
 

 

1 

OR.IV.0022.1.34.2020 

 

PROTOKÓŁ  NR 92/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 15 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. Starosta przekazał, że w związku  

z nieobecnością Skarbnika Powiatu Romana Nowaka w posiedzeniu uczestniczy Zastępca 

Skarbnika Powiatu Dominika Budzan.  

Starosta przywitał serdecznie na posiedzeniu Roberta Pabiana byłego Nadleśniczego 

Nadleśnictwa Rudy Raciborskie i zaproponował, aby zmienić porządek posiedzenia, 

rozpoczynając od spotkania z zaproszonym gościem.  

Starosta rozszerzył porządek posiedzenia o materiały dodatkowe, które zostaną 

omówione szczegółowo w pkt 5 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 Zastępcę Skarbnika 

Powiatu do zreferowania poszczególnych punktów porządku posiedzenia, zgodnie  

z podziałem kompetencji w zakresie nadzoru i koordynacji spraw prowadzonych  

w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu i jednostkach 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego.  
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TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Podziękowanie za współpracę Robertowi Pabianowi – byłemu Nadleśniczemu 

Nadleśnictwa Rudy Raciborskie.  

2. Przyjęcie Protokołu Nr 91/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 8 września 2020 r.  

3. Sprawy bieżące. 

4. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

5. Materiały dodatkowe. 

 

Ad. 1 

 

Nawiązując do wypowiedzi z sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 27 sierpnia 2020 r., 

Starosta jeszcze raz serdecznie podziękował Robertowi Pabianowi za pełne poświęcenia  

i profesjonalizmu wykonywanie powierzonej funkcji Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudy 

Raciborskie. Do tych słów dołączył się również Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego 

Andrzej Chroboczek zwracając uwagę na długoletnią, pełną zrozumienia współpracę. 

Następnie byłemu Nadleśniczemu wręczono list z życzeniami dalszych sukcesów w pracy  

w Lasach Państwowych oraz drobny upominek.  

Ustępujący Nadleśniczy Robert Pabian podziękował za zaproszenie na posiedzenie Zarządu 

oraz podsumował prawie 20-letni okres pracy w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie. Podkreślił, 

że dobra współpraca pomiędzy Nadleśnictwem a przedstawicielami Powiatu Raciborskiego 

była możliwa dzięki porozumieniu obu stron.  

W tym miejscu zaproszony gość opuścił posiedzenie Zarządu Powiatu Raciborskiego,  

a Starosta ogłosił krótką przerwę.  

 

O godz. 08.15 wznowiono obrady Zarządu Powiatu Raciborskiego. Jednocześnie  

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

22 września 2020 r. o godz. 08.00. Na posiedzenie to zostanie zaproszony Robert Myśliwy  

– Kierownik Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu.  
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Starosta poinformował, że po przeprowadzonych wyborach Burmistrzem Rendsburga została 

pani Janet Sönnichsen. Stanowisko to obejmie na 8-letnią kadencję, począwszy od 1 stycznia 

2021 r. Do końca bieżącego roku Burmistrzem Rendsburga jest pan Pierre Gilgenast.  

 

Ad. 2 

 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 91/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 8 września 2020 r. 

 

Ad. 3 

 

Zastępca Skarbnika Powiatu Dominika Budzan omówiła kartę informacyjną Wydziału 

Finansowego dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego  

oraz jednostek podległych na 2020 rok. 

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

563635. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianą planu finansowego Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu. 

Zastępca Skarbnika Powiatu poinformowała, że w Zarządzeniu Starosty Raciborskiego  

z dnia 15 września 2020 r. zostaną dokonane zmiany w planie finansowym Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu na rok 2020, które związane są m.in. z likwidacją Referatu 

Rozwoju Powiatu. Polegają one na przesunięciu środków finansowych do innych komórek 

organizacyjnych Starostwa przejmujących zadania po likwidowanym Referacie. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji w sprawie polecenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego z posiedzenia w dniu 5 sierpnia 2020 r. dot. liczby nauczycieli 

zatrudnionych na czas nieokreślony, na pełny etat w szkołach, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski z podziałem na poszczególne stopnie awansu 

zawodowego i wzrostu ich wynagrodzeń w przypadku osiągnięcia kolejnego stopnia awansu 

w perspektywie kilku najbliższych lat. 

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

563249. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną dot. liczby nauczycieli 

zatrudnionych na czas nieokreślony, na pełny etat w szkołach, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski z podziałem na poszczególne stopnie awansu 

zawodowego i wzrostu ich wynagrodzeń w przypadku osiągnięcia kolejnego stopnia awansu 

w perspektywie kilku najbliższych lat.  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek podziękował pracownikom 

Referatu Edukacji za przygotowanie materiału.  

Jednocześnie Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Edukacji przygotować na jedno  

z kolejnych posiedzeń kartę informacyjną dot. wykazu nauczycieli zatrudnionych w naszych 

szkołach w związku z tzw. podwójnym rocznikiem uczniów (z podziałem na szkoły i czas 

zawarcia umowy).  

 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Rozwoju Powiatu dot. informacji 

nt. zrealizowanych projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych w okresie  

od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. 

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

554062. 

Starosta poinformował, że ww. okresie sprawozdawczym w trakcie realizacji było  

43 projektów o łącznej wartości: 120 844 834,84 zł, w tym dofinansowanie: 113 594 485 zł, 

wkład własny Powiatu Raciborskiego: 7 250 349,84 zł. 

Ponadto zakończonych zostało 5 projektów o łącznej wartości: 1 992 665,04 zł, w tym 

dofinansowanie: 1 918 349,49 zł, wkład własny Powiatu Raciborskiego: 65 677,36 zł. 

Starosta wyraził radość z ilości realizowanych projektów oraz wyraził nadzieję na dalsze 

pozyskiwanie środków zewnętrznych.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację nt. zrealizowanych projektów 

dofinansowanych ze środków zewnętrznych, do których przystąpił powiat w okresie  

od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. oraz polecił umieścić ją na stronie internetowej powiatu. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska przedstawiła kartę informacyjną 

Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego dot. Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego. Poinformowała, 

że Sejmik Województwa Śląskiego w dniu 22 czerwca 2020 r. podjął Uchwałę w sprawie 

przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego”, która weszła w życie  
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z dniem 6 lipca 2020 r. i stanowi akt prawa miejscowego. 

W Planie działań krótkoterminowych w obecnie obowiązującym „Programie ochrony 

powietrza…” działaniem operacyjnym w przypadku ogłoszenia III poziomu ostrzegania  

tzw. „alarmu smogowego” jest zalecenie wprowadzenia darmowej komunikacji publicznej, 

co na dzień dzisiejszy jest tylko dobrą praktyką, a nie wymogiem koniecznym do realizacji. 

W poprzednim „Programie ochrony powietrza…” wprowadzenie darmowej komunikacji 

publicznej przywołane było jako obowiązek, a nie zalecenie. 

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

563531. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. Programu ochrony 

powietrza dla województwa śląskiego polecił Naczelnikowi Wydziału Komunikacji  

i Transportu poinformować Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej 

Sp. z o.o. w Raciborzu o zmianie dot. darmowej komunikacji publicznej wynikającej  

z Uchwały Nr VI/21/12/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 czerwca 2020 r.  

w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego”. 

 

Ad. 4 

 

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

0 głosów wstrzymujących – zaakceptował kartę informacyjną Referatu Edukacji  

do określenia realizacji Uchwały Nr XX/171/2020 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego  

w Raciborzu przy ul. Klasztornej 9. 

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

odpowiedzialny za jej realizację.  

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

561465. 

 

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

0 głosów wstrzymujących – zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Komunikacji  

i Transportu do określenia realizacji Uchwały Nr XX/172/2020 Rady Powiatu Raciborskiego 

z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy 
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Powiatem Raciborskim a Powiatem Wodzisławskim dotyczącego wspólnej realizacji 

publicznego transportu zbiorowego. 

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

i Transportu odpowiedzialny za jej realizację.  

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

561427. 

 

Ad. 5 

 

Zastępca Skarbnika Powiatu omówiła 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 

565069. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków (nieobecny w trakcie głosowania 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek) – 4 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 Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 28 września 2020 r. 

 

W tym miejscu na posiedzenie przybył Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego  

Andrzej Chroboczek.  

 

Zastępca Skarbnika Powiatu przedstawiła 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 

565068. 

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 Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28 września 

2020 r. 
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Starosta zaprezentował materiał pt. „Scalanie gruntów na terenie powiatu raciborskiego”, 

który został przygotowany przez Wydział Geodezji tut. Starostwa.  

Ww. materiał znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 565178. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował materiał pt. „Scalanie gruntów  

na terenie powiatu raciborskiego” oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 28 września 2020 r.  

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła Uchwałę Nr 4200/III/176/2020 III Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 11 września 2020 r. w sprawie opinii 

o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Raciborskiego informacji o przebiegu wykonania 

budżetu za I półrocze 2020 roku. 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wydała pozytywną opinię o przedłożonej 

przez Zarząd Powiatu Raciborskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu  

za I półrocze 2020 roku. 

Ww. uchwała znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 564307. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się i przekazał radnym na sesję w dniu 28 września 

2020 r. Uchwałę Nr 4200/III/176/2020 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach z dnia 11 września 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonej  

przez Zarząd Powiatu Raciborskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu  

za I półrocze 2020 roku.  

 

Starosta 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 

564413. 

Starosta poinformował, że w ww. projekcie uchwały: 

 

1) zwiększa się o kwotę 31 913,00 zł plan wydatków jednostek podległych Powiatowi 

Raciborskiemu, z przeznaczeniem na zadania zawiązane z przeciwdziałaniem COVID-19, 

2) zmniejsza się o ww. kwotę plan rezerwy na zarządzanie kryzysowe. 
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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 (rezerwa).  

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

 

Starosta 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 

564812. 

Starosta przekazał, że w ww. projekcie uchwały dokonuje się przesunięcia kwoty 39 000,00 zł 

w planie wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, z przeznaczeniem na szkolenia 

z zakresu wdrożenia programu Vulcan w jednostkach oświatowych Powiatu Raciborskiego.  

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.  

 

Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z kartą informacyjną Wydziału Organizacyjnego  

dot. składki członkowskiej na lata 2021-2022 dla Powiatu Raciborskiego w Związku Gmin  

i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. 

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

564580. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował nowe składki członkowskie w Związku Gmin  

i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, polecił 

Sekretarzowi Powiatu odpowiednie kwoty wprowadzić do projektu budżetu na 2021 r.  

 

Sekretarz Powiatu przypomniała, że Zarząd wycofał z porządku obrad sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 30 czerwca 2020 r. projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2019 r.  

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

Rostka w Raciborzu oraz pokrycia straty netto, a także projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  
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w Raciborzu. Jednocześnie zdecydował, że ww. projekty uchwał zostaną przekazane na sesję, 

która odbędzie się we wrześniu br.  

W związku z powyższym Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2019 r.  

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

Rostka w Raciborzu oraz pokrycia straty netto. 

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

540534. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 

31.12.2019 r. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz pokrycia straty netto i postanowił o jego przekazaniu 

na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28 września 2020 r. wraz z wizualizacją: 

 

1) sprawozdania finansowego Szpitala, 

2) sprawozdania Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego Szpitala, 

3) not Szpitala. 

 

Następnie Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

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

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

565111. 

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 oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 28 września 2020 r., po wniesieniu autopoprawek do § 1 ust.1 i uzasadnienia,  

które zostały zgłoszone przez Członków Zarządu w trakcie posiedzenia. 
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Starosta przypomniał, że w dniu 15 września 2020 r. wchodzi w życie uchwała Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu.  

 

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 15 września 2020 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 15 września 2020 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2020 rok (rezerwa).  

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

Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

 


