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OR.IV.0022.1.35.2020 

 

PROTOKÓŁ  NR 93/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 22 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 poinformował o nieobecności 

Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewy Lewandowskiej.  

Starosta rozszerzył porządek posiedzenia o materiały dodatkowe: 

1) opinie i wniosek Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu 

Raciborskiego z posiedzenia w dniu 21 września 2020 r., 

2) kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Rozwoju dot. wyrażenia zgody na złożenie 

do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Śląskiego wniosków  

o dofinansowanie ze środków COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego,  

3) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania Komisji 

konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert 

pn. „Przeprowadzenie w roku 2020 programu korekcyjno – edukacyjnego  

dla sprawców przemocy w rodzinie”, 

 

które zostaną omówione szczegółowo w pkt 5 protokołu.  

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 
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organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu i jednostkach organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego.  

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 92/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 15 września 2020 r.  

2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat  

z tytułu wynajmowania obiektów i urządzeń oraz korzystania z zajęć w Powiatowym 

Centrum Sportu w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 9 – referuje Kierownik PCS. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy bieżące. 

5. Materiały dodatkowe. 

 

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

28 września 2020 r. o godz. 08.00. Ponadto dodał, że zgodnie z ustaleniami, sesja poświęcona 

omówieniu budżetu Powiatu Raciborskiego na 2021 r. odbędzie się 22 grudnia 2020 r.  

 

Ad. 1 

 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 92/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 15 września 2020 r. 

 

Ad. 2 

 

Starosta w imieniu swoim oraz zebranych przywitał na posiedzeniu Kierownika Powiatowego 

Centrum Sportu w Raciborzu Roberta Myśliwego i poprosił o omówienie projektu uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu wynajmowania 

obiektów i urządzeń oraz korzystania z zajęć w Powiatowym Centrum Sportu w Raciborzu 

przy ulicy Klasztornej 9.  

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

563947. 
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Na wstępie Kierownik Robert Myśliwy poinformował, że w propozycji cennika opłat 

wynajmowania obiektów i urządzeń oraz korzystania z zajęć w Powiatowym Centrum Sportu 

w Raciborzu przy ul. Klasztornej 9, która została skierowana do Referatu Edukacji  

tut. Starostwa, nie ujęto opłaty z tytułu wynajmowania pomieszczenia piwnicznego. Na dzień 

dzisiejszy bowiem PCS nie posiada takiego pomieszczenia do wynajęcia. W projekcie 

uchwały przekazanym na posiedzenie Zarządu taki zapis się znajduje (pkt 2 załącznika). 

Po dyskusji, zebrani postanowili, aby mimo tego o czym wspomniał Kierownik PCS,  

w cenniku pozostawić możliwość pobierania (w przyszłości) opłaty z tytułu wynajmowania 

pomieszczenia piwnicznego.  

Z kolei Skarbnik Powiatu przypomniał, że w uchwale Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie wysokości cen i opłat za usługi o charakterze użyteczności publicznej  

oraz za korzystanie z urządzeń i obiektów na Zamku Piastowskim w Raciborzu wprowadzono 

zapisy, zgodnie z którymi wstęp nieodpłatny przysługuje:  

1) uczestnikom wydarzenia przy organizacji i współorganizacji wydarzenia z udziałem 

Powiatu Raciborskiego,  

2) uczestnikom wydarzenia na pisemny wniosek organizatora,   

za zgodą Starosty. 

 

Poddał pod rozwagę czy tego typu zapisy nie powinny znaleźć się w omawianej uchwale.  

Mając na uwadze ww. sugestię, Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi 

Referatu Edukacji przeanalizować zasadność wprowadzenia do ww. uchwały zapisów 

dotyczących nieodpłatnego udostępniania zasobów Powiatowego Centrum Sportu  

w Raciborzu przy organizacji i współorganizacji wydarzeń z udziałem Powiatu Raciborskiego 

oraz uczestnikom wydarzeń na pisemny wniosek organizatora, po uzyskaniu zgody Starosty. 

Stosowną propozycję zmiany uchwały należy przekazać na jedno z kolejnych posiedzeń. 

Następnie Skarbnik Powiatu poruszył kwestię dotyczącą ustanowienia prawa trwałego 

zarządu na rzecz Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu w stosunku do nieruchomości 

położonej w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 9. Zdaniem Skarbnika Powiatu termin wejścia 

w życie omawianej uchwały powinien być tożsamy z chwilą ustanowienia prawa trwałego 

zarządu. Zgodnie z informacjami uzyskanymi w Referacie Gospodarki Nieruchomościami 

decyzja w sprawie przekazania trwałego zarządu nieruchomością położoną w Raciborzu  

przy ulicy Klasztornej 9, pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Powiatu Raciborskiego,  

tj. Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym w Raciborzu, a Powiatowym Centrum Sportu  
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w Raciborzu zostanie skierowana na posiedzenie w dniu 28 września 2020 r. Stąd uchwała 

powinna wejść w życie 28 września 2020 r., a nie jak zaproponowano 25 września 2020 r.  

Z uwagą tą zgodzili się wszyscy zebrani.  

W związku z powyższym, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków  

– 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie 

ustalenia wysokości opłat z tytułu wynajmowania obiektów i urządzeń oraz korzystania  

z zajęć w Powiatowym Centrum Sportu w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 9 po wniesieniu 

autopoprawki do § 5, który otrzymał brzmienie: „§ 5. Uchwała wchodzi w życie  

z dniem 28 września 2020 r.”. 

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

nr OR.IV.0025.1.2020.  

W tym miejscu Kierownik Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu Robert Myśliwy 

opuścił posiedzenie Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu omówił 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 

565399. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 

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 

565401. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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. 
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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 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 

565402. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego 

na 2020 rok. 

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 

upoważnienia Wicestarosty Marka Kurpisa do reprezentowania Powiatu Raciborskiego  

na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą - Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu  

w dniu 28 września 2020 r. 

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

564091. 

Wicestarosta poinformował, że w dniu 28 września 2020 r. w tut. Starostwie odbędzie się 

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki działającej pod firmą - Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu.  

Ponadto wyjaśnił, że zgodnie z wnioskiem Prezesa Zarządu Spółki zysk netto za rok 

obrotowy obejmujący okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w kwocie 365 530,15 zł 

proponuje się przeznaczyć na: 

 

1) pokrycie straty za 2018 rok w kwocie 300 716,98 zł, 

2) kapitał zapasowy Spółki w kwocie 64 813,17 zł.  

 

Starosta poddał pod głosowanie uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki działającej  

pod firmą - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą 

w Raciborzu, które ujęte zostały w porządku posiedzenia w dniu 28 września 2020 r. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – zobowiązał Wicestarostę Marka Kurpisa do wykonywania prawa 

głosu w sprawie: 

1) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKS w Raciborzu Sp. z o. o. w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 

finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 

- głosować „za”, 

2) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKS w Raciborzu Sp. z o. o. w sprawie 

podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 

- głosować „za”, 

3) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKS w Raciborzu Sp. z o. o. w sprawie 

udzielenia absolutorium członkom Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej 

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu z wykonania obowiązków 

za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 

- głosować „za”, 

4) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKS w Raciborzu Sp. z o. o. w sprawie 

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Czesławowi Wolnemu (Wolny)  

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od 01.01.2019 r.  

do 27.06.2019 r. 

- głosować „za”, 

5) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKS w Raciborzu Sp. z o. o. w sprawie 

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Jasińskiemu (Jasiński)  

z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od 27.06.2019 r.  

do 31.12.2019 r. 

- głosować „za”,  

6) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKS w Raciborzu Sp. z o. o. w sprawie 

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Michalinie Staniszewskiej  

- Niestrój (Staniszewska - Niestrój) z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 

obejmujący okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 

- głosować „za”, 

7) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKS w Raciborzu Sp. z o. o. w sprawie 

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Aleksandrze Mierze - Spyrze 
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(Miera - Spyra) z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019 obejmujący okres  

od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 

- głosować „za”. 

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

0 głosów wstrzymujących – po wniesieniu drobnych autopoprawek redakcyjnych, podjął 

uchwałę w sprawie upoważnienia Wicestarosty Marka Kurpisa do reprezentowania Powiatu 

Raciborskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą  

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą  

w Raciborzu w dniu 28 września 2020 r.  

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 7 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 informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

565479. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianą planu finansowego Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. wyodrębnienia 

środków na wydatki inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. 

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

565476. 

Szczegółowych informacji w ww. sprawie udzielił Skarbnik Powiatu.  

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

0 głosów wstrzymujących – zobowiązał Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” 

w Raciborzu do skorygowania planu budżetu na 2020 r. w celu wyodrębnienia środków  

na „fundusz inwestycyjny” w wysokości 100 000,00 zł oraz do zaplanowania w latach 

następnych środków w tej samej wysokości. Jednocześnie środki niewydatkowane w danym 

roku będą „zwracane” do budżetu jednostki z „nadwyżki budżetowej”.  
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Wicestarosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Spraw Społecznych  

w sprawie realizacji decyzji Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 12 sierpnia 2020 r. 

dotyczącej przygotowania przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu 

informacji o ilości decyzji administracyjnych wydanych 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 w latach 2018 – 2019 oraz skuteczności realizacji ich 

wykonania. 

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

565478. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu dotyczącą ilości decyzji administracyjnych wydanych 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 w latach 2018 – 2019 oraz skuteczności realizacji 

ich wykonania. 

 

Sekretarz Powiatu zaprezentowała informację o terminach posiedzeń komisji stałych Rady 

Powiatu Raciborskiego, które odbędą się we wrześniu 2020 r. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 565112. 

 

Starosta przekazał, że Przewodniczący Komisji rozpatrującej wnioski o wyrażenie zgody  

na zatrudnienie osób, które pełniły funkcje publiczne w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

wystosował pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o pomoc  

w rozpowszechnieniu informacji wśród pracowników samorządowych na temat obowiązków 

wynikających z ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby 

pełniące funkcje publiczne.   

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 564496. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informacyjnie ww. pismo.  
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Ad. 5 

 

Starosta przedstawił opinie i wniosek Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady 

Powiatu Raciborskiego z posiedzenia w dniu 21 września 2020 r., które znajdują się  

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 566373. 

Starosta poinformował, że Komisja wyraziła zgodę na emisję zerowego banknotu euro 

zawierającego zapis o treści: „Powiat Raciborski – Zamek Piastowski” za kwotę  

ok. 75 000,00 zł w logotypie przedstawionym na posiedzeniu Komisji.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Biura Obsługi Starosty udzielić 

odpowiedzi na wniosek nr 4 Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu 

Raciborskiego z posiedzenia w dniu 21 września 2020 r. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Rozwoju dot. wyrażenia zgody  

na złożenie do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Śląskiego wniosków  

o dofinansowanie ze środków COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego. 

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

565819. 

Starosta poinformował, że w dniu 28 sierpnia 2020 r. został ogłoszony pierwszy naboru 

wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania  

ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Są to środki Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19. Minimalna wartość kosztorysowa inwestycji, finansowanej  

lub dofinansowanej z tych  środków nie może być niższa niż 400 000,00 zł. Wsparcie może 

być przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe. 

Wnioski są składane przez elektroniczną skrzynkę podawczą do Prezesa Rady Ministrów,  

za pośrednictwem Wojewody Śląskiego w terminie najpóźniej do 30 września 2020 r. 

Starosta przekazał, że w ramach ww. naboru zostaną złożone wnioski o dofinansowanie zadań 

dotyczących: 

1) stworzenia Centrum ekspozycyjno-edukacyjnego „Tu bije serce Piastów” z salą 

konferencyjną w budynku słodowni na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

Szacowany koszt zadania:           11 931 000 zł. 

Wnioskowane dofinansowania:   11 931 000 zł. 

Planowany termin realizacji zadania 2021 r. - 2022 r. 

2) przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych na terenie powiatu raciborskiego. 
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Zadanie obejmuje poprawę standardu 22,91 km dróg powiatowych.  

Szacowany koszt zadania:         49 788 000 zł. 

Wnioskowane dofinansowania: 49 788 000 zł. 

Planowany termin realizacji zadania 2021 r. - 2022 r. 

3) wzmocnienia obiektu mostowego w ciągu ul. Piaskowej w Raciborzu. 

Szacowany koszt zadania:          7 995 000 zł. 

Wnioskowane dofinansowania:  7 995 000 zł. 

Planowany termin realizacji zadania 2021 r. - 2022 r. 

4) przebudowy dróg wewnętrznych wraz z oświetleniem oraz dostosowaniem miejsc 

parkingowych na terenie Szpitala Rejonowego w Raciborzu do aktualnych potrzeb 

lecznicy. 

Szacowany koszt zadania:           2 214 000 zł. 

Wnioskowane dofinansowania:   2 214 000 zł. 

Planowany termin realizacji zadania 2021 r. - 2022 r. 

5) przebudowy pomieszczeń auli w CKZiU Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu oraz ZSO nr 1  

w Raciborzu. 

Szacowany koszt zadania:          1 906 500 zł. 

Wnioskowane dofinansowania:  1 906 500 zł. 

Planowany termin realizacji zadania 2021 r. - 2022 r. 

 

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

0 głosów wstrzymujących – wyraził zgodę na złożenie do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Katowicach wniosków o dofinansowanie zadań dotyczących: 

1) stworzenia Centrum ekspozycyjno-edukacyjnego „Tu bije serce Piastów” z salą 

konferencyjną w budynku słodowni na Zamku Piastowskim w Raciborzu, 

2) przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych na terenie powiatu raciborskiego, 

3) wzmocnienie obiektu mostowego w ciągu ul. Piaskowej w Raciborzu, 

4) przebudowy dróg wewnętrznych wraz z oświetleniem oraz dostosowaniem miejsc 

parkingowych na terenie Szpitala Rejonowego w Raciborzu do aktualnych potrzeb 

lecznicy, 

5) przebudowy pomieszczeń auli w CKZiU Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu oraz ZSO  

nr 1 w Raciborzu 
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na łączną kwotę 73 834 500 zł, ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Termin 

złożenia wniosku – 30 września 2020 r. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego 

konkursu ofert pn. „Przeprowadzenie w roku 2020 programu korekcyjno – edukacyjnego  

dla sprawców przemocy w rodzinie”.  

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

565949. 

Wicestarosta przypomniał, że Zarząd Powiatu Raciborskiego uchwałą z dnia 27 sierpnia  

2020 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego 

Powiatu Raciborskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jednocześnie 

określił, że ofertę na powierzenie do realizacji zadania należy złożyć w terminie  

do dnia 21 września 2020 r. 

W związku z powyższym aktualnie należy powołać Komisję konkursową do zaopiniowania 

ofert złożonych w ramach otwartego konkursu pn. „Przeprowadzenie w roku 2020 programu 

korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie”.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji konkursowej  

do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Przeprowadzenie 

w roku 2020 programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie”. 

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

 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że Instytut Badań i Analiz działalności Jednostek 

Samorządu Terytorialnego z siedzibą w Krakowie sporządza materiały szkoleniowe (raporty) 

dotyczące skali problemu zamachów samobójczych na terenie konkretnego powiatu w latach 

2016-2019. Dane z raportu można wykorzystywać do opracowania aktualizacji strategii: 

rozwiązywania problemów społecznych, profilaktyki zdrowotnej oraz współpracy  

z organizacjami pozarządowymi. Raport może być wykorzystywany w celu 

aktualizacji/weryfikacji działań przez samorządowe instytucje pomocy społecznej. Koszt 

raportu to 190 zł.  

Pismo w ww. sprawie znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

565959. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – wyraził zgodę na zakup materiału szkoleniowego (raportu) 

„Skala problemu zamachów samobójczych na terenie powiatu raciborskiego  

w latach 2016-2019”. Jednocześnie Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Spraw 

Społecznych przekazać materiał szkoleniowy (raport) „Skala problemu zamachów 

samobójczych na terenie powiatu raciborskiego w latach 2016-2019” do wybranych instytucji 

zajmujących się ww. problematyką.  

 

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 22 września 2020 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 września 2020 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu 

wynajmowania obiektów i urządzeń oraz korzystania z zajęć w Powiatowym Centrum 

Sportu w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 9. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2020. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2020 rok. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia Wicestarosty  

Marka Kurpisa do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na Zwyczajnym 

Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą - Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu w dniu 28 września  

2020 r. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania Komisji konkursowej  

do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert  

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

przemocy w rodzinie”. 

 


