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OR.IV.0022.1.42.2020 

 

PROTOKÓŁ  NR 100/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 10 listopada 2020 r.  

zdalny tryb obradowania  

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość  

 

Na wstępie Starosta poinformował, że zgodnie z art. 15 zzx ust. 1 ustawy  

z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) w okresie obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo  stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu 

terytorialnego oraz działające kolegialnie organy: wykonawcze w jednostkach samorządu 

terytorialnego, w związkach jednostek samorządu terytorialnego, w związku 

metropolitalnym, w regionalnych izbach obrachunkowych, samorządowych kolegiach 

odwoławczych oraz w organach pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego mogą 

zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia, zgromadzenia lub inne formy działania  

właściwe dla tych organów, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały,  

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny 

tryb obradowania). 

Starosta zaproponował, aby w związku ze stale pogarszającą się sytuacją epidemiczną 

począwszy od dnia 10 listopada 2020 r. posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

do odwołania obywały się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. 

Propozycja ta spotkała się z akceptacją zebranych.  

Starosta sprawdził obecność zebranych na posiedzeniu Zarządu Powiatu 

Raciborskiego – lista obecności z dnia 10 listopada 2020 r. potwierdzająca udział w zdalnym 

trybie obradowania stanowi 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 miejscu przebywania osób biorących  

w nim udział.   
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Starosta zaproponował zebranym, aby oddawanie głosu oraz chęć zabrania głosu 

sygnalizowane były poprzez podniesienie ręki. Przed każdym głosowaniem będzie zadawał 

pytanie kto jest za danym rozstrzygnięciem, przykładowo zaakceptowaniem/podjęciem 

uchwały, itp.  

Starosta rozszerzył porządek posiedzenia o materiały dodatkowe, tj. o: 

1) kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa dot. przekazania „Raportu  

z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Racibórz na lata 2016-2019  

wraz z perspektywą do roku 2023 za lata 2018-2019”, 

2) pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nr PSVa.3113.2.175.2020  

z dnia 30 października 2020 r., 

3) pismo Dyrektora Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu  

nr NGF/84/11/20 z dnia 3 listopada 2020 r., 

4) „Raport z monitoringu Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2014-2020”  

(dane za okres 2018-2019), 

które zostaną omówione w pkt 6 protokołu.  

Starosta zapytał kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia?  

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,  

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

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  

Starosta wyznaczył Członków Zarządu, Sekretarza Powiatu oraz 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 99/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 3 listopada 2020 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy bieżące. 

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  
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6. Materiały dodatkowe.  

 

Starosta przekazał, że kolejne planowane posiedzenie odbędzie się 17 listopada 2020 r.  

o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

Starosta zapytał kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 99/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 3 listopada 2020 r.? 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 99/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 3 listopada 2020 r., po zgłoszeniu wniosku o sprostowanie zapisów  

na str. 6. 

 

Ad. 2 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

informacji o stanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego. 

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

575144. 

W trakcie dyskusji Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego stwierdzili, że w informacji 

przedstawiono jedynie zadania, które zostały wykonane, jeśli chodzi o zabezpieczenie 

przeciwpowodziowe naszego powiatu. Brak natomiast wyszczególnienia zadań, które należy 

wykonać w przyszłości tak, aby w pełni zabezpieczyć Powiat Raciborski przed powodzią.  

Jednocześnie Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zapytał o stan 

urządzeń przeciwpowodziowych (typu przepompownie itp.) oraz ewentualne ich plany 

remontowe gwarantujące zabezpieczenie Powiatu Raciborskiego przed powodzią.  

W związku z powyższym Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Bezpieczeństwa  

i Zarządzania Kryzysowego pozyskanie dodatkowych informacji z Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

Starosta zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o stanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego 

Powiatu Raciborskiego oraz jego przekazaniem na sesję w dniu 24 listopada 2020 r.?  



 

 

4 

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

1 głosem wstrzymującym – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o stanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego 

Powiatu Raciborskiego oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 24 listopada  

2020 r. Dodatkowo Zarząd przekazał na sesję:  

 

1) sprawozdania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzory Wodne  

w Kędzierzynie-Koźlu, Rybniku, Głubczycach,  

2) informację Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Gliwicach, 

3) informację Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu  

dot. wyposażenia przeciwpowodziowego Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu  

oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu raciborskiego. 

 

Skarbnik Powiatu zapoznał zebranych z projektem 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 

576087. 

Omawiając zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2020 – 2032 Skarbnik Powiatu zwrócił uwagę na fakt, że zwiększono zaplanowane 

środki na realizację zadania publicznego dotyczącego prowadzenia placówek opiekuńczo-

wychowawczych na terenie powiatu raciborskiego.  

W toku dyskusji dotyczącej zapewnienia pieczy zastępczej dla dzieci przebywających  

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu raciborskiego podkreślono 

przede wszystkim wzrost kosztów pracowniczych, które wynikają głównie z podwyższenia  

po raz kolejny minimalnego wynagrodzenia pracowników.   

Z kolei Wicestarosta przybliżył procedurę konkursową na powierzenie do realizacji zadania 

publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej, która jest  

w toku.  

Następnie wywiązała się dyskusja w efekcie, której biorąc pod uwagę średnie wydatki  

na jedno dziecko w podobnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Województwie 

Śląskim stwierdzono, że kwota kosztów w obecnym konkursie jest stosunkowo niska.  
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Zakładając sytuację wyjątkową w przypadku gdy nie zostaną wyłonione podmioty  

do realizacji zadania publicznego z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej, ustalono,  

że zostanie ogłoszony ponowny konkurs ofert. Jednocześnie postanowiono, że ww. konkurs 

ofert zostanie ogłoszony na jeden rok.  

Starosta zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2020 – 2032 oraz jego przekazaniem na sesję w dniu 24 listopada  

2020 r.?  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

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

Raciborskiego w dniu 24 listopada 2020 r., po wniesieniu autopoprawek redakcyjnych 

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 

576088. 

Starosta zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Powiatu 

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

oraz jego przekazaniem na sesję w dniu 24 listopada 2020 r.?  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

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

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 24 listopada 

2020 r. 

 

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

575216. 

Wicestarosta przypomniał, że przedmiotowy projekt uchwały został omówiony  

na posiedzeniu w dniu 20 października  2020 r., a następnie skierowany do konsultacji.  

Konsultacje projektu Programu przeprowadzono:  

1) na zasadach określonych w Uchwale Nr III/29/2018 Rady Powiatu Raciborskiego  

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

przeprowadzania konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego  

w Raciborzu lub 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 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej organizacji;  

2) na podstawie Uchwały Nr 97/507/2020 Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z dnia 20 października 2020 r. 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”;  

3) w formie pisemnego lub elektronicznego wyrażenia opinii;  

4) w terminie od dnia 26 października 2020 r. do dnia 2 listopada 2020 r.  

 

Projekt Programu został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Menu 

Przedmiotowe – Organizacje pozarządowe – Konsultacje społeczne – Konsultacje społeczne 

2020, na stronie internetowej www.powiatraciborski.pl oraz był dostępny na tablicy ogłoszeń 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu. Osobą upoważnioną do kontaktu z organizacjami 

pozarządowymi był Kierownik Referatu Spraw Społecznych Aleksander Kasprzak.  

Wyniki konsultacji przedstawiają się następująco:  

1) liczba organizacji pozarządowych biorących udział w konsultacjach – 0;  

2) wykaz zgłoszonych uwag – 0;  

3) uzasadnienie przyjęcia bądź odrzucenia zgłoszonych uwag – 0. 

 

Starosta zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem 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 oraz jego 

przekazaniem na sesję w dniu 24 listopada 2020 r.?  

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 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 oraz postanowił  

o jego przekazaniu na sesję w dniu 24 listopada 2020 r. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska omówiła projekt uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej  

z budżetu powiatu raciborskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych  

z wymianą pokrycia dachowego polegających na demontażu, usuwaniu i unieszkodliwianiu 

elementów zawierających azbest oraz innych inwestycji związanych z utylizacją elementów 

zawierających azbest realizowanych na terenie powiatu raciborskiego w latach 2021 – 2023. 

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

576492. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska przypomniała, że uchwały 

dotyczące dofinansowania kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem  

i unieszkodliwianiem azbestu na terenie powiatu raciborskiego Rada Powiatu Raciborskiego 

podejmowała już w 2011 r. i 2015 r. Konieczność usuwania wyrobów zawierających azbest 

wynika z obowiązujących przepisów prawa. Wykorzystywanie azbestu lub wyrobów 

zawierających azbest zostało dopuszczone do dnia 31 grudnia 2032 r.  

Wykonanie uchwały pociąga za sobą skutki finansowe. Powiat udziela dofinansowań  

na przedmiotowy cel ze środków budżetu powiatu. Udzielana przez Powiat Raciborski pomoc 

finansowa ma na celu zachęcanie do podejmowania przez mieszkańców Powiatu 

Raciborskiego działań związanych z likwidacją szkodliwego oddziaływania azbestu  

na środowisko. Dlatego też w niniejszej uchwale zwiększono wysokość dofinansowania  

do zadania z dotychczasowej kwoty 1 500,00 zł do kwoty 2 500,00 zł (maksymalnie do 50 % 

poniesionych kosztów).  

Regulamin udzielania dotacji na przedmiotowy cel został również zaktualizowany  

o następujące kwestie:  

- dostosowano regulamin do obowiązujących przepisów prawnych,  
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- doprecyzowano zapisy dotyczące zakresu prac związanych z realizacją zadania objętego 

dofinansowaniem,  

- uszczegółowiono zapisy dotyczące składania wniosku. 

 

Skarbnik Powiatu poinformował, że w 2019 r. w budżecie Powiatu Raciborskiego środki  

na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem  

i unieszkodliwianiem azbestu na terenie powiatu raciborskiego wynosiły 90 000,00 zł,  

z czego wydano 64 000,00 zł. Natomiast w 2020 r. zabezpieczono środki w wysokości 

70 000,00 zł, a wydano 67 000,00 zł. W projekcie budżetu Powiatu Raciborskiego  

na 2021 r. zaplanowane środki wynoszą 90 000,00 zł i ta kwota powinna wystarczyć  

na realizację przedmiotowego zadania. 

Starosta zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej  

z budżetu powiatu raciborskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych  

z wymianą pokrycia dachowego polegających na demontażu, usuwaniu i unieszkodliwianiu 

elementów zawierających azbest oraz innych inwestycji związanych z utylizacją elementów 

zawierających azbest realizowanych na terenie powiatu raciborskiego w latach 2021 – 2023? 

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 zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu 

powiatu raciborskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą 

pokrycia dachowego polegających na demontażu, usuwaniu i unieszkodliwianiu elementów 

zawierających azbest oraz innych inwestycji związanych z utylizacją elementów 

zawierających azbest realizowanych na terenie powiatu raciborskiego w latach 2021 – 2023.  

Ponadto Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa zgłosić  

ww. projekt uchwały Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  

oraz ministrowi właściwemu ds. rolnictwa. 

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 
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miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji Zarząd skierował 

ww. projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego do konsultacji. 

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

opracowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2021-2032. 

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

575703. 

Starosta zapytał kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

opracowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2021-2032? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie opracowania projektu Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2021-2032. 

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 

opracowania projektu budżetu Powiatu Raciborskiego na 2021 rok. 

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

575705. 

Starosta zapytał kto jest za podjęciem uchwały w sprawie opracowania projektu budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie opracowania projektu budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2021 rok. 

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 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

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

575893. 
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Starosta zapytał kto jest za podjęciem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2020 rok? 

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 5 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 

575894. 

Starosta zapytał kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany rocznego planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi 

na rok 2020? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 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 autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 6 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 

575895. 

Starosta zapytał kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego 

na 2020 rok? 
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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 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.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska omówiła projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji 

celowej z budżetu powiatu raciborskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych  

z wymianą pokrycia dachowego polegających na demontażu, usuwaniu i unieszkodliwianiu 

elementów zawierających azbest oraz innych inwestycji związanych z utylizacją elementów 

zawierających azbest realizowanych na terenie powiatu raciborskiego w latach 2021 – 2023. 

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

575854. 

Starosta zapytał kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej zasad, trybu udzielania  

oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu powiatu raciborskiego na dofinansowanie kosztów 

inwestycji związanych z wymianą pokrycia dachowego polegających na demontażu, 

usuwaniu i unieszkodliwianiu elementów zawierających azbest oraz innych inwestycji 

związanych z utylizacją elementów zawierających azbest realizowanych na terenie powiatu 

raciborskiego w latach 2021 – 2023? 

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 zasad, trybu udzielania oraz rozliczania 

dotacji celowej z budżetu powiatu raciborskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji 

związanych z wymianą pokrycia dachowego polegających na demontażu, usuwaniu  

i unieszkodliwianiu elementów zawierających azbest oraz innych inwestycji związanych  

z utylizacją elementów zawierających azbest realizowanych na terenie powiatu raciborskiego 

w latach 2021 – 2023. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020. 
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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 576330, 

2) opinię Komisji konkursowej powołanej do zaopiniowania ofert złożonych  

w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego 

Powiatu Raciborskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                              

pn. „Przeprowadzenie w roku 2020 programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie”, która znajduje się w systemie informatycznym Mdok 

pod numerem UID 576329. 

 

Wicestarosta poinformował, że Komisja konkursowa do zaopiniowania ofert złożonych                       

w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego                     

Powiatu Raciborskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                               

pn. „Przeprowadzenie w roku 2020 programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób 

stosujących przemoc 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 zapoznał się z opinią Komisji konkursowej powołanej  

do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie  

do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie pn. „Przeprowadzenie w roku 2020 programu psychologiczno  

– terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”. 

Starosta zapytał kto jest podjęciem uchwały w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty  

w otwartym konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie? 

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

0 głosów wstrzymujących – 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 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020. 
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Ad. 4 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu dot. organizacji 

transportu publicznego na liniach wychodzących na obszar powiatów głubczyckiego  

i kędzierzyńsko-kozielskiego. 

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

572925. 

Wicestarosta przypomniał, że plan zrównoważonego rozwoju transportu publicznego, 

przyjęty przez Radę Powiatu Raciborskiego przewiduje możliwość organizacji transportu  

na liniach komunikacyjnych, których przebieg wykracza poza granice administracyjne 

naszego powiatu, w kierunku Powiatu Głubczyckiego i Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Obecnie 

kursy w tych kierunkach są realizowane przez raciborski PKS na zasadach komercyjnych. 

Chodzi tu głównie o połączenia do Kietrza, Baborowa i Polskiej Cerekwi. Zapewnienie 

połączeń z tymi miejscowościami leży w dobrze pojętym interesie Powiatu Raciborskiego, 

przede wszystkim ze względu na uczniów dojeżdżających do raciborskich szkół średnich  

oraz osoby dojeżdżające do pracy. Jako organizator transportu Powiat mógłby kształtować 

komunikację na tym obszarze, dostosowując ją do potrzeb pasażerów. 

Z informacji uzyskanych od PKS-u wynika, że transport realizowany na zasadach komercyj-

nych na tych liniach jest niedochodowy. W ujęciu szacunkowym (PKS nie rozdziela kosztów 

komercyjnych na poszczególne gminy), roczne koszty rekompensaty obciążające organizatora 

transportu publicznego przedstawiałyby się następująco: 

- dwie linie w Powiecie Głubczyckim – od 150 do 200 tys. zł (ok. 84 tys. wkm), 

- trzy linie w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim – od 250 do 300 tys. zł (ok. 38 tys. wkm). 

 

W przypadku realizacji zadań, które niosłyby za sobą skutek finansowy ustalono, że należy 

zabezpieczyć środki w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego. 

Ewentualne pozyskanie dofinansowania z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 

mogłoby zrekompensować znaczną część tych kosztów. Dopłaty w 2021 r. mają sięgać 3,- zł 

do wozokilometra co pozwoliłoby w przypadku Powiatu Głubczyckiego zredukować koszty 

do 10% - wymagany wkład własny organizatora. W przypadku Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego za sprawą Funduszu koszty zostałyby zredukowane o ok. 110 tys. zł. 

Uzyskanie dofinansowania w 2021 r. jest jednak wątpliwe. Do 2022 r. dofinansowaniu 

podlegają bowiem jedynie linie, które nie funkcjonowały co najmniej 3 miesiące przed wej-
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ściem w życie  przepisów o Funduszu, tj. przed 16 kwietnia 2019 r. W tamtym czasie i obec-

nie linie te były i są obsługiwane przez PKS w Raciborzu na zasadach komercyjnych.  

W takim stanie zasadne wydaje się złożenie wniosku o dofinansowanie i pozostawienie 

interpretacji Wojewodzie. 

Ważnym aspektem organizacji transportu jest wybór operatora. Powiat Raciborski  

ma możliwość wskazania podmiotu wewnętrznego ponieważ PKS w Raciborzu spełnia 

kryteria określone w prawodawstwie unijnym i krajowym. Jednym z tych kryteriów jest 

stosunek działalności publicznej do komercyjnej podmiotu wewnętrznego. Dyrektywa  

nr 2014/25/UE wskazuje, że ponad 80% działalności ma być prowadzone w ramach 

wykonywania zadań powierzonych przez organizatora. Biorąc pod uwagę koszty działalności 

PKS-u obecnie wskaźnik ten wygląda następująco: 

- 82,5% publiczny transport zbiorowy, 

- 17,5% działalność komercyjna. 

Przejęcie funkcji organizatora na opisywanych liniach spowoduje zmianę proporcji  

na korzyść publicznego transportu: 

- w przypadku przejęcia linii Powiatu Głubczyckiego: 85,49% do 14,51%, 

- w przypadku przejęcia linii Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego: 84,23% do 15,77%, 

- w przypadku przejęcia linii w obu powiatach: 87,22% do 12,78%. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną Wydziału 

Komunikacji i Transportu dot. organizacji transportu publicznego na liniach wychodzących 

na obszar Powiatów Głubczyckiego i Kędzierzyńsko-Kozielskiego: 

1) wyraził zgodę na podjęcie działań zmierzających do objęcia funkcji organizatora na liniach 

wychodzących na obszar Powiatu Głubczyckiego (do Kietrza i Baborowa) od stycznia  

2021 r.,  

2) zaakceptował propozycję, aby ze względu na potencjalnie duże koszty oraz mniejszą liczbę 

pasażerów, przejęcie funkcji organizatora na liniach wychodzących na obszar Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego zostało odłożono na drugą połowę 2021 r. z potencjalną 

realizacją od 2022 r.  

 

Ad. 5 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Finansowego  
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do określenia realizacji Uchwały Nr XXII/181/2020 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 27 października 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 

575560. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

do określenia realizacji Uchwały Nr XXII/182/2020 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 27 października 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.  

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

575561. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych 

do określenia realizacji Uchwały Nr XXII/183/2020 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 27 października 2020 r. 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. 

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

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację.  

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

575240. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego  

do określenia realizacji Uchwały Nr XXII/184/2020 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 27 października 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty 

Raciborskiego. 

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

575940. 
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Ad. 6 

 

W tym miejscu Starosta rozpoczął omawianie materiałów dodatkowych.  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska omówiła kartę informacyjną 

Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa dot. przekazania „Raportu z realizacji Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy Racibórz na lata 2016-2019 wraz z perspektywą  

do roku 2023 za lata 2018-2019. 

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

575306. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął do wiadomości „Raport z realizacji Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Racibórz na lata 2016-2019 wraz z perspektywą do roku 2023  

za lata 2018-2019”. 

 

Starosta przedstawił pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach  

nr PSVa.3113.2.175.2020 z dnia 30 października 2020 r., w którym poinformowano,  

że dla Województwa Śląskiego przyznane zostały środki w wysokości 3 966 191,00 zł  

na realizację bieżących zadań własnych gmin i powiatów, z rezerwy celowej,  

z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej,  

o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 19 pkt 10 oraz art. 21 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej, w oparciu o art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.  

W związku z powyższym jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać dotację celową 

z budżetu państwa na dofinansowanie tego zadania, przy czym wysokość dotacji nie może 

przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania, a 20 % winno być pokryte z własnych środków. 

W przypadku braku udziału finansowych środków własnych w wysokości procentowej  

jak wyżej przy realizacji zadań, dotacja podlegać będzie zwrotowi. Środki z rezerwy celowej 

zostały podzielone przez Wydział Rodziny i Polityki Społecznej na powiaty Województwa 

Śląskiego wg. liczby mieszkańców w poszczególnych domach pomocy społecznej  

(stan na 9 października 2020 r.).  

Dla Powiatu Raciborskiego zostały przyznane środki w dziale 852, rozdziale 85202 § 2130  

w łącznej kwocie 202 311,00 zł, natomiast liczba mieszkańców wyniosła 431 osób. Podział 

środków przedstawia się następująco: Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu 

kwota w wysokości 94 349,00 zł, Dom Pomocy Społecznej Plac Władysława Jagiełły 3  
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w Raciborzu kwota 79 798,00 zł, Dom Pomocy Społecznej „Różany Pałac”  

w Krzyżanowicach kwota 28 164,00 zł 

W piśmie poinformowano, że w najbliższym czasie zostaną dokonane stosowne zmiany  

w planie dotacji celowej oraz w ślad za tym zostaną uruchomione środki dla Powiatu 

Raciborskiego.  

Ponadto w związku z sytuacją epidemiczną w kraju, wywołaną rozprzestrzenianiem się 

wirusa SARS-CoV-2 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zwróciło się z prośbą,  

aby udzielona z budżetu państwa dotacja została przeznaczona na zagwarantowanie właściwej 

opieki nad mieszkańcami, w szczególności na wynagrodzenia i gratyfikacje dla osób 

świadczących pracę oraz zapewniających ciągłość realizacji usług w tych placówkach.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 576309. 

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

0 głosów wstrzymujących – wyraził zgodę, aby w przypadku otrzymania dotacji celowej  

z budżetu państwa na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej 20 % 

kosztów zostało pokryte z własnych środków Powiatu Raciborskiego.  

 

Starosta przedstawił pismo Dyrektora Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu nr NGF/84/11/20 z dnia 3 listopada 2020 r. dot. zabezpieczenia środków  

na pożyczkę w 2021 r. w kwocie 2 miliony złotych oraz obniżenia oprocentowania pożyczki. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 575767. 

Skarbnik Powiatu przypomniał, że w projekcie budżetu ustalona została maksymalna 

wysokość pożyczek krótkoterminowych udzielanych przez Zarząd Powiatu Raciborskiego  

w roku budżetowym 2021, do kwoty 2 000 000,00 zł.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wstępnie zapoznał się z pismem Dyrektora Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu nr NGF/84/11/20 z dnia 3 listopada 2020 r. 

dot. zabezpieczenia środków na pożyczkę w 2021 r. w kwocie 2 miliony złotych  

oraz obniżenia oprocentowania pożyczki. Jednocześnie postanowił, że decyzja  

co do udzielenia pożyczki Szpitalowi zostanie podjęta w późniejszym czasie. 

 

Starosta zapoznał zebranych z „Raportem z monitoringu Strategii Rozwoju Powiatu 

Raciborskiego na lata 2014-2020” (dane za okres 2018-2019), który znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 576615. Jednocześnie, w imieniu Kierownika 
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Referatu Inwestycji i Rozwoju, przeprosił za to, że materiał nie został przekazany  

z wyprzedzeniem.  

Starosta zapytał kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem „Raportu z monitoringu Strategii 

Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2014-2020” (dane za okres 2018-2019)  

i przekazaniem go na sesję w dniu 24 listopada 2020 r.? 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował „Raport z monitoringu Strategii 

Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2014-2020” (dane za okres 2018-2019)  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 24 listopada 2020 r., po wprowadzeniu 

autopoprawek redakcyjnych i uzupełnieniu danych zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

Po zmianie, Raport z monitoringu Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego  

na lata 2014-2020” (dane za okres 2018-2019) znajduje się w systemie informatycznym 

Mdok pod numerem UID 577087. 

 

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 10 listopada 2020 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 10 listopada 2020 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie opracowania projektu Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2021-2032. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie opracowania projektu budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2020. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2020 rok. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej zasad, trybu udzielania  

oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu powiatu raciborskiego na dofinansowanie 

kosztów inwestycji związanych z wymianą pokrycia dachowego polegających  

na demontażu, usuwaniu i unieszkodliwianiu elementów zawierających azbest  

oraz innych inwestycji związanych z utylizacją elementów zawierających azbest 

realizowanych na terenie powiatu raciborskiego w latach 2021 – 2023. 

9. 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. 


