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OR.IV.0022.1.38.2020 

 

PROTOKÓŁ  NR 96/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 13 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 poinformował o nieobecności 

Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewy Lewandowskiej.  

Starosta rozszerzył porządek posiedzenia o materiał dodatkowy dotyczący analizy 

budżetów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski w latach 2019-2020. Ww. materiał został przygotowany przez Wydział Finansowy 

na najbliższe posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu 

Raciborskiego i zostanie omówiony w pkt 7 protokołu.  

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

części posiedzenia Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator) – 3 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – przyjął szczegółowy porządek posiedzenia, 

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  

Starosta wyznaczył Członków Zarządu, Sekretarza Powiatu oraz Skarbnika Powiatu 

do zreferowania poszczególnych punktów porządku posiedzenia, zgodnie z podziałem 

kompetencji w zakresie nadzoru i koordynacji spraw prowadzonych w komórkach 

organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu i jednostkach organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego.  
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TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 95/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 6 października 2020 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020. 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

5. Sprawy bieżące. 

6. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

7. Materiał dodatkowy. 

 

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

20 października 2020 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków (nieobecny w tej części posiedzenia 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator) – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 95/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 6 października 2020 r. 

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił 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 

570197. 

W tym miejscu na posiedzenie przybył Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego  

Józef Stukator. 

Nawiązując do wcześniejszych ustaleń Skarbnik Powiatu poinformował, że dokonano 

dogłębnej analizy projektu umowy dotyczącej emisji i dystrybucji pamiątkowych banknotów 
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kolekcjonerskich Euro Souvenir o nominale 0 euro przedstawiających w awersie wizerunek 

Zamku Piastowskiego w Raciborzu. 

W związku z powyższym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2020 – 2032 wpisano zadanie „Emisja pamiątkowych banknotów Euro Souvenir  

o nominale 0 euro z wizerunkiem Zamku Piastowskiego” na kwotę 56 000,00 zł, okres 

realizacji w latach 2020-2021. Stosowne zmiany zaproponowano także w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2020 r.  

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 dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2020 – 2032 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 27 października 2020 r., po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu 

autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

 

Skarbnik Powiatu omówił 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 

570196. 

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 dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 27 października 2020 r., po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawek 

zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z: 

 

1) projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych  

na realizację tych zadań w roku 2020, który znajduje się w systemie informatycznym 

Mdok pod numerem UID 570249, 
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2) informacją dodatkową przygotowaną przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu pt. „Stan wykorzystania środków PFRON na dzień 6 października  

2020 roku”, która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

314498. 

 

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 zmiany uchwały dotyczącej zadań z zakresu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2020 oraz postanowił  

o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 27 października 2020 r. 

Jednocześnie polecił przekazać radnym na sesję informację dodatkową pt. „Stan 

wykorzystania środków PFRON na dzień 6 października 2020 roku”.  

Ponadto Kierownik Referatu Spraw Społecznych przekaże ww. projekt uchwały  

do Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu, celem 

zaopiniowania. 

Starosta polecił, aby Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu 

przygotował wykaz wniosków złożonych przez osoby ubiegające się o dofinansowanie  

oraz wykaz decyzji odmawiających przyznania dofinansowania likwidacji barier 

architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi 

potrzebami osób niepełnosprawnych. Wspomniane wykazy należy przygotować  

z uwzględnieniem podziału na poszczególne gminy Powiatu Raciborskiego. O powyższym 

Kierownik Referatu Spraw Społecznych poinformuje w trybie pilnym Dyrektora.  

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie programu 

współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. 

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

569874. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do omówienia projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
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2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok powróci  

na kolejnym posiedzeniu, po jego uzupełnieniu. 

 

Ad. 3 

 

Wicestarosta zaprezentował „Informację o stanie realizacji zadań oświatowych  

w roku szkolnym 2019/2020”. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 570453. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego pozytywnie zaopiniował „Informację o stanie realizacji zadań 

oświatowych w roku szkolnym 2019/2020” oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję  

w dniu 27 października 2020 r. 

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił 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 

570023. 

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, po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawek 

zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

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

nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował 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 

570107. 

Skarbnik Powiatu przedstawił autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały,  

które po dyskusji zostały zaakceptowane przez Członków Zarządu. W szczególności 

zaproponował przesunięcie kwoty 51 740,00 zł z planu wydatków będących w dyspozycji 
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Referatu Edukacji do budżetów szkół, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego 

niezbędnego do realizacji pracy zdalnej, w tym do: 

1) Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu – 16 740,00 zł, 

2) II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu – 8 000,00 zł, 

3) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu  

– 13 000,00 zł, 

4) Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu – 14 000,00 zł. 

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, 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 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 

570115. 

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. 

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 

570021. 

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. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadań publicznych  

z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Raciborski w obszarze 

nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji 

prawnej. 

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

570270. 

Sekretarz Powiatu przypomniała, że zgodnie z regulacją art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 

2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim  

oraz edukacji prawnej powiat realizuje zadanie publiczne z zakresu administracji rządowej  

w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  

oraz edukacji prawnej. Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 cytowanej powyżej ustawy powiat  

ma obowiązek powierzyć prowadzenie połowy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 

organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego. Organizacje 

pozarządowe prowadzące punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczące nieodpłatne 

poradnictwo obywatelskie wyłania się w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w art. 13 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

W związku z powyższym ogłasza się otwarty konkurs ofert na powierzenie do realizacji 

zadań publicznych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Raciborski 

w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  

oraz edukacji prawnej:  

1) Prowadzenie w 2021 roku punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  

w Krzyżanowicach, w budynku przy ul. Głównej 5;  

2) Prowadzenie w 2021 roku punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

lub punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Kuźni Raciborskiej, w budynku 

przy ul. Klasztornej 9. 

 

W trakcie dyskusji Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator zaproponował, 

aby punkt udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej działał rotacyjnie w Gminie Kornowac, 

np. co dwa tygodnie, po kilka godzin. W ten sposób mieszkańcy Gminy mogliby  

na miejscu korzystać z pomocy prawnej, bez konieczności wyjazdu do punktu, który mieści 
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się w Raciborzu. Byłoby to znaczne ułatwienie dla osób starszych, które mają problemy  

z dojazdem do Raciborza, szczególnie teraz gdy remontowana jest droga wojewódzka nr 935. 

Ponadto coraz więcej ludzi zgłasza problemy związane z rozprzestrzenianiem się wirusa 

SARS-CoV-2. 

Starosta zadeklarował, że sprawa, o której wspomniał przedmówca zostanie rozeznana. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na powierzenie do realizacji zadań publicznych z zakresu administracji rządowej 

realizowanych przez Powiat Raciborski w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, po wniesieniu  

przez Sekretarza Powiatu autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia.  

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na przystąpienie Powiatu Raciborskiego do programu "Rozwój Lokalny" i podpisanie 

listu intencyjnego. 

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

569962. 

Starosta poinformował, że w ww. projekcie uchwały wyraża się zgodę na przystąpienie 

Powiatu Raciborskiego do programu "Rozwój Lokalny" i podpisanie listu intencyjnego  

z Miastem Rydułtowy w celu poparcia działań dla realizacji przez Miasto Rydułtowy projektu 

„W cieniu Szarloty - jak wydobyć potencjał miasta Rydułtowy”. Powiat Raciborski  

nie partycypuje w kosztach związanych z przystąpieniem do programu „Rozwój Lokalny”. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 

Powiatu Raciborskiego do programu "Rozwój Lokalny" i podpisanie listu intencyjnego. 

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

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania 

pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulicy Młyńskiej w Wielowsi - droga powiatowa  

Nr 2902S na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 907 do skrzyżowania z drogą powiatową  

Nr 2901S ul. Kościelna w Wielowsi. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

570001. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii 

drogi powiatowej ulicy Młyńskiej w Wielowsi - droga powiatowa Nr 2902S na odcinku  

od drogi wojewódzkiej Nr 907 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2901S ul. Kościelna  

w Wielowsi. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu  

Panu Pawłowi Ptakowi do realizacji projektu "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 

nauczycieli kluczem do sukcesu uczniów" realizowanego na zasadach programu Erasmus+  

i wytycznych projektu PO WER "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej". 

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

569150. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu Panu Pawłowi Ptakowi  

do realizacji projektu "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli kluczem  

do sukcesu uczniów" realizowanego na zasadach programu Erasmus+ i wytycznych projektu 

PO WER "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej". 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

W związku z chwilową nieobecnością Starosty Grzegorza Swobody, mając na uwadze § 66 

ust. 1 Statutu Powiatu Raciborskiego, posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta Marek Kurpis. 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego 

Powiatu Raciborskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

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

569779. 

Wicestarosta przekazał, że w ww. projekcie uchwały ogłasza się otwarty konkurs ofert  

na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 
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przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „Przeprowadzenie w roku 2020 programu 

psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”. Środki 

przeznaczone na realizację zadania w 2020 r. wynoszą do 10 152,00 zł, a zadanie może być 

realizowane w terminie od dnia 16.11.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. Zadanie publiczne tego 

samego rodzaju nie było finansowane przez Powiat Raciborski w latach 2019 i 2018. 

W tym miejscu na posiedzenie przybył Starosta.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji „Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami 

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

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”. 

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

569872. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do omówienia projektu uchwały w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji „Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami 

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

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” powróci  

na kolejnym posiedzeniu, po jego uzupełnieniu. 

 

Ad. 5 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu  

dot. zapoznania się z protokołem Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o.  z dnia 28 września  

2020 r. 

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

569106. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem Zwyczajnego Zgromadzenia 

Wspólników spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o.   

z dnia 28 września 2020 r. 

 

Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z kartą informacyjną Wydziału Organizacyjnego  

dot. wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w Starostwie Powiatowym  

w Raciborzu oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Raciborskiego w 2021 roku. 

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

570326. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną dotyczącą wdrażania 

Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w Starostwie Powiatowym w Raciborzu  

oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Raciborskiego w 2021 roku i: 

1) pozostawił wybór instytucji finansowej, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie 

PPK każdemu pracodawcy (jednostce organizacyjnej) odrębnie, w szczególności  

ze względu na specyfikę poszczególnych jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego oraz konieczność porozumienia z zakładowymi organizacjami 

związkowymi w poszczególnych jednostkach, 

2) polecił Inspektorowi ds. zarządzania personelem Wydziału Organizacyjnego przekazać 

ww. informację o decyzji Zarządu Powiatu Raciborskiego do wszystkich jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa dot. oceny 

wdrażania tzw. „uchwały antysmogowej” wprowadzonej uchwałą Sejmiku Województwa 

Śląskiego Nr V/36/1/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze 

województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje 

spalanie paliw. 

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

569766. 

Starosta przekazał, że Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski zwrócił się  

z prośbą o zajęcie stanowiska na temat ewaluacji wdrażania obowiązującej tzw. „uchwały 

antysmogowej” oraz możliwości sfinansowania działań w niej przewidzianych ze źródeł 

zewnętrznych w latach od 2021 do 2027. W załączeniu do karty informacyjnej Referat 
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Ochrony Środowiska i Rolnictwa przekazał propozycję stanowiska Powiatu Raciborskiego  

w przedmiotowej sprawie. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. oceny wdrażania 

tzw. „uchwały antysmogowej” wprowadzonej uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego  

Nr V/36/1/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa 

śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw 

polecił Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa przekazać do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego stanowisko Powiatu Raciborskiego na temat 

ewaluacji wdrażania obowiązującej tzw. „uchwały antysmogowej”. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła informację o odwołaniu posiedzenia Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 569735. 

 

Ad. 6 

 

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

0 głosów wstrzymujących – zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

do określenia realizacji Uchwały Nr XXI/173/2020 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 28 września 2020 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2020 – 2032. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację.  

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

569430. 

 

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

0 głosów wstrzymujących – zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

do określenia realizacji Uchwały Nr XXI/174/2020 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 28 września 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2020 rok. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację.  
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

569437. 

 

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

0 głosów wstrzymujących – zaakceptował kartę informacyjną Referatu Edukacji  

do określenia realizacji Uchwały Nr XXI/177/2020 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 28 września 2020 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu 

Raciborskiego. 

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 

569353. 

 

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

0 głosów wstrzymujących – zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego  

do określenia realizacji:  

1) Uchwały Nr XXI/178/2020 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 września 2020 r.  

w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania, 

2) Uchwały Nr XXI/179/2020 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 września 2020 r.  

w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania, 

3) Uchwały Nr XXI/180/2020 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 września 2020 r.  

w sprawie przekazania skargi do organu właściwego do jej rozpatrzenia. 

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

570322. 

 

Ad. 7 

 

Skarbnik Powiatu zapoznał zebranych z materiałem przygotowanym przez Wydział 

Finansowym dotyczącym analizy budżetów szkół i placówek oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski w latach 2019-2020.  

Ww. materiał znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 570804. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z materiałem dotyczącym analizy budżetów szkół 
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i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski w latach 

2019-2020 i polecił przekazać go na październikowe posiedzenie Komisji Budżetu, 

Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

W tym miejscu Skarbnik Powiatu przedstawił pismo Dyrektora Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu nr CKZIU2.3124.59.2020  

z dnia 12 października 2020 r. dotyczące wyrażenia zgody na prefinansowanie wydatków  

ze środków własnych Powiatu Raciborskiego. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 570643. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu nr CKZIU2.3124.59.2020  

z dnia 12 października 2020 r. wyraził zgodę na prefinansowanie wydatków ze środków 

własnych Powiatu Raciborskiego w kwocie 40 000,00 zł w związku z realizacją  

przez jednostkę projektu ze środków unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) pt. „Podniesienie 

jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim – CKZiU nr 2 

„Mechanik” w Raciborzu, etap II. 

 

Nawiązując do informacji z poprzedniego posiedzenia Starosta przekazał,  

że w dniu 12 października br. uczestniczył w spotkaniu, które dotyczyło organizacji Jarmarku 

Bożonarodzeniowego na Zamku Piastowskim w Raciborzu o zasięgu wojewódzkim.   

W spotkaniu, które miało miejsce w tut. Starostwie wzięli udział przedstawiciele: 

Departamentu Turystki Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, Związku Gmin i Powiatów 

Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku, Browaru Zamkowego w Raciborzu, Agencji 

Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu oraz Biura Obsługi Starosty. 

W trakcie spotkania podjęta została jednogłośnie decyzja o przełożeniu organizacji jarmarku  

na kolejny rok, ze względu na stan epidemii obowiązujący na obszarze kraju. Jednocześnie 

postanowiono o powołaniu zespołu, którego zadaniem będzie zorganizowanie jarmarku. 

Stosowne działania przygotowawcze będą podejmowane już w tym roku.  

 

Starosta poinformował, że w związku ze znacznym wzrostem zachorowań na COVID-19  

oraz obowiązującym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii w celu 
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zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, od 13 października 2020 r.  

do odwołania wprowadził w Starostwie Powiatowym w Raciborzu pracę w systemie 

zmianowym. 

 

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 13 października 

2020 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 października 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. 

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 ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na powierzenie do realizacji zadań publicznych z zakresu administracji rządowej 

realizowanych przez Powiat Raciborski w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 

Powiatu Raciborskiego do programu "Rozwój Lokalny" i podpisanie listu intencyjnego. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii 

drogi powiatowej ulicy Młyńskiej w Wielowsi - droga powiatowa Nr 2902S na odcinku 

od drogi wojewódzkiej Nr 907 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2901S  

ul. Kościelna w Wielowsi. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu Panu Pawłowi Ptakowi  

do realizacji projektu "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli kluczem  

do sukcesu uczniów" realizowanego na zasadach programu Erasmus+ i wytycznych 

projektu PO WER "Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej". 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 


