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OR.IV.0022.1.5.2021 

 

PROTOKÓŁ  NR 112/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 9 lutego 2021 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 Józefa Stukatora.  

Starosta w imieniu swoim oraz zebranych przywitał na posiedzeniu Dyrektora Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Ryszarda Rudnika. 

Starosta zaproponował, aby oddawanie głosu sygnalizowane było poprzez 

podniesienie ręki. Przed każdym głosowaniem będzie zadawał pytanie kto jest za danym 

rozstrzygnięciem, przykładowo zaakceptowaniem/podjęciem uchwały, itp.  

Starosta zaproponował, aby rozszerzyć porządek posiedzenia o nw. materiały 

dodatkowe: 

1) „Informacja o przebiegu inwestycji drogowych na terenie Powiatu Raciborskiego 

w 2020 r.”, 

2) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia 

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu do reprezentowania Powiatu 

Raciborskiego w postępowaniu upadłościowym, 

3) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zawiadomienia  

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.  

Ww. materiały dodatkowe zostaną omówione w pkt 7 protokołu.  

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia, uwzględniającego  

ww. zmiany?  
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Po zmianach, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za,  

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

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  

Starosta wyznaczył Członków Zarządu, Sekretarza Powiatu, 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. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres  

od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., bilansu na dzień 31.12.2020 r., opisu sytuacji 

finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec grudnia 

2020 r., wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 

31.12.2020 r. – referuje Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 

2. Przyjęcie Protokołu Nr 111/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 2 lutego 2021 r.  

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

5. Sprawy bieżące. 

6. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

7. Materiały dodatkowe.  

8. Wizja na terenie Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu. 

 

Starosta przekazał, że kolejne planowane posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 17 lutego 

2021 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków  

i strat za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., bilansu na dzień 31.12.2020 r., opisu 

sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec 
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grudnia 2020 r., wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 

31.12.2020 r. 

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

593462. 

Szczegółowych informacji w ww. sprawie udzielił Dyrektor Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu, który poinformował, że w rachunku zysków i strat przychody netto  

ze sprzedaży i zrównane z nimi na koniec 2020 r. wyniosły 119 832 497,00 zł, a na koniec 

2019 r. wyniosły 90 799 165,00 zł (wzrost o 23 %). Z kolei koszty działalności operacyjnej  

za 2020 r. wyniosły 121 326 358,00 zł, a na koniec 2019 r. wyniosły 96 770 962,00 zł (wzrost 

o 15 %).  

Z przedstawionego zestawienia kosztów i przychodów wynika, iż na koniec grudnia 

ubiegłego roku Zakład zanotował zysk netto w wysokości 6 754 182,00 zł, a w analogicznym 

okresie 2019 r. jego działalność zamknęła się stratą wynoszącą 4 069 854,00 zł. 

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 380 865,00 zł, w tym z tytułu 

podatku od nieruchomości – 249 500,00 zł. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska zapytała Dyrektora, ile osób  

w naszym Szpitalu zostało zaszczepionych przeciwko COVID-19 oraz czy Szpital dojeżdża 

na szczepienia osób leżących w domach? 

Dyrektor odpowiedział, że na dzień dzisiejszy podanych zostało 3 000 dawek szczepionki 

przeciwko COVID-19. Zaszczepiono zostały osoby chętne, należące do grupy zero 

(pracownicy sektora ochrony zdrowia). Ponadto zaszczepiono 306 osób z domów pomocy 

społecznej oraz 60 osób należących do grupy wiekowej 80+. Mieszkańcy DPS zostali 

zaszczepieni w miejscach, w których przebywali za pomocą mobilnych punktów.  

Dyrektor zapewnił, że w przypadku otrzymania szczepionki Szpital bez problemu 

przeprowadzi szczepienia osób przeciwko COVID-19. Dodał, że zgodnie z narodowym 

programem szczepień to gminy zapewniają bezpłatny transport do punktu szczepień  

mieszkańcom, którzy mają problemy z poruszaniem się oraz organizują dojazd do osób 

leżących. Szpital, aby realizować szczepienia dla ww. mieszkańców musiałby utworzyć 

dodatkowy zespół lekarski oraz zapewnić mobilny sprzęt komputerowy, niezbędny  

do rejestrowania osób zaszczepionych w systemie komputerowym.  

 

 



 

 

4 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną Referatu Spraw 

Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., bilansu 

na dzień 31.12.2020 r., opisu sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu na koniec grudnia 2020 r., wybranych wskaźników statystycznych 

dla oddziałów, etatyzacji na dzień 31.12.2020 r. oraz postanowił o dalszym monitorowaniu 

sytuacji finansowej Szpitala.  

Jednocześnie Zarząd przyjął wyjaśnienia Dyrektora Szpitala, iż w związku z wzrostem 

przychodów w 2020 r. wzrosły zobowiązania. Ponadto Dyrektor poinformował,  

że w „innych kosztach operacyjnych” zabezpieczone zostały rezerwy z tytułu: 

1) niewykorzystanych urlopów wypoczynkowych za 2020 r. w kwocie 1 877 000,00 zł, 

2) spornych zdarzeń medycznych w kwocie 548 000,00 zł,  

3) odpraw emerytalnych w kwocie 730 783,00 zł. 

 

Następnie Starosta zapoznał zebranych z pismem Dyrektora Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu nr NM/0150/02/2021 z dnia 8 lutego br. dot. dalszego funkcjonowania 

diagnostyki obrazowej w Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu  

w roku 2022 i latach kolejnych. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 594666. 

Dyrektor przypomniał, że Szpital w 2015 r. po przeprowadzonej analizie i konsultacjach  

z Zarządem podjął decyzję o prowadzeniu badań diagnostycznych dla pacjentów szpitalnych  

i poradni specjalistycznych przez firmę zewnętrzną. Analiza wskazywała na racjonalność 

takiego rozwiązania. Szpital potrzebował badań diagnostycznych dla pacjentów 

wykonywanych na nowoczesnym sprzęcie, którego Szpital nie posiadał, a zakup wymagał 

znacznych inwestycji. Założenia opracowanego programu okazały się słuszne i prawdziwe 

pomimo dużego zamieszania w środowisku i wielu oponentów takiego rozwiązania. Szpital 

pozyskał partnera, który zainwestował w nowy sprzęt do wykonywania badań poprawiający 

jakość procesu leczenia. Dodatkowo firma otworzyła pracownię rezonansu magnetycznego, 

czego nie określała umowa, co poprawiło proces diagnostyczny i możliwość prowadzenia 

szkolenia lekarzy na oddziale neurologicznym.  

Dyrektor poinformował, że opracowanie złożone w 2015 r. dołączył do ww. pisma w celu 

porównania i wyciągnięcia wniosków, że założenia opracowania i jego wykonanie były 

słuszne i racjonalne pod względem medycznym, ekonomicznym i organizacyjnym.  

Dyrektor przypomniał, że poprzednie postępowanie w celu wyłonienia partnera  
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do prowadzenia zakładu diagnostyki w Szpitalu wywołało wiele komentarzy, niepotrzebnych 

i szkodliwych kontroli. Mając na uwadze powyższe zwrócił się z prośbą o dyskusję 

merytoryczną z udziałem radnych Powiatu Raciborskiego celem wypracowania stanowiska  

w sprawie prowadzenia diagnostyki w Szpitalu. Umowa z firmą TOMMA wygasa z końcem 

2021 r. dlatego konieczna jest decyzja w kwestii wariantu prowadzenia zakładu diagnostyki 

obrazowej: 

1) systemem zleconym przez firmę zewnętrzną. Konieczne jest przygotowanie postępowania 

przetargowego na które trzeba przeznaczyć ok. 6 miesięcy,  

2) jako własny zakład. Należy wówczas zaplanować budżet na zakupy inwestycyjne  

i przygotowanie postępowania na zakup sprzętu oraz skompletowanie kadry medycznej.  

 

Dyrektor przekazał, że w związku z tym, iż 2020 rok jest okresem mało porównywalnym,  

ze względu na pandemię spowodowaną wirusem SARS-CoV-2, dlatego do analizy 

przedstawione zostały dane z 2019 r.  

Dyrektor zwrócił przede wszystkim uwagę na przewidywane/orientacyjne wydatki związane  

z zakupem niezbędnego wyposażenia pracowni RTG, TK, RM, USG, które wynoszą  

9 850 000,00 zł. Z kolei przewidywane koszty amortyzacji (15%)/rok to kwota  

1 477 500,00 zł. Ponadto personel pracowni wg. danych przekazanych przez TOMMĘ 

Diagnostyka Obrazowa za listopad to: 

- lekarze radiolodzy – 4 osoby w pracowni, w tym dyżury w trybie 24/7, 

- lekarze radiolodzy wykonujący opisy badań w systemie teleradiologii,  

- technicy – 9 osób,  

- pielęgniarki – 2 osoby,  

- inny personel (sekretarki, rejestratorki) – 3 osoby.  

 

Na dzień dzisiejszy na rynku pracy brak jest lekarzy radiologów, których Szpital mógłby 

pozyskać do pracy. Koszt wynagrodzeń wyżej wymienionego personelu (koszt pracodawcy) 

wyniósł 160 587,00 zł/za listopad. Należy przyjąć wzrost wynagrodzeń personelu pracowni. 

Konkludując Dyrektor stwierdził, że decyzja o prowadzeniu badań diagnostycznych  

dla pacjentów szpitalnych i poradni specjalistycznych przez firmę zewnętrzną była słuszna,  

a współpraca z firmą TOMMA układała się dobrze.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Dyrektora Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu nr NM/0150/02/2021 z dnia 8 lutego br. dot. dalszego funkcjonowania 
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diagnostyki obrazowej w Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu w roku 

2022 i latach kolejnych. Jednocześnie postanowił, że w ww. sprawie wystąpi  

do Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej, Bezpieczeństwa Rady Powiatu 

Raciborskiego z prośbą o wyrażenie, na posiedzeniu w lutym br., opinii Komisji. Podstawą  

do analizy sytuacji i wydania opinii będzie ww. pismo Dyrektora. 

 

W tym miejscu Wicestarosta, korzystając z obecności Dyrektora, omówił kartę informacyjną 

Referatu Spraw Społecznych dot. sprawozdania Dyrektora Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z zawartych i kontynuowanych umów najmu i dzierżawy 

pomieszczeń w roku 2020. 

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

592909. 

Wicestarosta poinformował, że zgodnie z § 14 ust. 5 Uchwały Nr XVI/173/2012 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie określenia zasad zbywania, 

wydzierżawiania, użyczania, wynajmowania majątku trwałego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu 

Dyrektor złożył informację z zawartych i kontynuowanych umów najmu i dzierżawy 

pomieszczeń. 

Dyrektor przekazał, że Szpital na koniec 2020 r. prowadził 21 umów, w tym 6 umów 

zawartych w 2020 r. W ciągu minionego roku wygasło 9 umów. Od dnia 13 kwietnia 2020 r. 

Szpital zawiesił płatności za czynsz 17 kontrahentom. Zawieszenie dla firmy Nefrolux Spółka 

Jawna i TOMMA Diagnostyka Obrazowa było zawieszeniem czasowym do 30 września 

2020 r., pozostałe zawieszenia obowiązują nadal lub obowiązywały do końca umowy.  

Łącznie z tytułu umów i dzierżaw w 2020 r. Szpital uzyskał przychody finansowe w kwocie 

494 580,00 zł, przy przychodach w 2019 r. w wysokości 1 158 796,46 zł. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację Dyrektora Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z zawartych i kontynuowanych umów najmu i dzierżawy 

pomieszczeń w 2020 r. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. sprawozdania 

Dyrektora Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu ze zbycia mienia 

ruchomego małej wartości w roku 2020. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 
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592847. 

Wicestarosta przypomniał, że zgodnie z § 8 ust. 3 Uchwały Nr XVI/173/2012 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie określenia zasad zbywania, 

wydzierżawiania, użyczania, wynajmowania majątku trwałego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu 

Dyrektor poinformował, iż w 2020 r. Szpital nie dokonał zbycia mienia ruchomego małej 

wartości. W 2019 r. Szpital również nie dokonał zbycia mienia ruchomego małej wartości.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację Dyrektora Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu o braku zbycia mienia ruchomego małej wartości  

w 2020 r. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska omówiła kartę informacyjną 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. zawarcia umowy zezwalającej na przejazd  

przez nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Raciborskiego, a znajdującą się  

w użytkowaniu Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 

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

593324. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska przekazała, że pismem  

z dnia 25 stycznia 2021 r. pełnomocnik firmy llll sp. z o.o. wniósł o wyrażenie zgody  

na przejazd przez działki nr nr lllllllllllll llllllllllllll stanowiące własność Powiatu 

Raciborskiego, do działki nr lllllllllllllll  stanowiącej własność Gminy Racibórz, na której  

ma zostać wybudowana stacja bazowa telefonii komórkowej llllllllll Do w w. pisma został 

dołączony projekt umowy, o podpisanie której wnosi pełnomocnik spółki lllll W jego ramach 

Powiat Raciborski miałby wyrazić zgodę na przejazd przez ww. działki przez okres 10 lat,  

za jednorazową odpłatnością wynoszącą 500 zł. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną dot. zawarcia umowy 

zezwalającej na przejazd przez nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Raciborskiego,  

a znajdującą się w użytkowaniu Szpitala Rejonowego w Raciborzu. Jednocześnie wysłuchał 

opinii Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu w powyższej sprawie.  

Zarząd zauważył, iż na działkach nr nr lllllllllllll llllllllllllll stanowiących własność Pow iatu 

Raciborskiego w użytkowaniu Szpitala Rejonowego w Raciborzu, znajduje się droga 

wewnętrzna. Droga ta łączy się z ulicą Gamowską. Nie ma charakteru publicznego  

w rozumieniu ustawy o drogach publicznych ale jest dostępna dla ogółu społeczeństwa,  



 

 

8 

w tym również dla osób i podmiotów korzystających z nieruchomości sąsiednich,  

w tym z działki nr lllllllllllllll bez pobierania jakichkolwiek opłat. Powiat Raciborski  

ani Szpital Rejonowy w Raciborzu, nie ograniczają w jakikolwiek sposób dostępności  

ww. drogi wewnętrznej.                     

Powiat Raciborski może ustanowić odpłatną służebność przejazdu i przechodu, w drodze 

umowy notarialnej, na rzecz właściciela działki nr llllllllllllll (Gminy Miasta Racibórz). Prawa 

takiego nie można ustanowić na rzecz dzierżawcy (najemcy) ww. działki, którym będzie lllll 

Wysokość ewentualnej odpłatności zostałaby ustalona na podstawie operatu szacunkowego, 

sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.  

Po dyskusji, Starosta zapytał, kto jest za tym, aby odmówić realizacji wniosku pełnomocnika 

spółki llll o wyrażenie zgody na przejazd przez działki nr nr lllllllllllll llllllllllllll stanowiące 

własność Powiatu Raciborskiego, do działki nr llllllllllllll stanowiącej własność Gminy 

Racibórz, na której ma zostać wybudowana stacja bazowa telefonii komórkowej lllllllllll 

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

0 głosów wstrzymujących – odmówił realizacji wniosku pełnomocnika spółki lllll z uwagi  

na fakt, iż przedstawiony projekt umowy ustanawiającej prawo przejazdu przez działki  

nr nr lllllllllllll llllllllllllll do działki nr llllllllllllll jest niekorzystny dla Powiatu Raciborskiego.  

Za ustanowienie ww. prawa na okres 10 lat llll zaproponowano odpłatność w wysokości 

500,00 zł. Kwota ta nie została poparta operatem szacunkowym. W ocenie Referatu 

Gospodarki Nieruchomościami jej wysokość jest rażąco niska. 

W tym miejscu, o godz. 08.40 Dyrektor Ryszard Rudnik opuścił posiedzenie. 

 

 

Ad. 2 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 111/2021 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego z dnia 2 lutego 2021 r., bez odczytywania, który był do wglądu  

w Wydziale Organizacyjnym? 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 111/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 2 lutego 2021 r.  
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Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2021 – 2032 wraz z autopoprawkami. 

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

593824. 

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

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2021 – 2032 wraz ze zgłoszonymi przez Skarbnika Powiatu 

autopoprawkami oraz jego przekazaniem na sesję w dniu 23 lutego 2021 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 2021 - 2032 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 23 lutego 2021 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 2021 rok wraz z autopoprawkami. 

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

593823. 

Nawiązując do autopoprawki Skarbnika Powiatu polegającej na zwiększeniu planu wydatków 

Starostwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-

gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu,  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek stwierdził, iż ministerstwo, 

które przekazuje samochody dla ochotniczych straży pożarnych w pierwszej kolejności 

powinno doposażać komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnych na terenie kraju.   

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska poruszyła kwestię związaną  

z zakupem defibrylatora dla Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu. Zaproponowała 

zakup defibrylatorów dla kolejnych placówek i jednostek organizacyjnych Powiatu.  
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Po dyskusji, Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego przygotować na kolejne posiedzenie informację w jakich jednostkach znajdują 

się defibrylatory, które do tej pory zostały zakupione ze środków Powiatu Raciborskiego. 

Starosta poinformował, że w trakcie rozmowy w dniu 28 stycznia br. polecił Dyrektorowi 

Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim 

w Raciborzu złożyć do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek  

o dofinansowanie remontu i odrestaurowania zabytkowych organów znajdujących się  

w zasobach Zamku Piastowskiego w Raciborzu. W rozmowie udział wzięła Sekretarz 

Powiatu. W związku z powyższym Starosta polecił Kierownikowi Bura Obsługi Starosty,  

aby wystąpiła do Dyrektora z zapytaniem kiedy został złożony ww. wniosek.  

Ponadto Starosta przekazał, że polecił Dyrektorowi Agencji złożyć wniosek w sprawie 

dofinansowania do remontu tynków zewnętrznych budynków Zamku Piastowskiego  

w Raciborzu.  

Starosta poinformował, że otrzymał od Dyrektora Biura Związku Gmin i Powiatów 

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku niepokojącą 

informację o rezygnacji Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu z udziału w projekcie pt. „Śląsko-

morawskie pogranicze”. Przypomniał, że polecił Dyrektorowi Agencji potwierdzić 

uczestnictwo w ww. projekcie.  

Skarbnik Powiatu przedstawił ustalenia ze spotkania, jakie miało miejsce z Dyrektorem 

Agencji w dniu 5 lutego 2021 r. w sprawie kwestii organizacyjnych oraz finansowych 

związanych z realizacją projektów przez Agencję. W szczególności omówiono realizację 

projektu pt. „Wspólna historia poprzez zabawę”. Po uzgodnieniach w projekcie uchwały 

Rady w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 r. zwiększa się 

o kwotę 144 402,00 zł plan wydatków Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, z przeznaczeniem na realizację  

ww. projektu. 

Starosta przedstawił projekt umowy otrzymany ze Śląskiej Organizacji Turystycznej  

dotyczący zorganizowania na dziedzińcu Zamku Piastowskiego w Raciborzu imprezy  

pt. „Śląskie smaki”, która ma się odbyć 13 czerwca br. Jednocześnie polecił, aby Dyrektor 

Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim 

w Raciborzu nawiązała współpracę z Śląską Organizacją Turystyczną w tym zakresie.  
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Starosta zapytał, kto z zebranych opowiada się za inicjatywą zorganizowania na dziedzińcu 

zamkowym imprezy pt. „Śląskie smaki”? 

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

0 głosów wstrzymujących – wyraził pozytywną opinię nt. zorganizowania na dziedzińcu 

Zamku Piastowskiego w Raciborzu imprezy pt. „Śląskie smaki”.  

Skarbnik Powiatu omówił pismo Kierownika Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu  

dot. zmian w budżecie na 2021 rok. 

Mając na uwadze, że w dniu dzisiejszym odbędzie się wizja na terenie Powiatowego Centrum 

Sportu w Raciborzu postanowiono, że decyzja co do zmian w budżecie zostanie podjęta  

na kolejnym posiedzeniu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił, aby Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg  

w Raciborzu przygotował informację nt. przebiegu i kosztów Akcji Zima 2021. 

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

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok 

wraz ze zgłoszonymi przez Skarbnika Powiatu autopoprawkami oraz jego przekazaniem  

na sesję w dniu 23 lutego 2021 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 budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 23 lutego 2021 r., po wniesieniu  

przez Skarbnika Powiatu autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie programu 

rozwoju pieczy zastępczej w powiecie raciborskim na lata 2021 – 2023. 

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

593808. 

Wicestarosta poinformował, że zgodnie z regulacją z art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 821  

ze zm.) jednym z zadań własnych powiatu jest opracowywanie i realizacja 3 – letnich 

powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między 

innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych.  

Program zawiera diagnozę systemu wsparcia dziecka i rodziny na terenie powiatu, określa 

cele i harmonogram ich realizacji przy uwzględnieniu lokalnych uwarunkowań. Głównym 
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celem Programu jest stworzenie warunków do rozwoju pieczy zastępczej ukierunkowanej  

na rodzinne formy opieki.  

Celami szczegółowymi Programu jest:  

1) promowanie i rozwój różnych form rodzicielstwa zastępczego;  

2) wsparcie istniejących form pieczy zastępczej;  

3) udzielanie wsparcia usamodzielnianym wychowankom pieczy zastępczej.  

Program jest kontynuacją programów rozwoju pieczy zastępczej w powiecie raciborskim  

na lata 2015 – 2017 i 2018 – 2020 przyjętych Uchwałami Rady Nr V/37/2015  

z dnia 24 lutego 2015 r. oraz Nr XXXIX/349/2018 z dnia 27 lutego 2018 r. Program jest 

spójny z Powiatową Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015 – 2022. 

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

Raciborskiego w sprawie programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie raciborskim  

na lata 2021 – 2023 oraz jego przekazaniem na sesję w dniu 23 lutego 2021 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 programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie raciborskim  

na lata 2021 – 2023 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 23 lutego 2021 r. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie podniesienia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i osób 

prowadzących rodzinne domy dziecka na terenie Powiatu Raciborskiego. 

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

593855. 

Wicestarosta przypomniał, że zgodnie z regulacją z art. 91 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 821 ze zm.) rada 

powiatu może, w drodze uchwały, podnieść wysokość świadczeń pieniężnych, jakie 

otrzymują zawodowe rodziny zastępcze i prowadzący rodzinne domy dziecka, którym 

zgodnie z art. 85 cytowanej ustawy przysługuje wynagrodzenie miesięczne w kwocie  

nie niższej niż:  

a) 2 000,00 zł – rodzina zastępcza zawodowa oraz prowadzący rodzinny dom dziecka;  

b) 2 600,00 zł – rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego.  

Na koniec 2020 r. w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 194 dzieci, z których  

106 znalazło opiekę i wychowanie w 22 rodzinnych domach dziecka i zawodowych rodzinach 
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zastępczych (czyli odpowiednio prawie 55% dzieci w ok. 22% rodzin zastępczych). 

Doceniając rolę zawodowych rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka w systemie 

sprawowania opieki i wychowania nad dziećmi pozbawionymi częściowo lub całkowicie 

opieki rodzicielskiej Rada Powiatu Raciborskiego podnosi świadczenia im przysługujące. 

Szacuje się, iż całościowy skutek finansowy zmian wprowadzonych w programie, w okresie 

10 miesięcy 2021 r., zamknie się w kwocie 100 000,00 zł, z czego największą część stanowią 

koszty wzrostu wynagrodzenia osób prowadzących rodzinne domy dziecka i zawodowych 

rodzin zastępczych (23 podmioty według stanu na 31 stycznia 2021 r.). 

Na wniosek Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzeja Chroboczka, Zarząd polecił 

Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych przygotować na posiedzenie w maju br. kartę 

informacyjną, która określałaby wysokość wynagrodzenia przy którym można byłoby 

pozyskać osoby do utworzenia na terenie powiatu zawodowych rodzin specjalistycznych. 

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

Raciborskiego w sprawie podniesienia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych  

i osób prowadzących rodzinne domy dziecka na terenie Powiatu Raciborskiego oraz jego 

przekazaniem na sesję w dniu 23 lutego 2021 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 podniesienia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych  

i osób prowadzących rodzinne domy dziecka na terenie Powiatu Raciborskiego  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 23 lutego 2021 r. 

Wicestarosta przekazał, że uchwała Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie podniesienia 

wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i osób prowadzących rodzinne domy 

dziecka na terenie Powiatu Raciborskiego jest aktem prawa miejscowego, stąd projekt 

uchwały zostanie skierowany do konsultacji. 

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok (rezerwa ogólna).  

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

593772. 
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Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok (rezerwa ogólna)? 

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 2021 rok (rezerwa ogólna). 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok wraz z autopoprawkami. 

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

593774. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok wraz ze zgłoszonymi przez Skarbnika Powiatu 

autopoprawkami? 

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 2021 rok, po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawek 

zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

Po zmianach, Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany planów finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego na 2021 rok. 

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

593776. 

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

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego 

na 2021 rok? 

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 2021 rok. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 

podniesienia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i osób prowadzących 

rodzinne domy dziecka na terenie Powiatu Raciborskiego. 

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

593865. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej podniesienia wynagrodzenia  

dla rodzin zastępczych zawodowych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka na terenie 

Powiatu Raciborskiego? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej podniesienia wynagrodzenia dla rodzin 

zastępczych zawodowych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka na terenie Powiatu 

Raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021. 

 

Ad. 5 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska omówiła kartę informacyjną 

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

Ochrony Środowiska dla Gminy Nędza za lata 2017-2019”. 

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

593479. 

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

Środowiska dla Gminy Nędza za lata 2017-2019”.  

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. środków  

na pokrycie kosztów pobytu małoletniego, pochodzącego z terenu powiatu raciborskiego, 

przebywającego w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczo Psychiatrycznego dla Dzieci  

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

593030. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie budżetu Referatu Spraw 

Społecznych w dziale 851, rozdziale 85117, § 4300 o kwotę 41 529,16 zł,  z przeznaczeniem 

na pokrycie kosztów pobytu małoletniego, pochodzącego z terenu powiatu raciborskiego, 

przebywającego w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczo Psychiatrycznego dla Dzieci  

i Młodzieży w Zbrosławicach. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. realizacji polecenia 

Zarządu Powiatu Raciborskiego z posiedzenia w dniu 26 stycznia 2021 r. w sprawie 

przedstawienia przez Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu szczegółowych 

informacji nt. wydatków poniesionych na dopłaty do dojazdów, a także dotyczących 

dofinansowania kursu instruktorskiego Masażu Shantala (co obejmuje umowa zawarta  

z nauczycielem oraz w jaki sposób zostały zabezpieczone interesy jednostki w przypadku 

zakończenia zatrudnienia nauczyciela, który otrzymał dofinansowanie). 

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

592361. 

Wicestarosta przekazał wyjaśnienia Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu  

nt. wydatków poniesionych na dopłaty do dojazdów, a także dotyczących dofinansowania 

kursu instruktorskiego Masażu Shantala. 

Konieczność odbycia kursu instruktorskiego Masażu Shantala wynikała z potrzeb Zespołu 

Szkół Specjalnych w Raciborzu, który organizuje zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka w ramach zajęć finansowanych z subwencji oświatowej (dla 13 dzieci), a także  

w ramach porozumienia z dnia 19 grudnia 2017 r. zawartego pomiędzy Ministrem Edukacji 

Narodowej a Powiatem Raciborskim na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, 

wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (dla ponad  

50 dzieci w wieku od urodzenia do 3 roku życia). Koszt kursu w 80% był sfinansowany  

z pozyskanych przez Dyrektora środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną dot. realizacji polecenia 

Zarządu Powiatu Raciborskiego z posiedzenia w dniu 26 stycznia 2021 r. w sprawie 

przedstawienia przez Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu szczegółowych 

informacji nt. wydatków poniesionych na dopłaty do dojazdów, a także dotyczących 

dofinansowania kursu instruktorskiego Masażu Shantala (co obejmuje umowa zawarta  
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z nauczycielem oraz w jaki sposób zostały zabezpieczone interesy jednostki w przypadku 

zakończenia zatrudnienia nauczyciela, który otrzymał dofinansowanie). 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. zaopiniowania planów 

naborowych dyrektorów szkół na rok szkolny 2021/2022, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Raciborski. 

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

592823. 

Wicestarosta poinformował, że dyrektorzy szkół ponadpodstawowych podległych Powiatowi 

Raciborskiemu w terminie do 30 listopada 2020 r. złożyli propozycje zadań naborowych  

na rok szkolny 2021/2022. Liczba planowanych przez dyrektorów szkół oddziałów na rok 

szkolny 2021/2022 to: 

- w szkołach ponadpodstawowych młodzieżowych - 31 oddziałów - 992 uczniów, 

- w szkołach dla dorosłych - 2 oddziały - 64 uczniów. 

 

Zgodnie z analizą demograficzną na rok szkolny, przeprowadzoną w oparciu o dane z SIO 

pozyskane z gmin Powiatu Raciborskiego, liczba uczniów z VIII klas szkół podstawowych  

na terenie Powiatu Raciborskiego kształtuje się na poziomie 863. Do naboru planuje się 

również dodatkowe 15% dzieci spoza powiatu.  

Zdaniem Starosty przy otwieraniu nowych oddziałów nie powinno nastąpić zwiększenia 

zatrudnienia w szkołach ponadpodstawowych podległych Powiatowi Raciborskiemu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował plany naborowe dyrektorów szkół  

na rok szkolny 2021/2022, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, 

zapoznał się z informacją o ich publikacji na stronach internetowych szkół 

ponadpodstawowych, w informatorze naborowym wydawanym co roku przez Referat 

Edukacji, a także podczas Dni Otwartych w szkołach. Zarząd zatwierdzając plany naborowe 

przyjął, że ilość oddziałów w szkołach podległych Powiatowi Raciborskiemu kształtować się 

będzie następująco: 

1) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu 

a) I Liceum Ogólnokształcące - 4 oddziały po SP - 128 uczniów, 

b) Liceum Sztuk Plastycznych - 1 oddział (0,5 techniki graficzne + 0,5 fotografia i film)          

- po SP - 32 uczniów, 

2) II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Raciborzu, 4 oddziały po SP  
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- 128 uczniów, 

3) Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu: Technikum - 5 oddziałów po SP  

- 160 uczniów, 

4) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu: 

a) Technikum - 4 oddziały po SP - 128 uczniów, 

b) Branżowa Szkoła I Stopnia - 4 oddziały po SP - 128 uczniów, 

c) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - 1 oddział - 32 uczniów, 

5) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2  „Mechanik w Raciborzu: 

a) Technikum - 5 oddziałów po SP - 160 uczniów, 

b) Branżowa Szkoła I Stopnia - 4 oddziały po SP - 128 uczniów, 

c) Branżowa Szkoła II stopnia - 1 oddział - 32 uczniów. 

 

Ponadto Zarząd zdecydował, że:  

1) w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu zorganizowany zostanie jeden 

kwalifikacyjny kurs zawodowy (EKA.05 prowadzenie spraw kadrowo-płacowych  

i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych),  

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

zorganizowane dwa kwalifikacyjne kursy zawodowe: 

a) MEC.05. użytkowanie obrabiarek skrawających, 

b) MEC.09. organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu dot. pozyskania 

środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na finansowanie przewozów  

o charakterze użyteczności publicznej w 2021 r. 

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

592054. 

Wicestarosta przypomniał, że w trakcie omawiania przez Skarbnika Powiatu propozycji 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 r. ustalono, że zwiększenie nakładów 

finansowych na organizację publicznego transportu zbiorowego wyniesie 200 000,00 zł,  

a nie jak proponowano w karcie informacyjnej 300 000,00 zł. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

1) zaakceptował dotychczas podjęte działania związane z pozyskaniem dofinansowania  

z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych na finansowanie przewozów o charakterze 

użyteczności publicznej w 2021 r.,  



 

 

19 

2) wyraził zgodę na zawarcie umowy z Wojewodą Śląskim, która będzie obejmowała 

wszystkie linie obsługiwane obecnie przez Powiat a także linie, które mogą być 

uruchomione w trakcie roku budżetowego oraz na pozyskanie dofinansowania z Funduszu 

na 2021 r., które będzie obejmowało wszystkie linie komunikacyjne,  

3) wyraził zgodę na zwiększenie nakładów finansowych na organizację publicznego 

transportu zbiorowego o 200 000,00 zł. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska omówiła: 

1) sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr III/41/2006 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, 

stanowiących własność Powiatu Raciborskiego, które znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 592513,  

2) sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr V/78/2003 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego oraz ich wydzierżawiania 

lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, które znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 592514.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego:  

1) przyjął sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr III/41/2006 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, 

stanowiących własność Powiatu Raciborskiego oraz postanowił o jego przekazaniu  

na sesję w dniu 23 lutego 2021 r., 

2) przyjął sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr V/78/2003 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego oraz ich wydzierżawiania  

lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję 

w dniu 23 lutego 2021 r. 

 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Powiatu Raciborskiego VI kadencji odbędzie się w dniu 11 lutego 2021 r.  

o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu (budynek A, parter, sala narad). 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 592566. 
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Starosta przedstawił suplement dot. koncepcji „Zamek Piastowski i Muzeum w Raciborzu 

jako podstawowa baza przychodowa lokalnego produktu turystycznego ziemi raciborskiej”, 

który znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 594061. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informacyjnie suplement dot. koncepcji „Zamek 

Piastowski i Muzeum w Raciborzu jako podstawowa baza przychodowa lokalnego produktu 

turystycznego ziemi raciborskiej”. 

 

Starosta omówił pismo Prezesa Zarządu Eko-Okna S.A. dot. modernizacji obecnego układu 

drogowego umożliwiającego lepszą funkcjonalność ruchu pojazdów jadących do firmy  

„Eko-Okna” S.A. Dodał, że dzięki jego staraniom doszło do kilku spotkań poświęconych 

analizie stanu dróg na terenie Powiatu Raciborskiego (z Wojewodą Śląskim, Marszałkami 

Województwa Śląskiego).  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 594060. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem z dnia 29 stycznia 2021 r. Prezesa 

Zarządu Eko-Okna S.A.dot. modernizacji obecnego układu drogowego. 

 

Ad. 6 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia 

realizacji Uchwały Nr XXV/204/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 stycznia 2021 r. 

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2021 – 2032. 

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

592753. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

do określenia realizacji Uchwały Nr XXV/204/2021 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2021 – 2032. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia 

realizacji Uchwały Nr XXV/205/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 stycznia 2021 r. 

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 
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592781. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

do określenia realizacji Uchwały Nr XXV/205/2021 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2021 rok.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

do określenia realizacji Uchwały Nr XXV/206/2021 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Raciborskiego  

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 rok. 

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

592590. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Referatu Bezpieczeństwa  

i Zarządzania Kryzysowego do określenia realizacji Uchwały Nr XXV/206/2021 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty 

Raciborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 rok. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji 

Uchwały Nr XXV/207/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 stycznia 2021 r.  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej, z budżetu Powiatu Raciborskiego  

na 2021 r., Miastu Racibórz. 

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

592929. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych 

do określenia realizacji Uchwały Nr XXV/207/2021 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej, z budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2021 r., Miastu Racibórz. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia 

realizacji Uchwały Nr XXV/208/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 stycznia 2021 r.  

w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 
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592931. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych 

do określenia realizacji Uchwały Nr XXV/208/2021 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu. 

 

Ad. 7 

 

W tym miejscu Starosta rozpoczął omawianie materiałów dodatkowych.  

 

Starosta zaprezentował „Informację o przebiegu inwestycji drogowych na terenie Powiatu 

Raciborskiego w 2020 r.”, która znajduje się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 594050. 

Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem „Informacji o przebiegu inwestycji 

drogowych na terenie Powiatu Raciborskiego w 2020 r.” oraz jej przekazaniem na sesję  

w dniu 23 lutego 2021 r.? 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował „Informację o przebiegu inwestycji 

drogowych na terenie Powiatu Raciborskiego w 2020 r.” oraz postanowił o jej przekazaniu  

na sesję w dniu 23 lutego 2021 r. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu do reprezentowania 

Powiatu Raciborskiego w postępowaniu upadłościowym. 

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

594249. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu do reprezentowania Powiatu Raciborskiego  

w postępowaniu upadłościowym? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego 
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Urzędu Pracy w Raciborzu do reprezentowania Powiatu Raciborskiego w postępowaniu 

upadłościowym. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

Sekretarz Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

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

595013. 

Szczegółowych wyjaśnień w ww. sprawie udzieliła obecna w tej części posiedzenia  

radca prawny Michalina Staniszewska-Niestrój.  

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zawiadomienia o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zawiadomienia o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa i polecił radcom prawnym tut. Starostwa prowadzenie sprawy.  

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

Sekretarz Powiatu przypomniała, że na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2020 r. Zarząd polecił 

przeanalizować zapisy Uchwały Nr V/46/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 1 marca 

2011 r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród dla osób 

fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe i przedstawić projekt nowej uchwały 

uwzględniającej zmiany w stanie prawnym oraz nowe założenia w honorowaniu wyników 

sportowych w Powiecie Raciborskim w terminie do końca kwietnia 2020 r. 

Następnie w związku z negatywnymi skutkami gospodarczymi COVID-19 powodującymi 

zagrożenie utrzymania płynności finansowej Powiatu Raciborskiego Zarząd Powiatu 

Raciborskiego na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2020 r. podjął decyzję, że do odwołania 

należy zawiesić nagradzanie w formie stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród dla osób 

fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. Wobec powyższego polecił Kierownikowi 

Referatu Rozwoju Powiatu przygotować propozycję formuły prawnej niezbędnej w tej 

sytuacji. Aktualnie należy powrócić do ponownej analizy tematu.  

Po dyskusji, Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Edukacji przeanalizować zapisy Uchwały  

Nr V/46/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia 

stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki 
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sportowe i przedstawić rozwiązania uwzględniające zmiany w stanie prawnym oraz nowe 

założenia w honorowaniu wyników sportowych w Powiecie Raciborskim w terminie  

do końca kwietnia 2021 r.  

 

W tym momencie odbyła się prezentacja filmu promocyjnego Powiatu Raciborskiego.  

 

Ad. 8 

 

Ok. godz. 11.00 Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego, Sekretarz Powiatu  

oraz Skarbnik Powiatu udali się na wizję do Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu. 

 

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 lutego 2021 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 9 lutego 2021 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok (rezerwa ogólna). 

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

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2021 rok. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej podniesienia wynagrodzenia dla rodzin 

zastępczych zawodowych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka na terenie 

Powiatu Raciborskiego. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu do reprezentowania Powiatu Raciborskiego  

w postępowaniu upadłościowym. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zawiadomienia o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa. 

 


