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OR.IV.0022.1.31.2020 

 

PROTOKÓŁ  NR 89/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 27 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 Dyrektora                       

II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu Marka Rysia oraz Dyrektora Międzyszkolnego 

Ośrodka Sportowego w Raciborzu Artura Krawca. 

Starosta rozszerzył porządek posiedzenia o: 

1) nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego                                      

na lata 2020 – 2032, 

2) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

3) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

powiatowi na rok 2020, 

4) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów 

finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych 

Powiatu Raciborskiego na 2020 rok, 

5) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zgody na dokonanie 

umorzenia należności pieniężnych przypadających Powiatowi Raciborskiemu 
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………………, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą …………………  

i wykreśloną z Centralnej Ewidencji i Informacji działalności Gospodarczej dnia 

03.07.2017 z tytułu kary za opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy                                

nr …………...,  

6) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatrudnienia Kierownika 

Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu, 

7) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierownika 

jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej 

działalności powiatu przez Powiatowe Centrum Sportu w Raciborzu,  

8) kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. możliwości zatrudnienia psychologa                  

w II Liceum Ogólnokształcącym w Raciborzu 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., 

9) opinię z posiedzenia Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Rady 

Powiatu Raciborskiego, które odbyło się w dniu 25 sierpnia 2020 r., 

10)  opinie z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu 

Raciborskiego które odbyło się w dniu 26 sierpnia 2020 r, 

Materiały dodatkowe zostaną omówione w 5 pkt niniejszego 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 88/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 12 sierpnia 2020 r.  

2. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 



 

 

3 

4. Sprawy bieżące. 

5. Materiały dodatkowe. 

 

Jednocześnie Zarząd Powiatu Raciborskiego ustalił, że kolejne posiedzenie odbędzie się               

01 września 2020 r. o godz. 8:00 w siedzibie tut. Starostwa. 

 

Ad. 1 

 

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

 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 88/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 12 sierpnia 2020 r. 

 

Ad. 2 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę 

na obszarze Powiatu Raciborskiego, od dnia 1 września 2020 r. 

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

559491. 

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 ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych                  

oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Raciborskiego,                                   

od dnia 1 września 2020 r. oraz po wprowadzeniu autopoprawek zgłoszonych w trakcie 

posiedzenia polecił o jego przekazaniu do zaopiniowania przez Kuratora Oświaty. 

 

Ad. 3 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia dyrektora jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem 

bieżącej działalności Powiatu Raciborskiego przez II Liceum Ogólnokształcące im. Adama 

Mickiewicza w Raciborzu. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 
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559934. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki            

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności Powiatu 

Raciborskiego przez II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Raciborzu. 

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

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie odwołania 

Pana Artura Krawca ze stanowiska dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego                         

w Raciborzu przy ul. Klasztornej 9. 

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

560295. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie odwołania Pana Artura Krawca                   

ze stanowiska dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu                                   

przy ul. Klasztornej 9. 

Jednocześnie polecił Kierownikowi Referatu Edukacji przygotować  informacje dotyczące 

formalnego przekazania placówki z dniem 31.08.2020 r. pomiędzy Międzyszkolnym 

Ośrodkiem Sportowym a utworzonym  Powiatowym Centrum Sportu (w szczególności: 

przekazanie nieruchomości, składników majątkowych, dokumentacji księgowej, kadrowej, 

akt osobowych, dokumentacji organizacyjnej itp.). Szczegółowych informacji udzieli 

Wicestarosta. 

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

 

W tym miejscu Starosta w imieniu całego Zarządu Powiatu Raciborskiego złożył 

podziękowania obecnym w dzisiejszym posiedzeniu dyrektorom za wieloletnią pracę i służbę 

na rzecz oświaty, po czym o godz. 8:20 dyrektorzy Artur Krawiec oraz Marek Ryś opuścili 

posiedzenie. 

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 

2020 roku. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

559940. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 

wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2020 roku. 

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

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2020 - 2032 w I półroczu 2020 roku.  

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

559941. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu 

się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2020 - 2032  

w I półroczu 2020 roku. 

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

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 roku. 

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

559942. 

W trakcie przeprowadzonej dyskusji Członek Zarządu Andrzej Chroboczek zaproponował, 

aby ze względu na sytuację przekształcenia szpitala w jednoimienny „covidowy” i sytuację 

finansową z tego wynikającą w posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego minimum 1 raz 

w miesiącu uczestniczył dyrektor Ryszard Rudnik w celu bieżącego przekazywania 

informacji. Powyższa propozycja spotkała się z akceptacją pozostałych Członków Zarządu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie  przyjęcia informacji o przebiegu 

wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                 

za I półrocze 2020 roku.  

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

559948. 

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 8 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 

559954. 

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.  

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

nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Członkini Zarząd Ewa Lewandowska omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zaopiniowania „Programu ochrony środowiska dla gminy Racibórz 

na lata 2020-2023 wraz z perspektywą do 2027 roku". 

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

559570. 

Poinformowano, że po szczegółowym przeanalizowaniu przesłanego projektu „Programu 

ochrony środowiska dla gminy Racibórz na lata 2020-2023 wraz z perspektywą                                  

do 2027 roku” stwierdzono, że jest on zgodny z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo 

ochrony środowiska oraz polityką ochrony środowiska, która prowadzona jest na podstawie 

strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych oraz za pomocą wojewódzkich, 

powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania „Programu ochrony 

środowiska dla gminy Racibórz na lata 2020-2023 wraz z perspektywą do 2027 roku". 

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

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zaopiniowania pozbawienia drogi powiatowej nr 1477 O ul. Wojska Polskiego na odcinku                  

od skrzyżowania z al. Jana Pawła II do skrzyżowania z al. Ignacego Lisa w Kędzierzynie - 

Koźlu kategorii drogi powiatowej. 

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

559366. 

Z prośbą o wydanie opinii w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 1477 O ul. Wojska 

Polskiego na odcinku od skrzyżowania z al. Jana Pawła II do skrzyżowania z al. Ignacego 

Lisa w Kędzierzynie-Koźlu kategorii drogi powiatowej zwrócił się Zarząd Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Przedmiotowa droga nie odpowiada cechom kategorii dróg 

powiatowych, odcinek ul. Wojska Polskiego w Kędzierzynie-Koźlu stanowi wewnętrzne 

połączenie kilku dróg w obrębie Osiedla Śródmieście. Droga ta ma znaczenie lokalne i służy 

miejscowym potrzebom, a więc spełnia wymogi kategorii drogi gminnej. Ponadto Prezydent 

Miasta Kędzierzyn-Koźle przy piśmie nr ZD.7210.4.2020.AR z dnia 07.08.2020 r. 

zaakceptował pozytywnie wolę przejęcia wnioskowanego odcinka drogi i zaliczenia jej                   

do kategorii dróg gminnych. Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu wydał opinię pozytywną  

w w/w sprawie. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania pozbawienia drogi 

powiatowej nr 1477 O ul. Wojska Polskiego na odcinku od skrzyżowania z al. Jana Pawła II 

do skrzyżowania z al. Ignacego Lisa w Kędzierzynie - Koźlu kategorii drogi powiatowej. 

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

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu                  

Pani Małgorzacie Krawczyńskiej do realizacji projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki 

pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów 
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pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów                                             

na czas COVID-19”. 

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

560169. 

Wicestarosta poinformował  że dnia 30.06.2020 r. Narodowy Fundusz Zdrowia podpisał  

z Ministerstwem Zdrowia umowę na realizację projektu pt.: „Zapewnienie bezpieczeństwa  

i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, 

domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas 

COVID-19”.Projekt, na który przeznaczono blisko 250 mln zł, realizowany jest w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki finansowe z projektu to przede wszystkim 

fundusze na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek, ratowników medycznych, 

fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz członków personelu pomocniczego placówek, 

którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia – musieli 

zrezygnować z innych miejsc pracy. Ponadto, placówki będą mogły zakupić ze środków 

projektu środki ochrony osobistej oraz środki dezynfekcyjne dla personelu oraz pacjentów  

i mieszkańców. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu Pani Małgorzacie 

Krawczyńskiej do realizacji projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom                 

oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy 

społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. 

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

 

Wicestarosta omówił również projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”  

w Raciborzu Pani Małgorzacie Krawczyńskiej do realizacji projektu „Śląskie Kadry DPS  

vs. COVID-19”. 

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

560166. 

Wicestarosta poinformował że celem projektu jest bezpośrednie wsparcie domów pomocy 

społecznej funkcjonujących na terenie województwa śląskiego, w tym osób realizujących  
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w nich usługi społeczne. Poinformował również, że w ramach projektu DPS „Złota Jesień”  

w Raciborzu może uzyskać wsparcie na realizację następujących zadań: 

1) zatrudnienie nowych realizatorów usług społecznych celem ochrony zdrowia i życia osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, niezbędnych do walki z epidemią wirusa  

SARS-CoV-2 lub łagodzenia skutków walki z wirusem SARS-CoV-2; 

2) wsparcie finansowe osób wykonujących usługi społeczne w DPS, w związku                            

ze zwiększoną ilością pracy i ryzykiem wynikającym z sytuacji zagrożenia 

epidemiologicznego. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu Pani Małgorzacie 

Krawczyńskiej do realizacji projektu „Śląskie Kadry DPS vs. COVID-19”. 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu do realizacji projektu pn. ”Wspólna 

historia poprzez zabawę” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska  

w latach 2014-2020. 

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

560283. 

W związku z decyzją Zarządu Powiatu Raciborskiego, w której Zarząd wyraził zgodę  

na złożenie partnerskiego projektu pn. ”Wspólna historia poprzez zabawę” w ramach 

Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A 

Republika Czeska – Polska zachodzi konieczność udzielenia przedmiotowego 

pełnomocnictwa dyrektorowi Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, Pani Marioli Jakackiej, celem 

realizacji ww. projektu. Zakłada się, że wartość projektu wyniesie około 154 553,00 zł,  

z czego poziom dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

oraz budżetu państwa wyniesie 139 091,40 zł. W ramach projektu przewidziano stworzenie 

nowej atrakcji turystycznej (średniowiecznego placu zabaw – „Mini Gród” oraz atrakcji 

multimedialnej – Wirtualna Przymierzalnia) z wykorzystaniem wspólnego kulturalno-

historycznego potencjału Górnego Śląska.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 

Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim 

w Raciborzu do realizacji projektu pn. ”Wspólna historia poprzez zabawę” w ramach 

Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w latach 2014-2020. 

Jednocześnie Zarząd polecił, aby Pani Dyrektor Mariola Jakacka niezwłocznie przekazała 

informacje, kiedy został złożony wniosek dotyczący przyznania dofinansowania                         

na w/w projekt. 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Ad.4  

 

Skarbnik Powiatu omówił kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2020 

rok. 

Ww. karta znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 560154. 

Zarząd Powiatu zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Starostwa Powiatowego 

oraz jednostek podległych na 2020 rok. 

 

Członkini Zarządu Ewa Lewandowska przedstawiła kartę informacyjną do określenia 

realizacji uchwały Rady Powiatu (uzupełnienie) dot. nabycia darowizny działek w Kornicach 

przeznaczonych pod drogę powiatową S 3504. 

Ww. karta znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 558660. 

Zarząd Powiatu zaakceptował uzupełnienie karty informacyjnej do określenia realizacji 

uchwały Rady Powiatu dot. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Powiat Raciborski 

prawa własności części nieruchomości, położonej w Kornicach (gm. Pietrowice Wielkie). 

 

Sekretarz Powiatu poinformowała o: 

1) uzyskaniu pozytywnej opinii wydanej przez Komisję Edukacji, Kultury, Sportu                      

i Promocji na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 24.08.2020 r., 

2) uzyskaniu pozytywnej opinii wydanej przez Komisję Zdrowia, Polityki Społecznej  

i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Raciborskiego na posiedzeniu, które odbyło się  

w dniu 25.08.2020 r. 
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3) uzyskaniu pozytywnej opinii wydanej przez Komisję Budżetu, Gospodarki  

i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego na posiedzeniu, które odbyło się  

w dniu 26 sierpnia 2020 r.  

4) posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji, która 

odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2020 r. o  godz. 14:00 w Starostwie Powiatowym  

w Raciborzu przy Placu Stefana Okrzei 4 (pok. nr 4). 

W/w pisma znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID: 560332, 

560599, 560965, 559503.  

 

Ad.5 

 

Starosta poprosił o omówienie materiałów dodatkowych przez Członków Zarządu, Sekretarza 

Powiatu oraz Skarbnika Powiatu zgodnie z podziałem kompetencji w zakresie nadzoru  

i koordynacji spraw prowadzonych w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu i jednostkach organizacyjnych Powiatu Raciborskiego.  

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

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

560998. 

Zgodnie z regulacją art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 218) do zadań administracji rządowej 

realizowanych przez powiat należy opracowywanie i realizacja programów oddziaływań 

korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Ponieważ Powiat nie 

dysponuje odpowiednią kadrą do realizacji tego zadania najbardziej racjonalnym 

rozwiązaniem jest powierzenie jego realizacji organizacji pozarządowej działającej  

w obszarze pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na zadanie  

pn. „Przeprowadzenie w roku 2020 programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców 

przemocy w rodzinie” Powiat przeznaczył do 10 152,00 zł,  ma być ono realizowane  

od dnia 30.09.2020 r. do dnia 31.12.2020 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 
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na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Skarbnik Powiatu omówił nową wersję projektu 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.  

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. 

 

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 

560885. 

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

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował 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 

560895. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych 
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Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego 

na 2020 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 17 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 został 

pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu 

Raciborskiego na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 26 sierpnia 2020 r.  

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 – podjął uchwałę 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 ………………… 

Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatrudnienia Kierownika Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu.  

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

560802. 

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

1 głosem wstrzymującym – podjął uchwałę w sprawie zatrudnienia Kierownika Powiatowego 

Centrum Sportu w Raciborzu. Po upływie 6-miesięcznego okresu próbnego Zarząd Powiatu 

dokona oceny pracy kierownika PCS Pana Roberta Myśliwego i podejmie decyzję                         

dot. dalszego kontynuowania zatrudnienia.  
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Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia kierownika jednostki do składania oświadczeń woli związanych  

z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Powiatowe Centrum Sportu  

w Raciborzu. 

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

560804. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierownika jednostki  

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu 

przez Powiatowe Centrum Sportu w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Wicestarosta ponownie powrócił do omówienia karty informacyjnej Referatu Edukacji 

dotyczącej możliwości 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 

560259. 

Po ponownej analizie w/w karty informacyjnej Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności               

5 Członków – 1 głosem za, 3 głosami przeciw, 1 głosem wstrzymującym,  nie wyraził zgody                          

na zatrudnienie psychologa oraz na zwiększenie etatu pedagoga o 11 godzin tygodniowo                  

na okres od 1 września do 31 grudnia 2020 r. w II Liceum Ogólnokształcącym w Raciborzu.  

 

W końcowej części posiedzenia Sekretarz Powiatu poinformowała, że Związek Powiatów 

Polskich w imieniu Zarządu Powiatu Przemyskiego zwrócił się do tut. Zarządu z apelem                  

o wsparcie finansowe w związku ze szkodami wyrządzonymi przez żywioł. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z w/w pismem jednak w związku z brakiem możliwości 

finansowych Powiatu Raciborskiego oraz funkcjonującym w powiecie szpitalem 

jednoimiennym udzielenie wsparcia finansowego dla Powiatu Przemyskiego nie jest aktualnie 

uzasadnione i możliwe. O powyższym stanowisku polecił Kierownikowi Referatu 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego poinformować Zarząd Powiatu Przemyskiego. 
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Sekretarz Powiatu poinformowała również o korespondencji Radnego Miasta Racibórz                      

- Piotra Klimy z dnia 14 sierpnia 2020 r. Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem i polecił 

Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych udzielić na nie odpowiedzi. Omówiona 

korespondencja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 559039. 

Szczegółowych informacji udzieli Wicestarosta. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Kierownik 

Biura Obsługi Starosty 

 

Sylwia Sitarz 

 

Prowadzący posiedzenie: 

Starosta  

 

Grzegorz Swoboda  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 sierpnia 2020 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 sierpnia 2020 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki                   

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności Powiatu 

Raciborskiego przez II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Raciborzu. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie odwołania Pana Artura Krawca                

ze stanowiska dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu                           

przy ul. Klasztornej 9. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 

wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2020 roku. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu 

się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2020 - 2032                  

w I półroczu 2020 roku. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 

wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej               

za I półrocze 2020 roku. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2020 rok (rezerwa). 

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

Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania „Programu ochrony 

środowiska dla gminy Racibórz na lata 2020-2023 wraz z perspektywą do 2027 roku”. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania pozbawienia drogi 

powiatowej nr 1477 od ul. Wojska Polskiego na odcinku od skrzyżowania z al. Jana 

Pawła II do skrzyżowania z al. Ignacego Lisa w Kędzierzynie - Koźlu kategorii drogi 

powiatowej. 

12. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu Pani Małgorzacie 

Krawczyńskiej do realizacji projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom 

oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy 

społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. 



 

 

17 

13. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu Pani Małgorzacie 

Krawczyńskiej do realizacji projektu „Śląskie Kadry DPS vs. COVID-19”. 

14. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości                  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu do realizacji projektu pn. ”Wspólna historia poprzez 

zabawę” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska                                      

w latach 2014-2020. 

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

na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi                  

na rok 2020. 

17. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2020 rok. 

18. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zgody na dokonanie umorzenia 

należności pieniężnych przypadających Powiatowi Raciborskiemu ………………, 

prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ………………… i wykreśloną                     

z Centralnej Ewidencji i Informacji działalności Gospodarczej dnia 03.07.2017 z tytułu 

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

19. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatrudnienia Kierownika 

Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu. 

20. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierownika jednostki 

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu 

przez Powiatowe Centrum Sportu w Raciborzu. 

 


