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OR.IV.0022.1.29.2020 

 

PROTOKÓŁ  NR 88/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 12 sierpnia 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 w imieniu swoim oraz zebranych przywitał na posiedzeniu Prezesa Zarządu 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Raciborzu Damiana Knurę oraz Naczelnika Wydziału Komunikacji  

i Transportu tut. Starostwa Andrzeja Chwalczyka.  

Starosta rozszerzył porządek posiedzenia o: 

1) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu                                     

Panu Pawłowi Ptakowi do realizacji projektu pn. ”Podniesienie jakości i atrakcyjności 

kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim - ZSE w Raciborzu, etap II”                        

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego                                

na lata 2014-2020, 

2) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 

w Raciborzu Panu Jackowi Kąskowi do realizacji projektu pn. ”Podniesienie jakości                

i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim - CKZiU nr 1                           

w Raciborzu, etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020, 

3) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 
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„Mechanik” w Raciborzu Panu Sławomirowi Janowskiemu do realizacji projektu                 

pn. ”Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie 

raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik" w Raciborzu, etap II” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 

4) koncepcję utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Powiecie Raciborskim, 

przygotowaną przez Skarbnika Powiatu – sierpień 2020 r.,  

5) koncepcję utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Powiecie Raciborskim – uwagi 

dyrektorów szkół i placówek.  

 

Materiały dodatkowe zostaną omówione w pkt 8 protokołu.  

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 oraz 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 87/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 5 sierpnia 2020 r.  

2. Karta informacyjna Wydziału Komunikacji i Transportu dot. zapoznania się z kwartalną 

informacją o spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. według stanu 

na dzień 30.06.2020 r. – referuje Prezes Zarządu. 

3. Funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu raciborskiego 

(wraz z suplementem) – referuje Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu. 

4. Karta informacyjna Wydziału Komunikacji i Transportu dot. przystąpienia do „Programu 

Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – KOLEJ+ do 2028 roku”. 

5. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

6. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

7. Sprawy bieżące. 



 

 

3 

8. Materiały dodatkowe.  

 

Starosta poinformował, że kolejne planowane posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie  

27 sierpnia 2020 r. o godz. 08.00. Na spotkanie to zostaną zaproszeni: Dyrektor II Liceum 

Ogólnokształcącego w Raciborzu Marek Ryś oraz Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka 

Sportowego w Raciborzu Artur Krawiec.  

 

Ad. 1 

 

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

1 głosem wstrzymującym – przyjął Protokół Nr 87/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 5 sierpnia 2020 r. 

 

Ad 2 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu  

dot. zapoznania się z kwartalną informacją o spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej Sp. z o.o. według stanu na dzień 30.06.2020 r.   

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

555656. 

Jednocześnie Starosta poprosił Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą                              

w Raciborzu Damiana Knurę (dalej: Prezes Zarządu) o omówienie ww. karty informacyjnej.  

Prezes Zarządu poinformował, że w kwartalnej informacji o spółce Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. wykazana 

została strata w wysokości 267 010,32 zł, co spowodowane jest głównie brakiem 

zatwierdzenia płatności za usługi przez Powiat Raciborski jako organizatora komunikacji 

publicznej. W rzeczywistości na dzień 30 czerwca 2020 r. strata wynosi 1 900,00 zł. 

Jednocześnie Spółka oczekuje na przekazanie środków za wykonane usługi na rzecz gminy 

Lyski, co zgodnie z deklaracją Wójta, powinno nastąpić we wrześniu br.  

Prezes Zarządu przekazał, że w związku z pandemią wirusa SARS-COV-2 wywołującego 

chorobę COVID-19 od kwietnia br. całkowicie załamała się sprzedaż biletów miesięcznych 

szkolnych będących głównym źródłem utrzymania Spółki i zanikł popyt na przewozy 
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komercyjne. Znacznie spadła ilość pasażerów dojeżdżających autobusami do i z pracy. Efekt 

spadku przychodów nie był widoczny w rozliczeniu marca ponieważ na ten miesiąc 

pasażerowie wykupili jeszcze bilety miesięczne. Dopiero w kwietniu przychody Spółki 

znacząco spadły co przełożyło się na wysokość rekompensaty. 

Podjęto szereg działań polegających na obniżeniu kosztów prowadzonej działalności. Załoga 

w porozumieniu ze związkami zawodowymi dokonała dobrowolnej zmiany umów o pracę                     

w zakresie zmniejszenia wymiaru zatrudnienia do ¾ etatu, a co za tym idzie nastąpiło 

obniżenie wynagrodzenia pracowników. Na dzień dzisiejszy morale pracowników spadło, 

oczekują oni powrotu do warunków płacy i pracy sprzed wybuchu pandemii. Spółka 

otrzymała wsparcie finansowe w ramach instrumentów wynikających z tzw. tarczy 

antykryzysowej. Z chwilą „odmrożenia” działalności szkół, co powinno nastąpić                        

od 1 września br., planowane jest przywrócenie Spółki do działania w pełnym wymiarze. 

Rozruch jest dosyć trudny, gdyż w ramach reorganizacji wyrejestrowano zbędny tabor 

autobusowy. Część załogi powróci do pracy w pełnym wymiarze czasu pracy już w sierpniu, 

celem technicznego przygotowania Spółki do pracy w normalnych warunkach.  

Rozstrzygnięto przetargi na zakup biletów miesięcznych szkolnych (poza Kornowacem)            

oraz na zakup paliwa.  

Prezes Zarządu podkreślił, że pierwsze dwa miesiące 2020 r. zapowiadały względnie stabilną 

sytuację finansową Spółki. Samorządy zabezpieczyły odpowiednie środki w swych budżetach 

i podpisały porozumienia w sprawie finansowania transportu. Rozkłady jazdy zostały 

zoptymalizowane i dostosowane do możliwości finansowych samorządów i potrzeb 

pasażerów. Wybuch pandemii spowodował, że optymistyczne prognozy nie sprawdziły się, 

stąd przewidywana strata na koniec 2020 r., jeśli gminy nie wykupią biletów miesięcznych,  

może wynieść ok. 1 000 000,00 zł. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął kwartalną informację o spółce Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.  

 

Ad. 3 

 

Zgodnie z ustaleniami z poprzedniego posiedzenia Naczelnik Wydziału Komunikacji  

i Transportu Andrzej Chwalczyk przedstawił materiał pt. „Funkcjonowanie publicznego 

transportu zbiorowego na terenie powiatu raciborskiego (wraz z suplementem)”.  

Ww. materiał znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 544110. 
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Naczelnik Andrzej Chwalczyk przypomniał, że zgodnie z planem pracy Rady Powiatu 

Raciborskiego na 2020 r. przedmiotowy materiał miał zostać omówiony na sesji w kwietniu.  

W związku z wybuchem pandemii wirusa SARS-COV-2 wywołującego chorobę COVID-19 

tak się  nie stało. Zmieniono plan pracy Rady i określono, że materiał będzie przedmiotem 

obrad w sierpniu br. Mając na uwadze powyższe do podstawowego materiału dołączono 

suplement, w którym opisane zostały działania podejmowane przez organizatora i operatora 

transportu w okresie od marca do czerwca 2020 r. Na podkreślenie zasługuje sprawne 

współdziałanie samorządów gminnych i Powiatu a także współpraca z operatorem transportu. 

Dzięki wspólnemu działaniu negatywne skutki związane z wybuchem pandemii, w tym 

również finansowe, zostały znacznie ograniczone. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek wniósł uwagę                                     

do rozdziału III przygotowanego suplementu, podkreślając, że Miasto Racibórz przestało 

zapewniać komunikację na linii Racibórz – Rydułtowy przez Kornowac i Pszów. Decyzja ta 

nie była wcześniej konsultowana i nieoczekiwanie mieszkańcy niektórych miejscowości,                   

w tym Pogrzebienia pozostali bez dostępu do transportu publicznego. W związku                                  

z powyższym władze Powiatu Raciborskiego rozpoczęły rozmowy z Gminą Kornowac                           

i Powiatem Wodzisławskim, których celem jest uruchomienie połączeń od września br. 

Funkcję organizatora pełnić będzie Powiat Raciborski a przewozy na podstawie odrębnej 

umowy ma realizować raciborski PKS. Z powyższą uwagą zgodzili się zebrani.  

Jak dodał Prezes Zarządu rozkład jazdy na linii komunikacyjnej Racibórz – Rydułtowy  

przez Kornowac i Pszów jest skonsultowany z Powiatem Wodzisławskim, a z dodatkowych 

połączeń skorzystają mieszkańcy Kornowaca. Jednocześnie podkreślił, że w czasie pandemii 

priorytetem dla Spółki jest zapewnienie bezpieczeństwa zarówno pasażerom jak i kierowcom, 

zgodnie z obowiązującymi zalecaniami GIS. 

Ponadto Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zaproponował zmianę 

redakcyjną w rozdziale V suplementu, co również spotkało się z akceptacją. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował materiał pt. „Funkcjonowanie 

publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu raciborskiego”, wprowadził drobne 

uwagi do suplementu oraz postanowił o ich przekazaniu na sesję w dniu 27 sierpnia 2020 r.  

 

W tym miejscu Prezes Zarządu udzielił dodatkowych wyjaśnień związanych z planowanym 

zawarciem porozumienia pomiędzy Powiatem Raciborskim a Powiatem Wodzisławskim 
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dotyczącym wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej: 

Wodzisław Śląski – Krzyżanowice (chodzi o wydłużenie istniejącej linii Wodzisław Śląski                      

– Buków o 3 km do przystanku w Godowie). Organizatorem publicznego transportu 

zbiorowego na tej linii będzie Powiat Wodzisławski. Porozumienie wejdzie w życie                         

pod warunkiem objęcia ww. linii komunikacyjnej dopłatą, o której mowa w ustawie                                      

z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze 

użyteczności publicznej. 

 

Ad. 4 

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Starosta zapoznał zebranych z:  

1) kartą informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu dot. przystąpienia do „Programu 

Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – KOLEJ+ do 2028 roku”, 

która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 553920,  

2) projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody  

na przystąpienie Powiatu Raciborskiego do „Programu Uzupełniania Lokalnej  

i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - KOLEJ+ do 2028 roku” i podpisanie listu 

intencyjnego o partnerstwie, który znajduje się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 554127,  

3) listem intencyjnym w celu ubiegania się o wsparcie realizacji inwestycji  

z zakresu infrastruktury kolejowej w ramach ww. programu, który znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 304653.  

 

Starosta poinformował, że w projekcie uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Raciborskiego do „Programu Uzupełniania 

Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - KOLEJ+ do 2028 roku” i podpisanie listu 

intencyjnego o partnerstwie wprowadzono zapis w brzmieniu: „§ 2. Powiat Raciborski                    

nie partycypuje w kosztach związanych z przystąpieniem do „Programu Uzupełniania 

Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - KOLEJ+ do 2028 roku”. O powyższym 

poinformowano I Zastępcę Prezydenta Miasta Racibórz Michała Fitę. 

Wicestarosta dodał, że Programie KOLEJ+ Województwo Opolskie będzie sprawować 

funkcję Lidera – Wnioskodawcy działającego w imieniu swoim oraz Partnerów. Lider  

nie partycypuje w wymaganym w Programie wkładzie własnym. Wkład własny oraz koszty 
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przygotowania studium projektowo – technicznego zostanie zabezpieczony po stronie 

pozostałych Partnerów. Zgodnie z założeniami Programu KOLEJ+ koszt zadań 

inwestycyjnych finansowany przez samorządy wynosić będzie ok. 75 000 000,00 zł, w tym 

każdy z Partnerów ma przekazywać na ten cel ok. 1 500 000,00 zł rocznie, przez 5 lat trwania 

Programu. Wicestarosta podkreślił, że list intencyjny zawiera wyłącznie intencje Partnerów. 

Przyjęcie na siebie przez Partnerów obowiązków, w szczególności określenie zasad 

finansowania przedsięwzięcia określonych w liście intencyjnym, wymaga zawarcia odrębnej 

umowy o partnerstwie. List nie niesie za sobą zobowiązania do zawarcia takiej umowy. 

Szczegółowe zasady współpracy Partnerów, ich obowiązki oraz ich partycypację w kosztach 

realizacji zadania określi umowa o partnerstwie. Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami 

przedstawionymi na spotkaniu w Urzędzie Miasta 7 lipca br. wkład własny samorządów 

Powiatu Raciborskiego – partnerów Programu KOLEJ + sfinansuje z budżetu Marszałek 

Województwa Śląskiego. 

W związku z powyższym Starosta poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Raciborskiego                              

do „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - KOLEJ+                  

do 2028 roku” i podpisanie listu intencyjnego o partnerstwie, w którym określono, że Powiat 

Raciborski nie partycypuje w kosztach związanych z przystąpieniem do ww. Programu.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 

Powiatu Raciborskiego do „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury 

Kolejowej - KOLEJ+ do 2028 roku” i podpisanie listu intencyjnego o partnerstwie. 

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

W tym miejscu Prezes Zarządu Damian Knura oraz Naczelnik Wydziału Komunikacji  

i Transportu Andrzej Chwalczyk opuścili posiedzenie. 

 

Ad. 5 

 

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 

557456. 
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Skarbnik Powiatu wyjaśnił, że na posiedzenie nie przekazano załączników  

do przedmiotowego projektu, gdyż do dnia wczorajszego trwały ustalenia związane z: 

1) projektem pn. „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie 

raciborskim - ZSE w Raciborzu, etap II”,                         

2) projektem pn. „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie 

raciborskim - CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II”, 

3) projektem pn. „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie 

raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik" w Raciborzu, etap II”. 

Ww. projekty realizowane będą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, ich wartość wynosi 4 996 892,00 zł, z tym wkład 

rzeczowy –  97 858,00 zł (w postaci wynajmu sal).  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2020 – 2032 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję                                  

w dniu 27 sierpnia 2020 r., po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawek 

zgłoszonych w trakcie posiedzenia, które wynikają z ww. projektów unijnych.  

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia dotyczących wytypowania propozycji 

projektów inwestycyjnych w celu uzyskania środków Funduszu Przeciwdziałania  

COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z przekazanym pismem Ministra 

Rozwoju nr DPR-II.7290.62.2020 z dnia 28 lipca 2020 r., na wniosek Wicestarosty, Zarząd 

wskazał dodatkowe zadanie polegające na wymianie instalacji centralnego ogrzewania  

w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu. Realizacja powyższego projektu inwestycyjnego 

dopełni termomodernizację placówki.  

 

Starosta poruszył temat bulwarów lewostronnych w Raciborzu i wyraził gotowość, jeśli 

będzie to możliwe, do zaangażowania się w celu uzyskania tytułu prawnego przez Miasto 

Racibórz dla inwestycji pn. „Zagospodarowanie bulwarów nadodrzańskich – lewy brzeg 

Odry”. 

Z kolei Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska przypomniała  

o projekcie inwestycyjnym Urzędu Miasta w Raciborzu dotyczącym budowy kładki  

nad Odrą. Kładka ta mogłaby połączyć rynek z Zamkiem Piastowskim w Raciborzu.  
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Na wniosek Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzeja Chroboczka, Zarząd polecił 

Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych przygotować na jedno z kolejnych posiedzeń 

kartę informacyjną o ilości wydanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu decyzji administracyjnych oraz skuteczności realizacji ich wykonania  

w latach 2018 – 2019, zgodnie z Uchwałą Nr IV/32/2015 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia  

w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty 

lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dzieci oraz osób pełnoletnich w pieczy 

zastępczej. 

 

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 

557457. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

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

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 27 sierpnia 2020 r., po wniesieniu                

przez Skarbnika Powiatu autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia. Autopoprawki  

to głównie efekt zmian dokonanych w projekcie uchwały w sprawie dokonania zmian  

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

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Raciborskim a Powiatem 

Wodzisławskim dotyczącego wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego. 

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

556946. 

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 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 27 sierpnia 2020 r. 
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Ad. 6 

 

Skarbnik Powiatu omówił 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 

557341. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2020 rok. 

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

 

Skarbnik Powiatu przedstawił 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 

557447. 

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 przez Skarbnika Powiatu autopoprawek 

zgłoszonych w trakcie posiedzenia polegających na tym, że: 

1) dokonuje się przesunięcia kwoty 5 000,00 zł do budżetu Zespołu Szkół Ekonomicznych  

w Raciborzu, z przeznaczeniem na remont podłogi w pokoju nauczycielskim,  

2) dokonuje się przesunięcia kwoty 400,00 zł do budżetu Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach, z przeznaczeniem na koszty postępowania egzekucyjnego. 

 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 5 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 

557448. 



 

 

11 

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

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

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

557501. 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa 

dotyczą w szczególności likwidacji Referatu Rozwoju Powiatu oraz rozdzielenia zadań 

realizowanych dotychczas przez ten referat do innych komórek organizacyjnych Starostwa:  

1) pozyskiwanie środków zewnętrznych i realizacja Strategii Rozwoju Powiatu 

Raciborskiego do Referatu Inwestycji i Rozwoju (przed zmianą Referat Inwestycji                          

i Remontów),  

2) sport, rekreacja, turystyka, nadzór nad fundacjami i stowarzyszeniami oraz wydawanie kart 

wędkarskich, rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb  

oraz współpraca z Powiatowym Centrum Sportu w Raciborzu do Referatu Edukacji,  

3) kultura, ochrona zabytków, nadzór nad Biuletynem Informacji Publicznej do Biura Obsługi 

Starosty, 

4) współpraca krajowa i zagraniczna, udział Powiatu Raciborskiego w związkach, 

stowarzyszeniach i forach do Wydziału Organizacyjnego.  

 

Sekretarz Powiatu przekazała, że w projekcie uchwały zaproponowano, że Regulamin 

Organizacyjny Starostwa wejdzie w życie z dniem podjęcia. Zasugerowała zmianę polegającą  

na wejściu jego w życie z dniem 1 września 2020 r.  

Starosta podkreślił, że od kilku miesięcy Kierownik Referatu Rozwoju Powiatu jest 

nieobecny z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem i urlopu. Nie wiadomo, jak długo ta 

sytuacja będzie miała miejsce. Mając na uwadze konieczność zapewnienia realizacji zadań 

referatu zaproponował, aby zostały one rozdzielone na ww. komórki organizacyjne. 

Przekazał, że pracownicy zatrudnieni w Referacie Rozwoju Powiatu znajdą zatrudnienie w 

innych komórkach organizacyjnych tut. Starostwa, wykonując dotychczasowe zadania. Z 

pracownikami w dniu 11 sierpnia br. została przeprowadzona rozmowa, w trakcie której 
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przekazano im, że na dzisiejszym posiedzeniu omawiany będzie projekt uchwały w sprawie 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu.  

Starosta poinformował,  że przeprowadził rozmowy z Kierownikami Referatu Edukacji oraz 

Referatu Inwestycji i Remontów, w których przekazał planowane zmiany w funkcjonowaniu 

tut. Starostwa. Kierownicy ci pozytywnie ustosunkowali się do proponowanych rozwiązań. 

Jednocześnie Starosta zapewnił, że po powrocie do pracy zaproponuje Kierownikowi 

Referatu Rozwoju Powiatu możliwość pracy w innych komórkach organizacyjnych tut. 

Starostwa, gdyż w jego ocenie przedmiotowy Kierownik dobrze wykonywał swoje obowiązki 

służbowe. 

Wicestarosta przypomniał, że w 2015 roku temu współtworzył powstanie referatu, którego 

działalność przez kolejne 5 lat nadzorował. Stanął na stanowisku, że komórka sprawnie i 

rzetelnie realizowała przydzielone zadania i tworzyła zgrany zespół pracowników. Podkreślił, 

że choć zmiany organizacyjne w starostwie są niezbędne to ma uwagi do formy jej 

przeprowadzenia. Stwierdził, iż mając na uwadze własne doświadczenia w pracy zespołowej 

koniecznym jest poinformowanie zarządzającą komórką o planowanych poczynaniach 

Zarządu. Uzgodniono, iż o powyższym telefonicznie zostanie poinformowany Kierownik 

referatu. W trakcie dyskusji ustalono, że uchwała w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu wejdzie w życie z dniem 15 września 2020 r.  

Starosta stwierdził także, że jeśli zebrani mają inne, lepsze propozycje zapewniające 

realizację zadań m.in. z zakresu współpracy krajowej i zagranicznej, nadzoru nad Biuletynem 

Informacji Publicznej może przełożyć w czasie zaproponowaną zmianę Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa. Wobec braku propozycji Starosta poddał pod głosowanie projekt 

uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu. 

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

1 głosem wstrzymującym – podjął uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu, po wniesieniu autopoprawek polegających na tym, że:  

1) w § 19 ust. 1 pkt 8 poprawia się drobny błąd interpunkcyjny, 

2) § 51 otrzymał brzmienie: „§ 51. Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 września 2020 r.”, 

3) poprawiono błąd redakcyjny w schemacie organizacyjnym.  

 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 7 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 

wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury                             

w Raciborzu w przypadku jego nieobecności. 

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

557188. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyznaczenia nauczyciela 

zastępującego dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu w przypadku jego 

nieobecności. 

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

 

Skarbnik Powiatu zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie umorzenia należności pieniężnych przypadających 

Powiatowi Raciborskiemu od ……………………, prowadzącego działalność gospodarczą 

pod nazwą …………………………………………………. i wykreśloną z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej dnia 03.07.2017 r., z tytułu kary                           

za opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy ………………… (dane osobowe, o których 

mowa w projekcie uchwały zostały poddane anonimizacji).  

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

557141. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie umorzenia należności pieniężnych 

przypadających Powiatowi Raciborskiemu od ……………………, prowadzącego działalność 

gospodarczą pod nazwą …………………………………………………. i wykreśloną                                

z Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej dnia 03.07.2017 r., z tytułu 

kary za opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy ………………… 

Jednocześnie polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów przekazać go  

na najbliższe posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu 

Raciborskiego, celem uzyskania opinii Komisji. 
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Ad. 7 

 

Skarbnik Powiatu omówił kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych  

na 2020 rok. 

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

557342. 

Skarbnik Powiatu przekazał, że po sporządzeniu przedmiotowej karty informacyjnej otrzymał 

dodatkowe zmiany w planie finansowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

nr 2 „Mechanik” w Raciborzu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 

„Mechanik” w Raciborzu. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. założeń  

do projektu budżetu Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

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

557445. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego, po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. założeń                                 

do projektu budżetu Powiatu Raciborskiego na 2021 rok, polecił Skarbnikowi Powiatu 

przekazać dyrektorom jednostek podległych oraz naczelnikom wydziałów/kierownikom 

referatów poniższe wytyczne wg których należy opracować projekty budżetów na 2021 rok: 

1) plan dochodów na 2021 rok powinien być zaplanowany na realnym poziomie (odstępstwa 

od prognozy wykonania za 2020 r. powinny być wyjaśnione), 

2) wydatki na wynagrodzenia i pochodne: 

a) wynagrodzenia administracji i obsługi – wzrost wynagrodzenia – tylko w przypadku 

koniczności zwiększenia wynagrodzenia do poziomu wynagrodzenia minimalnego.                    

W przypadku pozostałych pracowników wynagrodzenia zamrożone na aktualnym 

poziomie, 

b) wynagrodzenia pedagogów – według stawek wynagrodzeń obowiązujących od 1 września 

2020 r., 

c) zabezpieczenie środków na wypłaty na „Pracownicze plany kapitałowe” w wysokości 

1,5% wynagrodzenia brutto, 
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3) wydatki statutowe: 

a) energia elektryczna, odpisy na ZFŚS oraz opłaty obligatoryjne wynikające z decyzji                    

i podpisanych umów – w wysokości realnych kosztów i obowiązujących wskaźników, 

b) pozostałe wydatki bieżące – na poziomie przewidywanego wykonania 2020 r., 

4) wydatki inwestycyjne i remontowe z podaniem szczegółowej specyfikacji kosztów                     

oraz źródeł finansowania, 

5) w planie dochodów i wydatków należy również ująć programy/projekty unijne, które będą 

kontynuowane oraz/lub realizacja rozpocznie się w 2021 roku (wydatki ująć  

w wykazie przedsięwzięć wieloletnich). Do zadań współfinansowanych ze środków 

„zewnętrznych” należy dołączyć informację o źródłach finansowania (wraz z informacją        

o etapie postępowania), 

6) wraz z preliminarzami budżetowymi należy złożyć wykaz przedsięwzięć wieloletnich,                  

o których mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych. Wydatki 

przewidziane na realizację przedsięwzięć powinny być zgodne z wydatkami 

zaplanowanymi w projekcie budżetu, 

7) w zakresie prognozy poziomu wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi  

(od 1 stycznia 2020 r.) należy przedłożyć dane według tabeli dołączonej do karty 

informacyjnej.  

 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Edukacji dot. zgody  

na kontynuację kształcenia uczniów w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych 

wchodzącym w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik”  

w Raciborzu. 

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

554317. 

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

0 głosów wstrzymujących – wyraził zgodę na kontynuację kształcenia uczniów w Liceum 

Ogólnokształcącym dla Dorosłych wchodzącym w skład Centrum Kształcenia Zawodowego     

i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, zgodnie z zaproponowaną przez Dyrektora 

wersją I (koszt 18 704,00 zł).  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. prośby Dyrektora  

II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu o możliwość 
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zatrudnienia psychologa w zakresie ½ etatu, tj. 11 godzin tygodniowo lub powiększenia 

pensum pedagoga o ½ etatu, tj. 11 godzin tygodniowo od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 

2020 r. 

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

555049. 

Starosta poinformował, że na piśmie nie wyraził zgody na zatrudnienie psychologa w zakresie 

½ etatu w II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu. Informacja ta 

powinna była się znaleźć w przygotowanej przez Referat Edukacji karcie informacyjnej, 

Dodał, że zadania związane z pomocą psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów realizowane 

są w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu. Młodzież może skorzystać więc  

z pomocy, niekoniecznie w formie szkolnej. Stąd nie jest uzasadnionym zwiększanie 

zatrudnienia w szkole.  

Wicestarosta poinformował, iż jest inicjatorem omawianej karty informacyjnej dotyczącej 

zatrudnienia psychologa w zakresie ½ etatu w II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama 

Mickiewicza w Raciborzu. Podkreślił jednocześnie, że została ona przygotowana zgodnie                  

z obowiązującym podziałem kompetencji w zakresie nadzoru i koordynacji spraw 

prowadzonych w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu                            

i jednostkach organizacyjnych Powiatu Raciborskiego.  

Wicestarosta dodał, iż przyjmuje stanowisko Starosty, ale stoi na stanowisku, że koniecznym 

jest poinformowanie Zarządu, iż dyrektor II LO zawnioskował potrzebę dodatkowego objęcia 

uczniów klas pierwszych (po szkole podstawowej) pomocą psychologiczno-pedagogiczną. 

Przypomniał, że do szkół trafił tzw. podwójny rocznik, co zdaniem dyrektorów i kadry 

pedagogicznej generuje dodatkowe problemy adaptacyjne. Zwrócił uwagę na fakt, iż obecnie 

do liceum trafiają uczniowie o rok młodsi niż w latach ubiegłych, co w dobie cyfryzacji 

społecznej jeszcze zwiększa zaistniałe problemy wychowawcze i społeczne. Z analizy pracy, 

zarówno pedagoga, jak i wychowawców oraz zespołu wychowawczego w roku szkolnym 

2019/2020  w porównaniu do lat ubiegłych wynika, że nowoprzyjęci uczniowie mają więcej 

problemów asymilacyjnych i osobistych, które wymagają zdecydowanie więcej pracy, 

głównie indywidualnej z uczniem, w zakresie psychologiczno-pedagogicznym.  

Z analizy aktualnego stanu budżetu II LO wynika, że zatrudnienie psychologa                                   

lub powiększenie etatu pedagoga o 11 godzin tygodniowo leży w możliwościach finansowych 

szkoły i nie będzie generowało dodatkowych wydatków, wykraczających poza przyznany 
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budżet i wyniesie w przypadku zatrudnienia pracownika dyplomowanego od 1 września                    

do 31 grudnia 2020 r. – 11 714,00 zł. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek opowiedział się za tym,  

aby zwiększyć zatrudnienie psychologa o ½ etatu na 4 miesiące w Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Raciborzu, a nie zwiększać zatrudnienia w II Liceum Ogólnokształcącym   

w Raciborzu. 

Wicestarosta przypomniał, że w I Liceum Ogólnokształcącym w Raciborzu zatrudniony jest  

na ½ etatu psycholog, co pozwala objąć uczniów pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

bezpośrednio w szkole.  

Z kolei Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska podkreśliła,  

że w obecnej sytuacji epidemicznej w kraju nie jest wiadomo, jak będą funkcjonowały szkoły  

w nowym roku szkolnym, stąd celowym wydaje się zwiększenie etatu o ½ etatu psychologa  

w Poradni.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po omówieniu karty informacyjnej dot. prośby Dyrektora                    

II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu o możliwość 

zatrudnienia psychologa w zakresie ½ etatu, tj. 11 godzin tygodniowo lub powiększenia 

pensum pedagoga o ½ etatu, tj. 11 godzin tygodniowo od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 

2020 r. polecił Kierownikowi Referatu Edukacji przygotować inną propozycję rozwiązania 

powyższej sprawy. Zgodnie z sugestiami zwiększenie wymiaru zatrudnienia psychologa 

mogłoby nastąpić w PPP w Raciborzu, a nie w II LO w Raciborzu. 

 

Starosta przedstawił pismo Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu w sprawie 

opracowania Planu przygotowania szpitala na wypadek choroby zakaźnej poprzez rozbudowę 

Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i przystosowania szpitala do przyjmowania pacjentów 

zakażonych.   

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 550044. 

Sekretarz Powiatu przypomniała, że na sesji w maju 2020 r. Rada Powiatu Raciborskiego 

przyjęła wnioski dot. opracowania Planu przygotowania szpitala na wypadek choroby 

zakaźnej poprzez rozbudowę Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i przystosowania szpitala 

do przyjmowania pacjentów zakażonych. Zostały one przekazane do realizacji Dyrektorowi 

Szpitala, który w ww. piśmie ustosunkował się do przyjętych wniosków.  

Zarząd zapoznał się z przedmiotowym pismem na posiedzeniu w dniu 21 lipca 2020 r.  

i postanowił, że powróci do jego omówienia za 2 tygodnie po uzyskaniu stanowiska 

Wojewody Śląskiego w zakresie dalszych działań dotyczących przekształcenia struktur 
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organizacyjnych jednoimiennego szpitala zakaźnego. Do dnia dzisiejszego nie otrzymano 

odpowiedzi od Wojewody.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Dyrektora Szpitala Rejonowego                    

w Raciborzu nr NM 133/07/2020 z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie opracowania Planu 

przygotowania szpitala na wypadek choroby zakaźnej poprzez rozbudowę Oddziału 

Obserwacyjno-Zakaźnego i przystosowania szpitala do przyjmowania pacjentów zakażonych.  

Jednocześnie uznał, że udzielenie przez Wojewodę Śląskiego wsparcia działań Powiatu 

Raciborskiego poprzez włączenie rozbudowy raciborskiego Oddziału Obserwacyjno-

Zakaźnego w wojewódzki plan rozbudowy oddziałów zakaźnych jest zasadne.  

W związku z powyższym polecił Dyrektorowi wystąpić na podstawie art. 95e ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych do Wojewody Śląskiego w sprawie wydania opinii o celowości inwestycji 

związanej z rozbudową Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego, uzupełnionego o blok 

operacyjny i stanowisko intensywnej opieki medycznej, celem przyjmowania pacjentów 

zakażonych. Zakres realizacji inwestycji wynikać powinien z ogólnopolskiego,  

jak i wojewódzkiego planu przeciwdziałania epidemii. Uwzględnienie inwestycji  

w systemie IOWISZ zapewni finansowanie, określi liczbę miejsc przeznaczonych  

na hospitalizację pacjentów zakażonych, umożliwi ubieganie się o środki na jej realizację  

i jednocześnie stworzy sytuację, w której główny budynek Szpitala nie będzie 

wykorzystywany jako tzw. szpital jednoimienny lecz będzie jednostką realizującą 

podstawowe zadania zdrowotne dla mieszkańców Powiatu Raciborskiego.  

 

Ad. 8 

 

Starosta rozpoczął omawianie materiałów dodatkowych od przedstawienia: 

1) projektu uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu Panu Pawłowi Ptakowi                         

do realizacji projektu pn. ”Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego                     

w powiecie raciborskim - ZSE w Raciborzu, etap II” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, który znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 557986, 

2) projektu uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu                       

Panu Jackowi Kąskowi do realizacji projektu pn. ”Podniesienie jakości i atrakcyjności 



 

 

19 

kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim - CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II”                      

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego                                      

na lata 2014-2020, który znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem 

UID 557983, 

3) projektu uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”                        

w Raciborzu Panu Sławomirowi Janowskiemu do realizacji projektu pn. ”Podniesienie 

jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim - CKZiU nr 2 

"Mechanik" w Raciborzu, etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, który znajduje się w systemie informatycznym 

Mdok pod numerem UID 557985. 

 

Nawiązując do ww. projektów uchwał, Wicestarosta poinformował, że w sprawie realizacji 

projektów dotyczących kształcenia zawodowego uczniów odbyło się w tut. Starostwie 

spotkanie w dniu 11 sierpnia br., w którym udział wzięli Skarbnik Powiatu, Starszy 

Specjalista Referatu Rozwoju Powiatu oraz przedstawiciele ww. szkół. W efekcie spotkania 

zaproponowano, aby całościowa realizacja projektu odbywała się w szkołach. 

Następnie Starosta poddał pod głosowanie ww. projekty uchwał.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu Panu Pawłowi Ptakowi                                 

do realizacji projektu pn. ”Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego                      

w powiecie raciborskim - ZSE w Raciborzu, etap II” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, po wniesieniu drobnej 

autopoprawki redakcyjnej do § 4 ust. 1.   

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

nr OR.IV.0025.1.2020. 

 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu                       

Panu Jackowi Kąskowi do realizacji projektu pn. ”Podniesienie jakości i atrakcyjności 
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kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim - CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II”                      

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.  

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

 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”                            

w Raciborzu Panu Sławomirowi Janowskiemu do realizacji projektu pn. ”Podniesienie 

jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim - CKZiU nr 2 

"Mechanik" w Raciborzu, etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

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

Jednocześnie, zgodnie z propozycją Wicestarosty, Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił 

Starszemu Specjaliście Referatu Rozwoju Powiatu przygotować wspólnie z Wydziałem 

Finansowym kartę informacyjną dot. sposobu sprawowania kontroli nad realizacją                        

ww. projektu. Termin – 30 września 2020 r. 

 

W końcowej części posiedzenia zebrani powrócili do omówienia tematu związanego  

z utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Powiecie Raciborskim. 

Starosta poinformował, że w powyższej sprawie odbyły się spotkania z dyrektorami                              

i księgowymi zatrudnionymi w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Raciborski. Zarówno dyrektorzy, jak i księgowe opowiedzieli się przeciw 

utworzeniu CUW.  

Skarbnik Powiatu dodał, że odnosząc się do uwag zgłoszonych podczas posiedzenia Komisji 

Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 24 czerwca 2020 r., przygotował koncepcję 

utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Powiecie Raciborskim – sierpień 2020 r. 

Jednocześnie na dzisiejsze posiedzenie Zarządu przekazał koncepcję utworzenia Centrum 

Usług Wspólnych w Powiecie Raciborskim – uwagi dyrektorów szkół i placówek. 

Ww. koncepcje znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID: 559275                    

i 599273. 

Skarbnik Powiatu podkreślił, że utworzenie CUW to najlepsze rozwiązanie z punktu widzenia 

nadzoru nad działalnością szkół i placówek oraz przepływu informacji. Zapewnia ono kontakt 

z jednym kierownikiem CUW i jednym głównym księgowym, gdyż te osoby przejmują  
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na siebie ewentualne uzgodnienia oraz ustalenia z pracownikami i kierownikami 

obsługiwanych jednostek organizacyjnych. W związku z powyższym zaproponował,  

aby na dzień dzisiejszy podjąć decyzję o organizacji nadzoru nad realizacją budżetu jednostek 

oświatowych w formie „wirtualnego CUW”. W praktyce oznacza to rezygnację z utworzenia 

wyodrębnionej jednostki budżetowej oraz zorganizowanie dostępu do danych księgowych            

w ramach wspólnej bazy danych.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z: 

1) koncepcją utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Powiecie Raciborskim przygotowaną 

przez Skarbnika Powiatu – sierpień 2020 r.,  

2) koncepcją utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Powiecie Raciborskim – uwagi 

dyrektorów szkół i placówek. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął propozycję Skarbnika Powiatu w sprawie organizacji 

nadzoru nad realizacją budżetu jednostek oświatowych w formie „wirtualnego CUW”. 

Zdaniem Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego w obecnej sytuacji epidemicznej                     

na terenie Powiatu Raciborskiego ale i całego Subregionu Zachodniego, a także w kontekście 

zbliżającego się roku szkolnego, priorytetem nie jest utworzenie nowej jednostki budżetowej, 

a możliwość lepszego i bardziej przejrzystego wydatkowania środków przez jednostki 

oświatowe. Głównym celem działań Zarządu jest przygotowanie szkół i placówek do nowego 

roku szkolnego, szczególnie poprzez zapewnienie bezpiecznych warunków nauczania                               

dla młodzieży i nauczycieli, zgodnie z zalecaniami GIS.  

O powyższej decyzji Skarbnik Powiatu poinformuje Komisję Edukacji, Kultury, Sportu  

i Promocji oraz Komisję Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa oraz przekaże koncepcję 

utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Powiecie Raciborskim – sierpień 2020 r.  

oraz koncepcję utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Powiecie Raciborskim – uwagi 

dyrektorów szkół i placówek. 

Starosta zapytał kto z zebrynach jest za odłożeniem w czasie decyzji o utworzeniu Centrum 

Usług Wspólnych w Powiecie Raciborskim? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 4 głosami za, 1 głosem przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – postanowił, że decyzja o utworzeniu Centrum Usług Wspólnych 

w Powiecie Raciborskim zostanie podjęta w późniejszym terminie.  
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Sekretarz Powiatu poinformowała, że zostały złożone dwie oferty w ogłoszonym naborze  

na wolne stanowisko pracy Kierownika Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu. 

Posiedzenie komisji, która rozpatrywać będzie ww. oferty odbędzie się w dniu 14 sierpnia 

2020 r. Nowa jednostka organizacyjna rozpocznie swoją działalność z dniem 1 września  

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 12 sierpnia 2020 r.  

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

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 

Powiatu Raciborskiego do „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury 

Kolejowej - KOLEJ+ do 2028 roku” i podpisanie listu intencyjnego o partnerstwie. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2020 rok (rezerwa). 

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

Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2020. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyznaczenia nauczyciela 

zastępującego dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu w przypadku jego 

nieobecności. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu Panu Pawłowi Ptakowi  

do realizacji projektu pn. ”Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego  

w powiecie raciborskim - ZSE w Raciborzu, etap II” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu                   

Panu Jackowi Kąskowi do realizacji projektu pn. ”Podniesienie jakości i atrakcyjności 

kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim - CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II”                      

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  

na lata 2014-2020. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”                          

w Raciborzu Panu Sławomirowi Janowskiemu do realizacji projektu pn. ”Podniesienie 

jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim - CKZiU nr 2 
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"Mechanik" w Raciborzu, etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

 

 


