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OR.IV.0022.1.33.2020 

 

PROTOKÓŁ  NR 91/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 8 września 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.  

Na wniosek Skarbnika Powiatu, Starosta rozszerzył porządek posiedzenia o:  

1) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok,  

2) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie 

Raciborskim.  

Ponadto Starosta poinformował, że w końcowej części posiedzenia przedstawi pismo 

Dyrektora Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu. Ww. materiały dodatkowe zostaną omówione w pkt 5 protokołu.  

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków (nieobecni w tej 

części posiedzenia Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek  

oraz Józef Stukator) – 3 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.  
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TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 89/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 27 sierpnia 2020 r. oraz Protokołu Nr 90/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 1 września 2020 r.  

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

3. Sprawy bieżące. 

4. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

5. Materiały dodatkowe. 

 

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

15 września 2020 r. o godz. 08.00. Na posiedzenie to zostanie zaproszony Robert Pabian, 

który został odwołany z funkcji Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudy Raciborskie.  

 

Ad. 1 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków (nieobecny w tej części posiedzenia 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator) – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 89/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 27 sierpnia 2020 r. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków (nieobecny w tej części posiedzenia 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator) – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 90/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 1 września 2020 r. 

 

Ad. 2 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację 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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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

561435. 

Wicestarosta przypomniał, że Zarząd Powiatu Raciborskiego Uchwałą Nr 84/425/2020  

z dnia 16 lipca 2020 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację 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”. 

W związku z tym, iż na realizację powyższego zadania nie wpłynęła żadna oferta, zgodnie  

z art. 18a ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) organ administracji publicznej unieważnia 

otwarty konkurs. 

Wicestarosta przekazał, że mimo unieważnienia ww. konkursu ofert, będą podejmowane 

działania, aby zorganizować zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci i młodzieży z terenu 

powiatu raciborskiego. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków (nieobecny w tej części posiedzenia 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator) – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie unieważnienia otwartego konkursu 

ofert na realizację zadania publicznego powiatu raciborskiego z zakresu działalności na rzecz 

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

kultury fizycznej. 

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

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu  

Pani Marzenie Kacprowicz do realizacji projektu w ramach programu Unii Europejskiej 

Erasmus+ sektor Edukacja szkolna akcja Ka 229 Projekty Współpracy Szkół pt."Vivre au 

Vert pour un avenir influsif et durable"/Green Living for a sustainable and inclusive future. 

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

562075. 

Starosta przekazał, że w związku z akceptacją wniosku w ramach programu Unii Europejskiej 

Erasmus+ sektor Edukacja szkolna akcja Ka 229 Projekty Współpracy Szkół pt." Vivre au 

Vert pour un avenir influsif et durable"/Green Living for a sustainable and inclusive future" 

zachodzi konieczność udzielenia przedmiotowego pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu 
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Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu Pani Marzenie Kacprowicz, celem realizacji  

ww. projektu. Wartość projektu wynosi 29 560 euro. Będzie on realizowany w okresie  

od września 2020 r. do sierpnia 2022 r. W projekcie weźmie udział młodzież w wieku  

15-18 lat i obejmie on około 20 uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1  

w Raciborzu zarówno z Liceum Ogólnokształcącego, jak i Liceum Sztuk Plastycznych. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków (nieobecny w tej części posiedzenia 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator) – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu Pani Marzenie Kacprowicz 

do realizacji projektu w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ sektor Edukacja 

szkolna akcja Ka 229 Projekty Współpracy Szkół pt."Vivre au Vert pour un avenir influsif  

et durable"/Green Living for a sustainable and inclusive future. 

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

 

Ad. 3 

 

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 

562348. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianą planu finansowego Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła informację o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji, które odbędzie się dniu 15 września 2020 r.  

o godz. 15:30 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu (budynek A, parter, pok. nr 4). 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 562515. 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że do Rady Powiatu Raciborskiego wpłynęły dwie skargi, 

które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresów wnoszących skargi.  

Skargi dotyczą: 

1) zakłócania spokoju i miru domowego w porze nocnej przez lokal położony w Raciborzu 

przy ulicy Polnej 3a, 
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2) profanacji Kolumny Maryjnej w Raciborzu. 

 

Następnie Sekretarz Powiatu zaprezentowała informację o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji, które odbędzie się w dniu 16 września 2020 r. 

o  godz. 08:30 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu (budynek A, parter, pok. nr. 4). 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 562522.  

 

W tym miejscu na posiedzenie przybył Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego  

Józef Stukator.  

 

Ad. 4 

 

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 XX/169/2020 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 27 sierpnia 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 

562045. 

 

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 XX/170/2020 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 27 sierpnia 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 

562041. 
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Ad. 5  

 

Skarbnik Powiatu omówił dodatkowy 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 

563273. 

Skarbnik Powiatu poinformował, że w ww. projekcie uchwały: 

 

1) zwiększa się o kwotę 498 300,00 zł plan dotacji ze środków Unii Europejskiej, w związku 

z przystąpieniem do projektu pn. „ŚLĄSKIE KADRY DPS vs. COVID-19”. Celem 

projektu jest zatrudnienie nowych realizatorów usług społecznych oraz wsparcie finansowe 

osób wykonujących usługi społeczne w DPS w ramach ochrony zdrowia i życia osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii 

COVID-19,  

2) zwiększa się o kwotę 498 300,00 zł plan wydatków Domu Pomocy Społecznej „Złota 

Jesień” w Raciborzu, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „ŚLĄSKIE KADRY 

DPS vs. COVID-19”. 

 

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

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług  

w Powiecie Raciborskim. 

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

562650. 

Skarbnik Powiatu przekazał, że w związku z utworzeniem z dniem 1 września 2020 r. nowej 

jednostki organizacyjnej Powiatu Raciborskiego, tj. Powiatowego Centrum Sportu  

w Raciborzu, zachodzi konieczność zmiany w załączniku nr 2 do Uchwały Nr 63/332/2020 

Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie centralizacji rozliczeń 

podatku od towarów i usług w Powiecie Raciborskim. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Raciborskim, po wniesieniu 

przez Skarbnika Powiatu autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

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

nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Starosta zapoznał zebranych z pismem Dyrektora Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej  

i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu dot. propozycji projektu 

inwestycyjnego pt. „Podróż w czasie. Ziemia Raciborska na przestrzeni dziejów od czasów 

najdawniejszych po czasy współczesne”.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 563384. 

Starosta przypomniał, że na przełomie lipca i sierpnia br. Dyrektor Zamku otrzymała 

polecenie, aby wystąpić o wsparcie na realizację zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 na bazie projektu pn. „Dziedzictwo Przemyślidów i Piastów  

– wspólna historia”. W ww. sprawie, pomimo pisma i dekretacji, Dyrektor Zamku  

nie skontaktowała się ze Starostą. 

W dniu 1 września br. miało miejsce spotkanie Starosty i Dyrektora Zamku. Na tym 

spotkaniu pani Dyrektor przedstawiła inną propozycję projektu inwestycyjnego pt. „Podróż  

w czasie. Ziemia Raciborska na przestrzeni dziejów od czasów najdawniejszych po czasy 

współczesne”. Koncepcja ta mogłaby być zrealizowana w budynku słodowni na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu. Ustalono, że w ramach projektu zrezygnujemy z wątku 

dotyczącego „Przemyślidów”, gdyż za tą część odpowiadała strona czeska. Kompletna 

dokumentacja dotycząca projektu, zgodnie z poleceniem służbowym Starosty, zostanie 

przedstawiona do 20 września 2020 r. Termin złożenia projektu inwestycyjnego  

to 30 września 2020 r.  

Wicestarosta przekazał, że w dniu 7 września 2020 r. miało miejsce spotkanie, w którym 

uczestniczył wraz z Dyrektorem oraz pracownikiem Zamku. Ponadto w spotkaniu brał udział 

pracownik Referatu Rozwoju Powiatu, który odpowiada za pozyskiwanie środków 

zewnętrznych. Na spotkaniu analizowano główne założenia projektu – pod kątem 

uzupełnienia zajęć szkolnych i indywidualnego odbiorcy.  

Starosta dodał, że oprócz Zamku, inne jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego będą 

składać projekty inwestycyjne w celu uzyskania środków Funduszu Przeciwdziałania 
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COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z przekazanym pismem Ministra 

Rozwoju nr DPR-II.7290.62.2020 z dnia 28 lipca 2020 r. Pismo to omawiane było  

na posiedzeniu Zarządu w dniu 5 sierpnia 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 8 września 2020 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 8 września 2020 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie unieważnienia otwartego konkursu 

ofert na realizację zadania publicznego powiatu raciborskiego z zakresu działalności  

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

i upowszechniania kultury fizycznej. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu Pani Marzenie 

Kacprowicz do realizacji projektu w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ sektor 

Edukacja szkolna akcja Ka 229 Projekty Współpracy Szkół pt."Vivre au Vert pour un 

avenir influsif et durable"/Green Living for a sustainable and inclusive future. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Raciborskim. 


