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OR.IV.0022.1.37.2020 

 

PROTOKÓŁ  NR 95/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 6 października 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 przeprosił za 5-minutowe 

spóźnienie oraz poinformował o nieobecności Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego  

Ewy Lewandowskiej. Jednocześnie rozszerzył porządek posiedzenia o materiał dodatkowy,  

tj. informację o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego.  

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 

organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu i jednostkach organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego.  

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 94/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 28 września 2020 r.  

2. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 

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

 

 

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

13 października 2020 r. o godz. 08.00.  

 

 

Ad. 1 

 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 94/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 28 września 2020 r., po zgłoszeniu wniosku o poprawienie drobnych 

błędów redakcyjnych na str. 4, 6 i 10. 

 

Ad. 2 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

wysokości opłat w 2021 r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów 

pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu raciborskiego. 

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

567563. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2021 r. za usunięcie i przechowywanie 

statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie 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. 
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Jednocześnie Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, 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. 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 

568443. 

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

 

Skarbnik Powiatu omówił 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 

568444. 

Skarbnik Powiatu poinformował, że do ww. projektu uchwały należy wnieść autopoprawkę 

polegającą na przesunięciu kwoty 5 000,00 zł w planie wydatków będących w dyspozycji 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami, z przeznaczeniem na wycenę prawa własności 

gruntu celem aktualizacji opłaty rocznej z tytułu posiadania prawa użytkowania wieczystego 

gruntu Skarbu Państwa oraz wyceny wartości rynkowej nieruchomości w celu sprzedaży.  

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, 

po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawki zgłoszonej w trakcie posiedzenia. 
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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 

568445. 

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

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego 

wysokości opłat w 2021 r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów 

pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu raciborskiego. 

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

567561. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego wysokości opłat w 2021 r. za usunięcie  

i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych 

na terenie powiatu raciborskiego. 

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 udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  

w Raciborzu Panu Jackowi Kąskowi do realizacji projektu w ramach Akcji 1: Mobilność 

edukacyjna w sektorze: kształcenie i szkolenie zawodowe pt. "Twój krok do europejskiej 

kariery zawodowej" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

566726. 

Dodatkowych informacji w ww. sprawie udzielił Wicestarosta, który przekazał, że udzielenie 

Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu  

Panu Jackowi Kąskowi pełnomocnictwa do realizacji projektu w ramach Akcji 1: Mobilność 

edukacyjna w sektorze: kształcenie i szkolenie zawodowe pt. "Twój krok do europejskiej 

kariery zawodowej" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pozwoli 

pozyskać środki ze źródeł pozabudżetowych. Całkowita wartość projektu to 438 260,22 zł. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu  

Panu Jackowi Kąskowi do realizacji projektu w ramach Akcji 1: Mobilność edukacyjna  

w sektorze: kształcenie i szkolenie zawodowe pt. "Twój krok do europejskiej kariery 

zawodowej" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przystąpienia Powiatu Raciborskiego do projektu pn. „Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie raciborskim (V)”. 

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

567333. 

Wicestarosta poinformował, że ewentualne pozyskanie środków finansowych w ramach 

projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie raciborskim 

(V)” pozwoli Powiatowemu Urzędowi Pracy w Raciborzu w okresie od dnia 01.01.2021 r.  

do dnia 31.12.2022 r. zaktywizować około 250 osób bezrobotnych, w wieku do 29 roku życia. 

Aktywizacja prowadzona będzie w oparciu o pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, 

staże, szkolenia, bony na zasiedlenie oraz dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, 

dofinansowanie do studiów podyplomowych. Wszystkim uczestnikom projektu zostaną 

opracowane Indywidualne Plany Działania.  

Ewentualna realizacja, w latach 2021 - 2022, projektu pn. „Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie raciborskim (V)” nie będzie wymagała wniesienia 

wkładu własnego przez Powiat Raciborski. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie raciborskim 

(V)”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 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 

568654. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianą planu finansowego Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła: 

1) informację o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Raciborskiego 

VI kadencji, które odbędzie się w dniu 8 października 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 

568771,  

2) informację o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji, 

które odbędzie się w dniu 13 października 2020 r. o  godz. 08:30 w Starostwie 

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

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

569208. 

 

Starosta poinformował, że do Zarządu Powiatu Raciborskiego wpłynął w dniu 29 września 

2020 r. protest przeciwko planom umieszczenia na elewacji Urzędu Miasta w Raciborzu 

windy dla niepełnosprawnych wg koncepcji przedstawionej przez Prezydenta Miasta. Według 

autora maila posadowienie windy wg tego planu zaburzy architekturę UM oraz przesłoni,  

a w efekcie zniszczy wspaniałą pracę Mariana Zawisły, która od lat zdobi budynek.  
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Ww. protest znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 568134. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z ww. mailem. 

 

Starosta przedstawił pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu  

nr NT.DR.4320.39.2020.MM z dnia 25 września 2020 r. informujące, że dla jednej z sieci 

marketów wydano decyzję na lokalizację zjazdu publicznego w ciągu drogi powiatowej  

nr 3504S w miejscowości Kornice, ul. Spółdzielcza.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 567985. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z ww. pismem. 

 

Starosta omówił pismo Dyrektora Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu nr ZP.033.47.2020  

z dnia 30 września 2020 r. w sprawie używania logo Agencji w materiałach promocyjnych.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 568292. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z ww. pismem. Jednocześnie Starosta polecił,  

aby ww. pismo zostało przesłane wszystkim Członkom Zarządu.  

 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Dyrektorowi Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej  

i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, aby wspólnie  

z Browarem Zamkowym w Raciborzu zgłosiła ww. obiekty do kolejnej edycji Industriady  

– święta promującego Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego  

oraz poinformowała Starostę Raciborskiego o podjętych działaniach. 

 

 

W związku z tym, iż Prezydent Miasta Racibórz zadeklarował sfinansowanie 50 % kosztów 

realizacji inwestycji związanej z remontem ul. Wiejskiej w Raciborzu, a firma Eko-Okna S.A. 

z Kornicy pokryje wkład własny Powiatu Raciborskiego, Starosta przekazał, że zostanie 

złożony wniosek o dofinansowanie ww. zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.  

 

 

Starosta przedstawił plany dotyczące zorganizowania Jarmarku Bożonarodzeniowego  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu o zasięgu wojewódzkim w dniach 6-13 grudnia 2020 r. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Szlak_Zabytk%C3%B3w_Techniki_Wojew%C3%B3dztwa_%C5%9Al%C4%85skiego
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Do przedsięwzięcia włączy się kilka podmiotów gospodarczych z terenu powiatu  

oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach, Związek Gmin  

i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku.  

 

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 6 października 

2020 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 6 października 2020 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2020. 

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 przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego wysokości opłat w 2021 r.  

za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów 

wodnych położonych na terenie powiatu raciborskiego. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu  

Panu Jackowi Kąskowi do realizacji projektu w ramach Akcji 1: Mobilność edukacyjna  

w sektorze: kształcenie i szkolenie zawodowe pt. "Twój krok do europejskiej kariery 

zawodowej" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 

raciborskim (V)”. 


