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OR.IV.0022.1.36.2020 

 

PROTOKÓŁ  NR 94/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 28 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.  

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

posiedzenia Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska) – 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 

organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu i jednostkach organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego.  

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 93/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 22 września 2020 r.  

2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu – referuje Kierownik PCS. 

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  
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5. Sprawy bieżące. 

 

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

6 października 2020 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

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

1 głosem wstrzymującym – przyjął Protokół Nr 93/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 22 września 2020 r. 

 

Ad. 2 

 

Na wstępie Wicestarosta poinformował, że Kierownik Powiatowego Centrum Sportu  

w Raciborzu przygotował regulamin organizacyjny jednostki, który nie uwzględnia planu 

finansowego. Jest to tak zwany wariant docelowy określający zadania oraz odpowiadające  

im stanowiska pracy, które mogą być realizowane w jednostce. Utworzenie stanowisk pracy 

nie jest jednoznaczne z zatrudnieniem.  

W tym miejscu na posiedzenie przybył Kierownik Powiatowego Centrum Sportu  

w Raciborzu Robert Myśliwy.  

Starosta w imieniu swoim oraz zebranych przywitał Kierownika Roberta Myśliwego  

i poprosił o omówienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu. 

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

566708. 

Kierownik Robert Myśliwy podziękował za zaproszenie na posiedzenie i dodał, że omawiany 

regulamin organizacyjny Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu będzie stanowić 

„szkielet” dla nowej powiatowej jednostki organizacyjnej, która powstała z dniem 1 września 

2020 r. Regulamin określa organizację i zasady funkcjonowania, a także zadania i strukturę 

organizacyjną Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu (dalej: PCS). Uchwalenie 

regulaminu organizacyjnego będzie skutkować kolejnymi dokumentami, które zostaną 

przyjęte w jednostce m.in. regulaminem pracy oraz regulaminem wynagradzania.  
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Kierownik Robert Myśliwy poinformował, że PCS jest czynne w dni robocze od poniedziałku 

do piątku, od godz. 07.00 do 22.00. Ze względu na uzasadniony interes społeczny  

czy ekonomiczny może być także otwarte w weekendy i święta, zapewniając zajęcia na rzecz 

osób dorosłych. Dodał, że od godz. 08.00 do 15.40 w jednostce odbywają się zajęcia szkolne, 

stąd możliwość wynajmowania obiektów i urządzeń dla osób dorosłych jest ograniczona.  

Następnie zasygnalizował różnice w funkcjonowaniu pomiędzy Międzyszkolnym Ośrodku 

Sportowym w Raciborzu a PCS. Przekazał, iż zaproponował inne nazewnictwo stanowisk 

pracy, gdyż to co było dotychczas dalekie było od pragmatyzmu. Poinformował o zmianach 

zakresu obowiązków pracowników i zwrócił uwagę na konieczność zapewnienia  

profesjonalnej obsługi klientów w PCS. Zaproponował utworzenie nowego stanowiska pracy 

ds. turystki i rekreacji. Zdając sobie sprawę z planu finansowego jednostki podkreślił,  

iż na dzień dzisiejszy nie będzie ono obsadzone. Jednakże docelowo takie stanowisko pracy 

umożliwi realizację zadań jednostki, o których mowa m.in. w statucie PCS.  

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku pracy będzie należało organizowanie szeregu 

inicjatyw promujących kulturę i turystykę Ziemi Raciborskiej. W ten sposób PCS „wyjdzie” 

poza strukturę obiektu.  

Zdaniem Starosty przedstawiony przez Kierownika regulamin organizacyjny PCS jest 

przejrzysty i jasny. Zgodził się z przedmówcą, aby na dzień dzisiejszy nie obsadzać 

stanowiska pracy ds. turystyki i rekreacji. Samo utworzenie takiego stanowiska to otwarcie 

drogi na przyszłość. Jednocześnie pochwalił sposób promowania PCS w portalach 

społecznościowych.  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska przypomniała,  

że przy tworzeniu jednostki, jaką jest PCS, ideą było przede wszystkim ożywienie działań  

w obszarze kultury fizycznej. Poddała w wątpliwość celowość utworzenia stanowiska  

ds. turystyki i rekreacji. Z powyższym stwierdzeniem zgodził się również Członek Zarządu 

Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek. Dodał, że w uzasadnionych przypadkach 

regulamin organizacyjny może być zmieniony, a wspomniane stanowisko utworzone.  

Kierownik Robert Myśliwy jeszcze raz powtórzył, że w regulaminie organizacyjnym tworzy 

się stanowiska pracy, nie przesądzając o zatrudnieniu osób. Przedstawiona struktura 

organizacyjna jest docelową, która pozwoli na profesjonalne realizowanie zadań przez PCS.   

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator podkreślił, że w przypadku ubiegania 

się o środki zewnętrzne ważne jest właściwe określenie realizowanych przez jednostkę zadań. 
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Stąd celowym jest pozostawienie stanowiska pracy ds. turystyki i rekreacji wraz z zadaniami  

z zakresu turystki.  

Wicestarosta poparł propozycję regulaminu organizacyjnego przedstawioną przez Kierownika 

PCS, dodając, że przedstawia ona wariant docelowy funkcjonowania jednostki. Jednocześnie 

przypomniał, że na dzień dzisiejszy nie zostanie zatrudniony pracownik ds. turystyki  

i rekreacji, ze względu na fakt, że w planie finansowym jednostki brak jest środków na ten 

cel.  

Starosta zapytał kto z zebranych jest za wykreśleniem w projekcie uchwały w sprawie 

uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu zadań 

związanych z turystyką oraz zmianą nazwy stanowiska pracy ds. turystyki i rekreacji  

na stanowisko pracy ds. rekreacji? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

2 głosami wstrzymującymi – podjął uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu, po wniesieniu autopoprawek 

zgłoszonych w trakcie posiedzenia dotyczących wykreślenia zadań związanych z turystyką 

oraz zmiany nazwy stanowiska pracy ds. turystyki i rekreacji na stanowisko pracy  

ds. rekreacji. 

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 przedstawił:  

1) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2020 – 2032,  

2) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

Ww. projekty uchwał znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID: 

565069 i 565068. 
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Skarbnik Powiatu przekazał, że jedynie zmiany zaproponowane do ww. projektów uchwał 

związane są z wykonaniem i emisją banknotów pamiątkowych Euro Souvenir o nominale  

0 euro z wizerunkiem Zamku Piastowskiego. 

W związku z powyższym Skarbnik Powiatu poinformował, iż do projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2020 – 2032 dopisuje się zadanie „Emisja pamiątkowych 

banknotów Euro Souvenir o nominale 0 euro z wizerunkiem Zamku Piastowskiego” na kwotę 

56 000,00 zł. Okres realizacji zadania obejmuje lata 2020-2021. Z kolei w projekcie uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2020 rok: 

1) zwiększa się o 28 000,00 zł plan wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na wykonanie  

i emisję banknotów pamiątkowych Euro Souvenir o nominale 0 euro z wizerunkiem 

Zamku Piastowskiego, 

2) zmniejsza się o 28 000,00 zł plan wydatków związanych z obsługą długu. 

Skarbnik Powiatu poinformował, że omówione zmiany wynikają z przekazanego projektu 

umowy dot. realizacji przedmiotowego zadania.  

Starosta zasugerował, aby w związku z otrzymanym projektem umowy dot. emisji  

i dystrybucji pamiątkowych banknotów kolekcjonerskich Euro Souvenir o nominale 0 euro 

przedstawiających w awersie wizerunek Zamku Piastowskiego w Raciborzu, wszelkie 

działania związane z podpisaniem i finalizowaniem powyższej umowy zostały tymczasowo 

wstrzymane. Propozycja ta spotkała się z aprobatą zebranych. 

Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego postanowili, że po dokonaniu dogłębnej analizy 

projektu umowy oraz realizacji przedmiotu tejże umowy, ponownie przedstawią ten temat  

podczas kolejnego posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu 

Raciborskiego. Pismo informujące Komisję przygotuje Kierownik Biura Obsługi Starosty.  

W związku z powyższym Starosta zaproponował, aby na sesji w dniu 28 września 2020 r.  

nie wprowadzać omówionych przez Skarbnika Powiatu zmian do ww. projektów uchwał 

Rady Powiatu Raciborskiego. Z powyższą propozycją zgodzili się zebrani. 

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

0 głosów wstrzymujących – negatywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2020 – 2032. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – negatywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

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

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia planu 

sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę  

na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

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

566436. 

Wicestarosta przypomniał, że Rada Powiatu Raciborskiego podjęła uchwały:  

1) Nr XVIII/151/2020 z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie założenia Branżowej Szkoły  

II stopnia nr 1 w Raciborzu i włączenia do Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu,  

2) Nr XVIII/152/2020 z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie założenia Branżowej Szkoły  

II stopnia nr 2 w Raciborzu i włączenia do Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 2 "Mechanik" w Raciborzu.  

 

W związku z powyższym zachodzi konieczność uaktualniania planu sieci szkół na obszarze 

Powiatu Raciborskiego. Śląski Kurator Oświaty pismem Nr DK-RY.545.2.7.2019  

z dnia 21 września 2020 r. pozytywnie zaopiniował projekt planu sieci publicznych szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych mających swoją siedzibę na terenie Powiatu 

Raciborskiego, który został ustalony zgodnie z warunkami określonymi w art. 39 ust. 5a  

i 7-7a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

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 oraz postanowił 

o jego przekazaniu na sesję w dniu 28 września 2020 r. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska omówiła projekt uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat  

za przechowywanie pojazdów w 2021 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

567139. 

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 wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie 

pojazdów w 2021 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

Działając w oparciu o Uchwałę Nr III/29/2018 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia 

konsultacji z Powiatową Radą Pożytku Publicznego w Raciborzu lub organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statusowej organizacji Zarząd 

skierował ww. projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego do konsultacji. 

Jednocześnie Zarząd polecił Naczelnikowi Wydziału Komunikacji i Transportu,  

aby po przeprowadzeniu konsultacji ww. projektu uchwały Rady, przed jego przekazaniem  

na sesję zawierał on dodatkowo informację porównawczą nt. stawek opłat obowiązujących  

w roku poprzednim (czcionka wytłuszczona stawki na dany rok, pochylona za poprzedni rok). 

Po podjęciu uchwały będzie ona zawierać tylko stawki na dany rok. Ten sposób redakcji 

projektu uchwały należy stosować już automatycznie w kolejnych latach.  

 

Ad. 4 

 

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 

566874. 

Skarbnik Powiatu poinformował, że w ww. projekcie uchwały należy wprowadzić 

autopoprawki polegające na tym, że:  

1) zwiększa się o kwotę 430 000,00 zł plan dotacji celowej zgodnie z podpisanym aneksem  

nr 3 do Porozumienia nr 131/KT/2018 z 29 czerwca 2018 r. dotyczącego zadań letniego  

i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, z przeznaczeniem na realizację zadania 

„Remont DW 421 od granicy województwa w kierunku m. Sławików”,  
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2) zwiększa się o kwotę 430 000,00 zł plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg  

w Raciborzu, z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont DW 421 od granicy 

województwa w kierunku m. Sławików”,  

3) dokonuje się przesunięcia kwoty 110 000,00 zł w budżecie Domu Pomocy Społecznej 

„Złota Jesień” w Raciborzu z wydatków bieżących do wydatków majątkowych,  

z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania 

termomodernizacji całego obiektu placówki oraz na wykonanie audytu energetycznego 

budynków DPS. 

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 4 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 

566875. 

Skarbnik Powiatu przekazał, że w ww. projekcie uchwały należy wprowadzić autopoprawkę 

polegającą na przesunięciu kwoty 3 000,00 zł w planie wydatków będących w dyspozycji 

Wydziału Organizacyjnego z wynagrodzeń osobowych do wynagrodzeń bezosobowych.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 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, po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawki zgłoszonej w trakcie 

posiedzenia. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Raciborskim. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

567144. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie centralizacji rozliczeń podatku  

od towarów i usług w Powiecie Raciborskim, po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu drobnej 

autopoprawki redakcyjnej zgłoszonej w trakcie posiedzenia. 

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

nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 

ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2021 roku  

na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

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

565255. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej ustalenia wysokości kosztów usuwania  

i opłat za przechowywanie pojazdów w 2021 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

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

 

Wicestarosta przedstawił: 

1) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru najkorzystniejszej 

oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego 

Powiatu Raciborskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który znajduje 

się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 567203, 

2) opinię Komisji konkursowej powołanej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach 

otwartego konkursu ofert pn. „Przeprowadzenie w roku 2020 programu korekcyjno  

– edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie”, która znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 567201. 

 

Wicestarosta przekazał, że Komisja konkursowa do zaopiniowania ofert złożonych                       

w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego 
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Powiatu Raciborskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                              

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

przemocy w rodzinie” zaopiniowała ofertę Stowarzyszenia PERSONA na rzecz Promocji                                 

i Ochrony Zdrowia Psychicznego z siedzibą w Raciborzu jako spełniającą wymogi formalne  

i merytoryczne niezbędne do udzielenia powierzenia Stowarzyszeniu realizacji zadania. 

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

0 głosów wstrzymujących – po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej powołanej  

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

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

podjął uchwałę w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w otwartym konkursie ofert  

na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

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

 

Ad. 5 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska omówiła projekt decyzji 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania trwałego zarządu nieruchomością 

położoną w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 9, składającą się z działek nr nr 3340/168, 

3341/168 (arkusz mapy 4), obręb Racibórz, o łącznej pow. 0,2069 ha, pomiędzy jednostkami 

organizacyjnymi Powiatu Raciborskiego, tj. Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym  

w Raciborzu a Powiatowym Centrum Sportu w Raciborzu. 

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

566617. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął decyzję w sprawie przekazania trwałego zarządu 

nieruchomością położoną w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 9, składającą się z działek  

nr nr 3340/168, 3341/168 (arkusz mapy 4), obręb Racibórz, o łącznej pow. 0,2069 ha, 

pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Powiatu Raciborskiego, tj. Międzyszkolnym 

Ośrodkiem Sportowym w Raciborzu a Powiatowym Centrum Sportu w Raciborzu. 

Decyzja nr SN.I. 6844.33.2020 z dnia 28 września 2020 r. znajduje się w aktach sprawy 

prowadzonej przez Referat Gospodarki Nieruchomościami.  
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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 

566870. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianą planu finansowego Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Rozwoju dot. sposobu sprawowania 

kontroli nad realizacją projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  

na lata 2014-2020, zgodnie z poleceniem Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 13 sierpnia 

2020 roku. 

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

566718. 

Szczegółowych informacji w ww. sprawie udzielił Wicestarosta, który przypomniał,  

że Zarząd powierzył Dyrektorom CKZiU nr 1, CKZiU nr 2 „Mechanik” oraz ZSE 

w Raciborzu realizację projektów z RPO WSL 2014-2020 dla działania: 11.2. Dostosowanie 

oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe 

uczniów, dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego pn.: 

1) ”Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim - 

CKZiU nr 2 "Mechanik" w Raciborzu, etap II”, 

2) ”Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim - 

CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II”, 

3) ”Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim - 

ZSE w Raciborzu, etap II”. 

 

W związku z przekazaniem realizacji projektów do szkół Beneficjent, tzn. Powiat Raciborski, 

jako podmiot ponoszący odpowiedzialność za prawidłową realizację projektów zgodnie 

 z § 4 ust. 1 umowy o dofinansowanie, będzie sprawował kontrolę ww. projektów. W karcie 

informacyjnej przedstawiono sposób jej realizacji.  

Po pierwsze Dyrektor szkoły jako realizator projektu, jest zobowiązany do przedkładania  

do wiadomości Starosty pisemnej informacji o zatwierdzonych przez Instytucję Zarządzającą 
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RPO WSL wnioskach o płatność wraz z ostateczną wersją wniosku o płatność, nie rzadziej 

niż raz na 3 miesiące, zgodnie z obowiązującym harmonogramem składania wniosków  

o płatność dla danego projektu.  

Ponadto realizator zobowiązany będzie do informowania na bieżąco, o wszystkich istotnych 

problemach, planowanych kontrolach i wizytach monitorujących przez IZ lub inne organy 

kontrolne oraz o zmianach we wniosku o dofinansowanie, również tych, które nie powodują 

konieczności zmiany umowy o dofinansowanie projektu. 

Realizator projektu będzie przedkładał również informację o poniesionych rzeczywistych 

kosztach pośrednich za okres odpowiadający zatwierdzonemu wnioskowi o płatność  

wg schematu opracowanego przez Referat Inwestycji i Rozwoju. Dodatkowo realizacja 

projektów może być kontrolowana przez Referat Audytu i Kontroli tut. Starostwa.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął przedstawiony w ww. karcie informacyjnej sposób 

sprawowania kontroli nad projektami realizowanymi z RPO WSL na lata 2014-2020 pn.: 

 

1) ”Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim  

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

2) ”Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim  

- CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II”, 

3) ”Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim  

- ZSE w Raciborzu, etap II”. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła informację o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Raciborskiego VI kadencji, które odbędzie się w dniu 28 września 2020 r. o  godz. 12:00  

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

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 566990. 

 

Sekretarz Powiatu zaprezentowała opinię Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej  

i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji z posiedzenia w dniu 24 września 

2020 r., która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 567206. 

 

Sekretarz Powiatu omówiła wnioski i opinię Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji 

Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji z posiedzenia w dniu 23 września 2020 r.,  

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 567232. 



 

 

13 

Starosta przekazał, że Komisja zwraca się do Zarządu Powiatu o powołanie zespołu  

ds. opracowania koncepcji rozwoju i funkcjonowania Zamku Piastowskiego w Raciborzu 

(wniosek tożsamy z wnioskiem z marca 2019 r.) również z udziałem przedstawicieli Muzeum 

w Raciborzu celem ustalenia i dopracowania Koncepcji pn. „Zamek Piastowski i Muzeum  

w Raciborzu jako podstawowa baza przychodowa lokalnego produktu turystycznego ziemi 

raciborskiej”. 

Starosta zapytał kto z zebranych jest za powołaniem ww. zespołu, zgodnie z wnioskiem 

Komisji? 

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

0 głosów wstrzymujących – opowiedział się za powołaniem zespołu ds. opracowania 

koncepcji rozwoju i funkcjonowania Zamku Piastowskiego w Raciborzu również z udziałem 

przedstawicieli Muzeum w Raciborzu celem ustalenia i dopracowania Koncepcji pn. „Zamek 

Piastowski i Muzeum w Raciborzu jako podstawowa baza przychodowa lokalnego produktu 

turystycznego ziemi raciborskiej”. 

Ponadto Starosta poinformował, że Komisja wnioskuje do Zarządu Powiatu o doprowadzenie 

w ciągu miesiąca do rozmów z Prezydentem Miasta Racibórz w sprawie podjętych działań 

dotyczących Koncepcji pn. „Zamek Piastowski i Muzeum w Raciborzu jako podstawowa 

baza przychodowa lokalnego produktu turystycznego ziemi raciborskiej”. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Biura Obsługi Starosty udzielić 

odpowiedzi na wnioski nr 1 i 2 Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu 

Raciborskiego z posiedzenia w dniu 23 września 2020 r. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Edukacji przygotować 

informację nt. średnich wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach administracyjnych  

i gospodarczych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Raciborski oraz ilości 

tych stanowisk w etatach, uwzględniając przepisy RODO, zgodnie z ustaleniami Komisji 

Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu Raciborskiego z posiedzenia  

w dniu 23 września 2020 r. 

 

 

Nawiązując do ustaleń z posiedzenia w dniu 22 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody 

na złożenie do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Śląskiego wniosków  

o dofinansowanie ze środków COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego Członkowie 
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Zarządu zapoznali się z informacją Starosty o zmianie dwóch tytułów inwestycji,  

które otrzymały brzmienie: 

1) Wzmocnienie i wymiana elementów obiektu mostowego nad rzeką Odrą, zlokalizowanego 

w ciągu drogi powiatowej nr 3548 S  - ulica Piaskowa w Raciborzu, 

2) Podniesienie jakości kształcenia szkół Powiatu Raciborskiego poprzez przebudowę  

2 pomieszczeń do celów reprezentacyjno-wykładowych. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Inspektor  

w Wydziale Organizacyjnym  

 

Magdalena Powązka 

 

Prowadzący posiedzenie: 

Starosta  

 

Grzegorz Swoboda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15 

Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 28 września 2020 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 28 września 2020 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2020 rok. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie centralizacji rozliczeń podatku  

od towarów i usług w Powiecie Raciborskim. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej ustalenia wysokości kosztów usuwania  

i opłat za przechowywanie pojazdów w 2021 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty  

w otwartym konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 


