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OR.IV.0022.1.46.2020 

 

PROTOKÓŁ  NR 104/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 9 grudnia 2020 r.  

zdalny tryb obradowania   

z wykorzystaniem środków porozumienia 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 sprawdził obecność zebranych na posiedzeniu Zarządu Powiatu 

Raciborskiego – lista obecności z dnia 9 grudnia 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.   

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

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

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2020 – 2032, 

2) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przystąpienia do realizacji 

projektu pn. „Wsparcie osób młodych w powiecie raciborskim poprzez dofinansowanie 

kosztów zatrudnienia”, 

3) 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. materiały dodatkowe zostaną omówione odpowiednio w pkt 2 i 6 protokołu.  

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia, uwzględniającego  

ww. zmiany?  

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 103/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 1 grudnia 2020 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy bieżące. 

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

6. Materiały dodatkowe.  

 

Starosta przekazał, że kolejne planowane posiedzenie odbędzie się 15 grudnia 2020 r.  

o godz. 08.00.  
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Ad. 1 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 103/2020 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego z dnia 1 grudnia 2020 r. ? 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 103/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 1 grudnia 2020 r. 

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił: 

1) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2021 – 2032, 

2) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2021 rok, 

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

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2020 – 2032, 

4) 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: 

581374, 581373, 582733, 581599.  

Na wstępie Skarbnik Powiatu przekazał, że aktualny projekt budżetu na 2021 rok różni się  

od pierwotnego dokumentu tyko wysokością kwot zaplanowanych na funkcjonowanie 

placówek opiekuńczo-wychowawczych, tj.:  

1) budżet zwiększa się po stronie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie 

porozumień z innymi powiatami o kwotę 24 600,00 zł,  

2) dokonuje się przesunięcia środków w rozdziale 85510 – Działalność placówek 

opiekuńczo-wychowawczych – z wydatków statutowych na dotacje – kwota 33 600,00 zł.  

 

Na podstawie powyższych zmian w projekcie budżetu zostały zmienione odpowiednie kwoty 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 
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Następnie Starosta oraz Skarbnik Powiatu zapoznali zebranych z ustaleniami, jakie miały 

miejsce na spotkaniu z włodarzami Gmin Powiatu Raciborskiego w dniu 8 grudnia 2020 r., 

które dotyczą finansowania zadania „Publiczny transport zbiorowy”.  

Przekazali, że w jego trakcie omówiono sytuację w transporcie publicznym obejmującym 

Powiat Raciborski oraz sytuację Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej  

w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu. Na spotkaniu 

podkreślono, że od początku pandemii COVID-19 transport publiczny organizowany  

przez Powiat Raciborski zaczął borykać się z problemami organizacyjnymi. Wskutek 

restrykcji praktycznie z dnia na dzień wystąpiła konieczność zawieszenia większości kursów  

i linii. Już w marcu br. Zarząd Spółki w porozumieniu ze Starostwem niezwłocznie przystąpił  

do wprowadzania zmian organizacyjnych w PKS-ie, tak aby przeciwdziałać niekorzystnemu 

zjawisku. Ograniczono do niezbędnego minimum liczbę autobusów, wyrejestrowując 

pojazdy, które nie były użytkowane w czasie ograniczeń epidemicznych. Także dzięki 

zmniejszonej ilości wykonywanej pracy przewozowej ograniczono ilość zakupionego paliwa 

od niezbędnego minimum. Dzięki wysokiej świadomości pracowników w uzgodnieniu  

ze związkami zawodowymi zmniejszono wymiar zatrudnienia pracowników do ¾ etatu  

w okresie od 1 maja do 31 sierpnia, należy dodać, że zmniejszenie wynagrodzenia objęło 

także Zarząd Spółki. 

Spółka ze względu na swój charakter, jest spółką samorządową, miała ograniczoną 

możliwość korzystania z pomocy finansowej oferowanej w uchwalonych „tarczach”. Niemiej 

jednak dzięki wsparciu Powiatowego Urzędu Pracy uzyskała dofinasowanie do wynagrodzeń  

w kwocie 615,3 tys. zł, ponadto umową z ZUS udało się przenieść na 2021 r., płatność 

składek ZUS za II kwartał 2020 r. w kwocie 500 tys. zł. Działanie te pozwoliło  

na zachowanie bieżącej płynności finansowej oraz nieprzerwane funkcjonowanie PKS-u  

w najtrudniejszych miesiącach działalności. Bardzo ważnym elementem wsparcia okazała się 

rekompensata związana ze świadczeń usług publicznych  przekazywana przez Starostwa 

Powiatowe w Raciborzu i Wodzisławiu Śląskim, przy wsparciu wszystkich gmin,  

które również ponoszą spore wydatki związane z utrzymaniem komunikacji. 

Mimo optymistycznego planu dotyczącego kalkulacji rekompensaty, jaki przyjęto na rok 

2020, okazało się że w wyniku ponownego załamania się rynku przewozów pod koniec 

października br., pozostawaniem dzieci szkolnych w domu kwoty przyjęte w budżetach 

powiatu i gmin nie pokryją całości strat powstałych w komunikacji obejmującej Powiat 
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Raciborski za całe 12 miesięcy. Brak możliwości sprzedaży biletów miesięcznych szkolnych 

uszczuplił dodatkowo budżet PKS o prawie 400 tys. zł miesięcznie.  

Starosta podkreślił, że spotkania są prowadzone z wszystkim Gminami Powiatu 

Raciborskiego, ponieważ to powiat przejął na siebie od gmin obowiązek organizacji 

komunikacji gminno-powiatowej. Połączenie komunikacji gminnej z powiatową skutkuje 

przejrzystą siecią kompatybilnych połączeń. Powyższe rozwiązanie nie wymaga  

w poszczególnych gminach organizacji komunikacji gminnych i tworzenia centrum 

przesiadkowych umożlwiających skomunikowanie z komunikacją wyższych szczebli,  

czyli powiatową i wojewódzką. Ponadto możliwe jest zachowanie jednolitego systemu 

biletowego dla całego obszaru powiatu (jednak jest to możliwe tylko i wyłącznie   

przy współfinansowaniu przez gminy transportu). 

Ze względu na kolejne ograniczenia w funkcjonowaniu PKS-u wynikające z pandemii 

COVID-19 rekompensata związana z pokrywaniem różnicy pomiędzy kosztami utrzymania 

transportu, a uzyskanymi przychodami gwałtownie wzrosła. Starosta wraz z włodarzami gmin 

stanął przed dylematem, w jaki sposób zachować ciągłość działania PKS-u oraz jego 

gotowość do świadczenia usług w czasie powrotu do normalnego funkcjonowania szkół  

po zakończeniu się pandemii. Kwota rekompensat wynikająca z umowy zawartej z PKS jest 

w 75% pokrywana przez Gminy Powiatu Raciborskiego, a w 25 % przez Powiat Raciborski. 

W związku z sytuacją epidemiczną zanikł popyt na przewozy związane z dojazdami do szkół 

średnich, wobec czego Starosta na ten czas zwiększył udział powiatu w dofinansowaniu 

rekompensaty do 40%. 

Mając na uwadze przyszłość transportu w gminach i powiecie włodarze raciborskich 

samorządów zdecydowali wspólnie o dalszym dofinasowaniu komunikacji gminno-

powiatowej. W wyniku wielogodzinnych negocjacji przyjęto plan działania polegający  

na częściowej restrukturyzacji transportu poprzez zweryfikowanie zasadności wykonywania 

przewozów na niektórych liniach czy kursach,  przyniesie to efekt w postaci ograniczenia 

zatrudnienia w spółce PKS, ponadto zdecydowano o podniesieniu wartości rekompensaty 

przeznaczonej na utrzymanie transportu publicznego w czasie pandemii w celu zachowania 

gotowości PKS do realizacji zadań przewozowych w kolejnych miesiącach i latach 

funkcjonowania transportu publicznego w Powiacie Raciborskim. 

Mając na uwadze powyższe ustalenia ze spotkania z włodarzami Gmin Powiatu 

Raciborskiego Skarbnik Powiatu poinformował, że w przedstawionych projektach uchwał 

Rady Powiatu Raciborskiego dotyczących Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
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Raciborskiego na lata 2021-2032 oraz dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2020 rok należy wprowadzić autopoprawki dotyczące finansowania zadania związanego  

z organizacją publicznego transportu zbiorowego. Zmiany te ujęte są również w dodatkowym 

projekcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2020 – 2032. 

W szczególności Skarbnik Powiatu przekazał, że w projekcie uchwały Rady Powiatu 

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

w dochodach należy wprowadzić nw. zmiany, tj. w Dziale 600: 

1) zwiększa się o kwotę 267 000,00 zł plan dotacji celowej planowanej do otrzymania z Gmin 

Powiatu Raciborskiego, z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu 

zbiorowego, 

2) zwiększa się o kwotę 107 952,00 zł plan dochodów z Funduszu rozwoju przewozów 

autobusowych, zgodnie z podpisaną umową nr 801.2.36.2020/FRPA z 30 listopada  

2020 r., z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu 

zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. 

 

Z kolei w wydatkach w Dziale 600: 

1) zwiększa się o kwotę 367 000,00 zł plan wydatków będących w dyspozycji Wydziału 

Komunikacji i Transportu, z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu 

zbiorowego (267 000,00 zł środki z Gmin, 100 000,00 zł wkład własny Powiatu),  

2) zwiększa się o kwotę 107 952,00 zł plan wydatków będących w dyspozycji Wydziału 

Komunikacji i Transportu ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych,  

z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego  

w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. 

Ponadto w Dziale 750 zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł plan wydatków Starostwa. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zaproponował, aby jedno  

z kolejnych posiedzeń Zarządu poświęcić omówieniu sytuacji Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w Raciborzu. Powyższa propozycja spotkała się z akceptacją zebranych.  

Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2021 – 2032 wraz ze zgłoszonymi przez Skarbnika Powiatu autopoprawkami oraz jego 

przekazaniem na sesję w dniu 22 grudnia 2020 r.? 
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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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2021 – 2032 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 22 grudnia 2020 r., po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawek 

zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

 

Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2021 rok oraz jego 

przekazaniem na sesję w dniu 22 grudnia 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 uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2021 rok  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 22 grudnia 

2020 r. 

 

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 22 grudnia  

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 22 grudnia 2020 r. 

 

Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Powiatu 

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

wraz ze zgłoszonymi przez Skarbnika Powiatu autopoprawkami oraz jego przekazaniem  

na sesję w dniu 22 grudnia 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 
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oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 22 grudnia 

2020 r., po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawek zgłoszonych w trakcie 

posiedzenia. 

 

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 

581485. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska przypomniała, że przedmiotowy 

projekt uchwały został przedstawiony na posiedzeniu w dniu 10 listopada 2020 r.  

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 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 

(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r., poz. 8283) Zarząd skierował ww. projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego do konsultacji. Konsultacje przeprowadzono w formie pisemnego  

i elektronicznego wyrażenia opinii w terminie od dnia 16 do 23 listopada 2020 r. Osobą 

upoważnioną do kontaktu z organizacjami pozarządowymi była Kierownik Referatu Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa. Żadna z organizacji pozarządowych nie wzięła udziału  

w konsultacjach.  

Realizując zapisy art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu  

w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 708) projekt uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego został zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji  

i Konsumentów oraz właściwemu ministrowi do spraw rolnictwa. Prezes Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów zaproponował wprowadzenie zmian w zapisach dotyczących 

pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, które zostały 

uwzględnione (§ 5 ust. 2 Regulaminu). Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ustawowym 
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terminie nie wniósł uwag do przesłanego projektu uchwały, lecz wobec ustnych sugestii 

doprecyzowano zapisy dotyczące okresu obowiązywania uchwały w zakresie pomocy  

de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (§ 5 ust. 3 Regulaminu).  

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 

oraz jego przekazaniem na sesję w dniu 22 grudnia 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 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 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 22 grudnia 

2020 r. 

 

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 

581280. 

Skarbnik Powiatu zaproponował, aby dodatkowo w przedmiotowym projekcie uchwały 

wprowadzić autopoprawki, które wynikają ze zgłoszonych wniosków przez komórki 

organizacyjne tut. Starostwa oraz jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego.  

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

Powiatu Raciborskiego na 2020 rok wraz ze zgłoszonymi przez Skarbnika Powiatu 

autopoprawkami? 
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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 3 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 

581282. 

Skarbnik Powiatu zaproponował, aby dodatkowo w przedmiotowym projekcie uchwały 

wprowadzić autopoprawki, które wynikają ze zgłoszonego wniosku przez Zespół Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu.  

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

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego 

na 2020 rok wraz ze zgłoszonymi przez Skarbnika Powiatu autopoprawkami? 

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 4 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu do realizacji projektu 

pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie raciborskim (V)”. 

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

580526. 
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Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu do realizacji projektu  

pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie raciborskim (V)”? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu do realizacji projektu  

pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie raciborskim (V)”. 

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

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska przedstawiła projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania „Programu Ochrony Środowiska 

dla Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”. 

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

580572. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zaopiniowania „Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2021-2024 z perspektywą  

na lata 2025-2028”? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania „Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2021-2024 z perspektywą  

na lata 2025-2028”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 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 

581168. 

Skarbnik Powiatu przekazał, że po przygotowaniu ww. karty informacyjnej otrzymano 

dodatkowe zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1  

w Raciborzu.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu.  

 

Sekretarz Powiatu poinformowała o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Powiatu Raciborskiego VI kadencji, które odbyło się w dniu 7 grudnia 2020 r. o  godz. 13:30 

w zdalnym trybie obradowania. Tematem posiedzenia Komisji było rozpatrzenie skargi  

na dyrektora DPS „Złota Jesień” w Raciborzu. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 581120. 

 

Starosta zaprezentował pismo Prezydenta Miasta Racibórz dot. przekazania koncepcji 

produktu turystycznego dla Miasta Racibórz pt. „Nowa formuła funkcjonowania Muzeum  

w Raciborzu i Zamku Piastowskiego – jako podstawa rozwoju produktu turystycznego 

Raciborza i Ziemi Raciborskiej” opracowanej przez Pana Dawida Wacławczyka. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 580685,  

a koncepcja pod numerem UID 322012. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wstępnie zapoznał się z koncepcją produktu turystycznego  

dla Miasta Racibórz pt. „Nowa formuła funkcjonowania Muzeum w Raciborzu i Zamku 

Piastowskiego – jako podstawa rozwoju produktu turystycznego Raciborza i Ziemi 

Raciborskiej” opracowaną przez Pana Dawida Wacławczyka. 

Ponadto Starosta poinformował, że ponownie wystąpił do Prezydenta Miasta Racibórz  

o udostępnienie protokołu ze spotkania w ratuszu, poświęconemu omówieniu ww. koncepcji, 

w którym brali udział radni, pracownicy muzeum oraz zamku.  

Jednocześnie Starosta przekazał, że zostanie powołany zespół ds. wypracowania koncepcji 

rozwoju Zamku Piastowskiego w Raciborzu, któremu przewodniczyć będzie Członek 

Zarządu Ewa Lewandowska, a w skład wejdzie m.in. Członek Zarządu Andrzej Chroboczek. 

W związku z powyższym polecił Kierownikowi Biura Obsługi Starosty podjęcie działań  

w ww. zakresie.  

 

Ad. 5 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Referatu Bezpieczeństwa  

i Zarządzania Kryzysowego do określenia realizacji Uchwały Nr XXIII/185/2020 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie 
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zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Bezpieczeństwa  

i Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialny za jej realizację.  

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

580475. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

do określenia realizacji Uchwały Nr XXIII/186/2020 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 24 listopada 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 

581161. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

do określenia realizacji Uchwały Nr XXIII/187/2020 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 24 listopada 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 

581163. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych 

do określenia realizacji Uchwały Nr XXIII/188/2020 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 24 listopada 2020 r. 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. 

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 

580858. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych 

do określenia realizacji Uchwały Nr XXIII/189/2020 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu przeznaczonego do zbycia 

mienia ruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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 

580862. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Referatu Edukacji  

do określenia realizacji Uchwały Nr XXIII/190/2020 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2021 r. za usunięcie  

i przechowywanie statków i innych obiektów pływających na terenie 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 

581326. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Komunikacji  

i Transportu do określenia realizacji Uchwały Nr XXIII/191/2020 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości kosztów usuwania  

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

Ustalił Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewę Lewandowską jako nadzorującego 

wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Komunikacji i Transportu odpowiedzialny za jej 

realizację.  

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

581083. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych 

do określenia realizacji Uchwały Nr XXIII/192/2020 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zadań z zakresu 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu 
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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 

580857. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego 

do określenia realizacji Uchwały Nr XXIII/193/2020 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie przekazania petycji do organu właściwego do jej 

rozpatrzenia. 

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

581479. 

 

Ad. 6 

 

W tym miejscu Starosta rozpoczął omawianie materiałów dodatkowych.  

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przystąpienia do realizacji projektu pn. „Wsparcie osób młodych w powiecie raciborskim 

poprzez dofinansowanie kosztów zatrudnienia” zgłaszając jednocześnie autopoprawki 

redakcyjne do tytułu, § 1 oraz uzasadnienia. 

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

581388. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu 

pn. „Wsparcie osób młodych w powiecie raciborskim poprzez dofinansowanie kosztów 

zatrudnienia” wraz ze zgłoszonymi przez Wicestarostę autopoprawkami? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu  

pn. „Wsparcie osób młodych w powiecie raciborskim poprzez dofinansowanie kosztów 

zatrudnienia, po wniesieniu przez Wicestarostę 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 
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Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na rok 2020. 

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

582398. 

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. 

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

 

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 9 grudnia 2020 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 9 grudnia 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 planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2020 rok. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu do realizacji projektu  

pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie raciborskim (V)”. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania „Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2021-2024 z perspektywą  

na lata 2025-2028”. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przystąpienia do realizacji projektu 

pn. „Wsparcie osób młodych w powiecie raciborskim poprzez dofinansowanie kosztów 

zatrudnienia”. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2020. 

 


