020 r. nowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Powiatowe Centrum 

Sportu w Raciborzu, na podstawie Uchwały Nr XIX/163/2020 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 30 czerwca 2020 r., zachodzi konieczność wszczęcia procedury naboru na stanowisko 

Kierownika zgodnie z trybem określonym w Zarządzeniu Nr 77 Starosty Raciborskiego  

z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze  

w Starostwie Powiatowym oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu 

raciborskiego. Jednocześnie powołuje się komisję do przeprowadzenia naboru w składzie,  

o którym mowa w § 3 projektu uchwały. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wszczęcia procedury naboru  

na stanowisko Kierownika Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu. 

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

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania 

pozbawienia kategorii drogi powiatowej ul. Sybiraków i Żorskiej (na odcinku  

od ul. Sybiraków do ul. Prostej) w Rybniku z równoczesnym zaliczeniem do kategorii drogi 

wojewódzkiej. 

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

550577. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii 

drogi powiatowej ul. Sybiraków i Żorskiej (na odcinku od ul. Sybiraków do ul. Prostej)  

w Rybniku z równoczesnym zaliczeniem do kategorii drogi wojewódzkiej. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  
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Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach 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 

551178. 

Wicestarosta przypomniał, że Zarząd Powiatu Raciborskiego w dniu 16 czerwca 2020 r. 

ogłosił otwarty konkurs 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”, wyznaczając termin składania ofert do 13 lipca 2020 r. W celu 

rozstrzygnięcia konkursu koniecznym jest zaopiniowanie ofert przez Komisję konkursową 

powołaną przez Zarząd. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji konkursowej  

do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji 

zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

wniesienia wkładów niepieniężnych (aportem) do spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i objęcie udziałów. 

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

550400. 

Wicestarosta przekazał, że Powiat Raciborski wnosi w formie niepieniężnej (aportem)                     

do spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu (dalej: Spółka) mienie o wartości 4 623 260,00 zł 

netto w postaci 6 autobusów określonych w załączniku do projektu uchwały. Ponadto Powiat 

Raciborski wnosi wkład pieniężny w kwocie 240,00 zł, który będzie stanowił uzupełnienie 

kwoty, za którą zostaną objęte przez Powiat Raciborski udziały. 

Po wniesieniu aportu mienie określone powyżej oraz załączniku do projektu uchwały 

przechodzi na własność ww. Spółki. 
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Łącznie za ww. kwotę 4 623 500,00 zł Powiat Raciborski obejmie 9247 udziałów o wartości 

nominalnej 500,00 zł każdy w Spółce.  

Zakupione w dniu 6 lipca 2020 r. przez Powiat Raciborski autobusy marki IVECO 

CROSSWAY będą wykorzystane przez Spółkę w celach związanych z optymalną, zgodną  

ze współczesnymi standardami oraz oczekiwaniami mieszkańców regionu organizacją 

transportu zbiorowego na 14 liniach komunikacyjnych. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wniesienia wkładów niepieniężnych 

(aportem) do spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością i objęcie udziałów. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia 

Wicestarosty Marka Kurpisa do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na Nadzwyczajnym 

Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą – Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu w dniu 17 lipca 2020 r. 

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

550396. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Wicestarosty  

Marka Kurpisa do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na Nadzwyczajnym 

Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą – Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu w dniu 17 lipca 2020 r.  

i zobowiązał do wykonywania prawa głosu w sprawie: 

- uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. i związanej                                  

z tym zmiany umowy spółki 

- głosować ,,za”. 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu 
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Raciborskiego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci             

i młodzieży oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

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

551495. 

Wicestarosta poinformował, że ww. projekt uchwały dotyczy ogłoszenia otwartego konkursu 

ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży  

oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, tj. „Organizacja gimnastyki korekcyjnej 

dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu raciborskiego”. Zadanie to było dotychczas 

realizowane przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu, który z dniem 31 grudnia 

2020 r. zakończy swoją działalność.  

Powiat zapewni pomieszczenia do realizacji ww. zadania, natomiast nie będzie dysponował 

odpowiednią kadrą, stąd też najbardziej racjonalnym działaniem wydaje się wsparcie 

organizacji pozarządowej, która podjęłaby się realizacji przedstawionego zadania. 

Zadanie może być realizowane w terminie od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,              

a środki przeznaczone na jego wsparcie w 2020 r. wynoszą 33 000,00 zł. Rozstrzygnięcie 

konkursu nastąpi do dnia 15 września 2020 r. 

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 dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wspierania  

i upowszechniania kultury fizycznej, po dokonaniu zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2020 rok polegających na przeznaczeniu środków finansowych na wsparcie realizacji  

ww. zadania w 2020 r. w kwocie 33 000,00 zł. 

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

 

Ad. 4 

 

Zastępca Skarbnika Powiatu omówiła 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 

551496. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu z dnia 30 czerwca i 10 lipca 2020 r. oraz Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu. 

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Rozwoju Powiatu dot. wyrażenia 

zgody na zakup serwera na potrzeby Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

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

549777.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zakup serwera na potrzeby Agencji Promocji 

Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu,  

po dokonaniu zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok polegających  

na przesunięciu środków w planie finansowym Agencji w wysokości 12 000,00 zł z § 4300  

na § 6060 oraz na zwiększeniu planu wydatków jednostki o brakującą kwotę w wysokości  

4 728,00 zł  (§ 6060). 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. środków na: 

1) pokrycie kosztów pobytu małoletnich, pochodzących z terenu powiatu raciborskiego,  

w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie naszego 

powiatu; 

2) pokrycie kosztów utrzymania dzieci, pochodzących z terenu powiatu raciborskiego, 

przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu gryfickiego i rybnickiego. 

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

548992. 

Szczegółowych informacji w ww. sprawie udzielił Wicestarosta.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną Referatu Spraw 

Społecznych dot. środków na: 

1) pokrycie kosztów pobytu małoletnich, pochodzących z terenu powiatu raciborskiego,                

w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie naszego 

powiatu; 

2) pokrycie kosztów utrzymania dzieci, pochodzących z terenu powiatu raciborskiego, 

przebywających w rodzinach zastępczych na terenie powiatu gryfickiego i rybnickiego 
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wyraził zgodę na zwiększenie budżetu Referatu Spraw Społecznych w dziale 855, rozdziale 

85510, § 2820 o kwotę 207 522,89 zł oraz w dziale 855, rozdziale 85508, § 4330  

o kwotę 9 848,17 zł. Stosowne zmiany w budżecie zostaną przedstawione na sesję                          

w dniu 27 sierpnia 2020 r.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. remontu korytarza  

na parterze Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu. 

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

548064. 

Wicestarosta przekazał, że dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu 

zwróciła się z prośbą o wsparcie finansowe zakupu materiałów remontowych w kwocie  

15 000,00 zł. Prace remontowe miałyby objąć wytynkowanie, odmalowanie ścian, wymianę 

oświetlenia górnego. Jest to konieczne również ze względu na zacieki na ścianach powstałe  

w wyniku wykonywania przyłączy w pracowni fotograficznej. 

W trakcie wykonywania tych prac, Pani dyrektor zamierza również wymienić drzwi  

do szkoły od strony ogrodu oraz wyłożyć schody na zewnątrz budynku płytkami z powłoką 

antypoślizgową w celu umożliwienia bezpiecznego korzystania z tego wyjścia uczniom. 

Zgodnie z informacją przekazaną przez Panią dyrektor powyższe prace zostaną wykonane 

metodą gospodarczą przez pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1  

w Raciborzu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną Referatu Edukacji  

dot. remontu korytarza na parterze Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu 

dokonał zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok, zwiększając budżet szkoły  

o kwotę 15 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. wyrażenia zgody  

na likwidację środka trwałego znajdującego się w ewidencji księgowej Młodzieżowego Domu 

Kultury w Raciborzu. 

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

550345. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na likwidację środka trwałego – kserokopiarki 

KONICA MINOLTA BIZHUB Nr fabryczny 21408875 (nr inwentarzowy MDK DZIII K.11 

poz. 2) o wartości 2 600,00 zł z 2005 r., wartość umorzenia na dzień 09.07.2020 r.  
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– 2 600,00 zł czyli 100%,  znajdującego się w ewidencji księgowej Młodzieżowego Domu 

Kultury w Raciborzu. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z pismem ordynatorów i kierowników oddziałów 

zabiegowych Szpitala Rejonowego w Raciborzu dot. podjęcia wszelkich możliwych działań 

zmierzających do przywrócenia działalności oddziałów zabiegowych w Szpitalu Rejonowym 

w Raciborzu.   

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 550127. 

Wicestarosta przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu Dyrektor Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu omówił ww. pismo, które niedawno ukazało się w lokalnych mediach. 

Jednocześnie podkreślił, że zgadza się ze stanowiskiem lekarzy (ordynatorów) oddziałów 

chirurgicznego, ortopedyczno-urazowego, ginekologicznego, laryngologicznego                               

i okulistycznego, którzy jako lekarze-zabiegowcy w swoich dziedzinach zostali skierowani   

do leczenia pacjentów z objawami infekcji dróg oddechowych, niewydolności krążenia, 

pensjonariuszy DPS-ów itp., kierowanych do tutejszego szpitala z rejonu całego Śląska. 

Dalsze utrzymywanie obecnej sytuacji prowadzi nie tylko do marnotrawienia potencjału 

szpitalnych oddziałów i skazuje pacjentów naszego rejonu do szukania pomocy w odległych 

szpitalach, ale może też doprowadzić do rozpadu zespołów lekarsko – pielęgniarskich (wielu 

lekarzy i pielęgniarek deklaruje chęć zmiany miejsca zatrudnienia w przypadku 

utrzymywania się status quo, część już się zwolniło), a pozyskanie nowej wykwalifikowanej 

kadry i odbudowa zniszczonych zespołów w obecnej sytuacji graniczy z cudem. 

Wicestarosta przypomniał, że mając na uwadze argumenty poruszane w ww. piśmie Zarząd 

Powiatu Raciborskiego na posiedzeniu w dniu 8 lipca 2020 r. podjął uchwałę w sprawie 

przekształcenia struktur organizacyjnych jednoimiennego szpitala zakaźnego Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w szpital wielofunkcyjny. Ww. uchwała została 

przekazana do: Wojewody Śląskiego, Ministra Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia 

(centrala oraz oddział śląski), organów wykonawczych samorządów prowadzących szpitale 

tzw. covidowe, a także do  senatorów i posłów naszego okręgu wyborczego.  

O powyższym Kierownik Referatu Spraw Społecznych poinformuje przedstawiciela 

wnioskodawców.  

 

Starosta zaprezentował pismo Starosty Wodzisławskiego w sprawie prośby Inicjatywy 

Rowerowej Bramy Morawskiej o poparcie działań prowadzonych w celu przywrócenia 
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ciągłości szlaku rowerowego przerwanego podczas budowy zbiornika przeciwpowodziowego 

Racibórz Dolny na rzece Odrze w Raciborzu. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 549931. 

Starosta poinformował, że wystosował w powyższej sprawie pismo popierające do Inicjatywy 

Rowerowej Bramy Morawskiej. 

Wicestarosta zaproponował, aby w ślad za pismem Starosty, Członkowie Zarządu poparli 

działania prowadzące do przywrócenia ciągłości szlaku rowerowego przerwanego podczas 

budowy zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze w Raciborzu, 

podejmując uchwałę w tej sprawie. Jednocześnie zapoznał zebranych z projektem uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie poparcia wniosku Inicjatywy Rowerowej Bramy 

Morawskiej o przywrócenie ciągłości szlaku rowerowego w Raciborzu. 

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

552450. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie poparcia wniosku Inicjatywy 

Rowerowej Bramy Morawskiej o przywrócenie ciągłości szlaku rowerowego w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

Uchwała przekazana zostanie: Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie  

-Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Prezydentowi Raciborza, 

Wójtowi Gminy Krzyżanowice, Wójtowi Gminy Lubomia oraz Inicjatywie Rowerowej 

Bramy Morawskiej. 

 

W toku dyskusji, Starosta polecił Sekretarzowi Powiatu przygotować propozycję zmian 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu, celem zapewnienia 

realizacji zadań, w szczególności w zakresie rozwoju Powiatu Raciborskiego, pozyskiwania 

środków zewnętrznych oraz współpracy krajowej i zagranicznej.  

 

Starosta przekazał, że w dniu dzisiejszym Wojewoda Śląski odwiedzi Powiat Raciborski.  

W ramach wizyty zaplanowano m.in. spotkanie z Przewodniczącym Rady Powiatu 

Raciborskiego, Członkami Zarządu, Przewodniczącym Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej 

i Bezpieczeństwa, przedstawicielami klubów radnych Rady Powiatu Raciborskiego,  

Dyrektorem Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 
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Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator poinformował, że w ramach 

przebudowy drogi wojewódzkiej nr 935 w Gminie Kornowac cały ruch z Raciborza  

do Rybnika został przekierowany na ul. Długą w Łańcach. Mimo ograniczenia wjazdu droga 

ta jest notorycznie dewastowana, szczególnie przez samochody ciężarowe. W związku z tą 

sytuacją otrzymuje dużo niepokojących sygnałów od mieszkańców.  

Starosta przypomniał, że ww. temat omawiany był na spotkaniu z Dyrektorem Powiatowego 

Zarządu Dróg w Raciborzu. Ponadto dodał, że powyższą sprawę poruszy w trakcie 

najbliższego spotkania z Wicemarszałkiem Województwa Śląskiego. 

 

Ad. 5 

 

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 XIX/157/2020 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2019 rok. 

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

odpowiedzialny za jej realizację.  

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

549372. 

 

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 XIX/158/2020 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu 

Raciborskiego za 2019 rok. 

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

odpowiedzialny za jej realizację.  

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

549377. 

 

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

0 głosów wstrzymujących – zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Finansowego  
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do określenia realizacji Uchwały Nr XIX/159/2020 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 30 czerwca 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 

549380. 

 

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 XIX/160/2020 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2020 rok. 

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

odpowiedzialny za jej realizację.  

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

549383. 

 

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

0 głosów wstrzymujących – zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Komunikacji  

i Transportu do określenia realizacji Uchwały Nr XIX/161/2020 Rady Powiatu Raciborskiego 

z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy 

Powiatem Raciborskim a Powiatem Wodzisławskim dotyczącego wspólnej realizacji 

publicznego transportu zbiorowego. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział  Komunikacji  

i Transportu odpowiedzialny za jej realizację.  

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

549316. 

 

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

0 głosów wstrzymujących – zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Komunikacji  

i Transportu do określenia realizacji Uchwały Nr XIX/162/2020 Rady Powiatu Raciborskiego 
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z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie 

usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział  Komunikacji  

i Transportu odpowiedzialny za jej realizację.  

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

549320. 

 

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

0 głosów wstrzymujących – zaakceptował kartę informacyjną Referatu Edukacji  

do określenia realizacji:  

1) Uchwały Nr XIX/163/2020 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 czerwca 2020 r.  

w sprawie utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Powiatowe 

Centrum Sportu w Raciborzu i wyposażenia jej w mienie, 

2) Uchwały Nr XIX/164/2020 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 czerwca 2020 r.  

w sprawie nadania  statutu Powiatowemu Centrum Sportu w Raciborzu. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwał, a Referat Edukacji 

odpowiedzialny za ich realizację.  

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

549366. 

 

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 XIX/156/2020 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 czerwca 2020 r.  

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Raciborskiego wotum zaufania, 

2) Uchwały Nr XIX/165/2020 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 czerwca 2020 r.  

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu 

Raciborskiego na rok 2020, 

3) Uchwały Nr XIX/166/2020 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 czerwca 2020 r.  

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka                  

w Raciborzu i stanu opieki zdrowotnej na terenie Powiatu Raciborskiego, 
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4) Uchwały Nr XIX/167/2020 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 czerwca 2020 r.  

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Raciborskiego dotyczącej 

przekształcenia szpitala w Raciborzu w szpital jednoimienny, 

5) Uchwały Nr XIX/168/2020 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 czerwca 2020 r.  

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Raciborskiego. 

 

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

550929.  

 

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 lipca 2020 r.  

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

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

Powiatu Raciborskiego na 2020 rok (rezerwa).  

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. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2020 rok. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wszczęcia procedury naboru  

na stanowisko Kierownika Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii 

drogi powiatowej ul. Sybiraków i Żorskiej (na odcinku od ul. Sybiraków do ul. Prostej)  

w Rybniku z równoczesnym zaliczeniem do kategorii drogi wojewódzkiej. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania Komisji konkursowej  

do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie 

realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu działalności na rzecz 

osób niepełnosprawnych. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wniesienia wkładów niepieniężnych 

(aportem) do spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością i objęcie udziałów. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia Wicestarosty  

Marka Kurpisa do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na Nadzwyczajnym 

Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą – Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu w dniu 17 lipca 2020 r. 

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

na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu działalności 

na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wspierania  

i upowszechniania kultury fizycznej. 
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13. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie poparcia wniosku Inicjatywy 

Rowerowej Bramy Morawskiej o przywrócenie ciągłości szlaku rowerowego  

w Raciborzu. 

 


