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OR.IV.0022.1.7.2021 

 

PROTOKÓŁ  NR 114/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 23 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, że Dyrektor 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Ryszard Rudnik nie bierze udziału  

w posiedzeniu, gdyż przebywa na delegacji służbowej.  

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) pismo Prezydenta Miasta Racibórz nr EKS.434.31.2019 PKT.KW-0031/21  

z dnia 15 lutego 2021 r., 

2) kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Rozwoju dot. wyrażenia zgody  

na złożenie wniosku przez Powiat Raciborski do Śląskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Katowicach o przyznanie dotacji celowej na prace 

konserwatorskie wynikające z Programu prac konserwatorskich pn. „Budynek 

bramny, ściany elewacji wschodniej zamku oraz ściana zachodnia budynku 

mieszkalnego (zejście do restauracji) Zamku Piastowskiego w Raciborzu, 

3) opinie Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego  

VI kadencji z posiedzenia w dniu 22 lutego 2021 r., 

4) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok. 
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Ww. materiały dodatkowe zostaną omówione w pkt 5 protokołu.  

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia, uwzględniającego  

ww. zmiany?  

Po zmianach, 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, 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 113/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 17 lutego 2021 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy bieżące. 

5. Materiały dodatkowe.  

 

Starosta przekazał, że kolejne planowane posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 2 marca 

2021 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 113/2021 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego z dnia 17 lutego 2021 r., bez odczytywania, który był do wglądu  

w Wydziale Organizacyjnym? 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 113/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 17 lutego 2021 r., po zgłoszeniu wniosku o wykreślenie błędu 

redakcyjnego na str. 4. 
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Ad. 2 

 

Wicestarosta omówił nową wersję projektu 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 

597072. 

Wicestarosta przypomniał, że przedmiotowy projekt uchwały został omówiony  

na posiedzeniu w dniu 9 lutego 2021 r. Jednocześnie wniósł autopoprawki do brzmienia § 1 

pkt 1-3 polegające na dodaniu słowa „miesięcznie” (co zostało oznaczone czcionką 

pogrubioną w projekcie uchwały).  

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 13 lutego 2021 r. do dnia 19 lutego 

2021 r. Osobą upoważnioną do kontaktu z organizacjami pozarządowymi był Kierownik 

Referatu Spraw Społecznych. Żadna z organizacji pozarządowych nie wzięła udziału  

w konsultacjach (w projekcie uchwały informacje dot. przeprowadzenia wymaganych 

prawem konsultacji oznaczono kursywą).  

Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem nowej wersji projektu uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie podniesienia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych 

zawodowych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka na terenie Powiatu Raciborskiego 

oraz o jej przekazaniem na sesję w dniu 23 lutego 2021 r.? 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu 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 jej przekazaniu na sesję w dniu 23 lutego 2021 r. 
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Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany nazwy 

jednostki budżetowej Powiatu Raciborskiego i zmiany uchwały. 

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

597099. 

Szczegółowych informacji w ww. sprawie udzieliła Sekretarz Powiatu, która przekazała,  

że zmienia się nazwę jednostki budżetowej utworzonej na podstawie Uchwały  

Nr XXIV/248/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 października 2008 r. w sprawie 

utworzenia jednostki budżetowej Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu i zatwierdzenia jej statutu z: 

„Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu” na: „Zamek Piastowski w Raciborzu”. 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że przedmiotowy projekt uchwały został przedstawiony  

na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu Raciborskiego  

VI kadencji w dniu 17 lutego 2021 r. 

Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu dotyczący zmiany nazwy Agencja 

Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu na Zamek Piastowski w Raciborzu. 

Jednocześnie Sekretarz Powiatu zaproponowała wprowadzenie autopoprawek  

do przedmiotowego projektu uchwały polegających na tym, że § 4 otrzymał brzmienie:  

 „§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.” oraz na poprawieniu drobnego 

błędu redakcyjnego w uzasadnieniu. 

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

Raciborskiego w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej Powiatu Raciborskiego  

i zmiany uchwały, wraz ze zgłoszonymi przez Sekretarza Powiatu autopoprawkami oraz jego 

przekazaniem na sesję w dniu 23 lutego 2021 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 zmiany nazwy jednostki budżetowej Powiatu Raciborskiego  

i zmiany uchwały oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 23 lutego 2021 r.,  

po wprowadzeniu autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia polegających na tym,  

że § 4 otrzymał brzmienie:  „§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.”  

oraz na poprawieniu drobnego błędu redakcyjnego w uzasadnieniu. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że zwróci się z prośbą do Przewodniczącego Rady 

Powiatu Raciborskiego o ujęcie w porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 23 lutego 2021 roku: 

1) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie podniesienia 

wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i osób prowadzących rodzinne domy 

dziecka na terenie Powiatu Raciborskiego 

i jednocześnie wycofanie z porządku obrad ww. projektu uchwały przekazanego pismem      

nr OR.IV.0022.3.2.2021 z dnia 10 lutego 2021 r., 

2) projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany nazwy jednostki 

budżetowej Powiatu Raciborskiego i zmiany uchwały. 

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

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

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

596813. 

Skarbnik Powiatu poinformował, że po przygotowaniu przedmiotowego projektu uchwały 

otrzymał dodatkowy wniosek Wydziału Organizacyjnego tut. Starostwa o zwiększenie planu 

wydatków, z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej, w związku z trwającą 

epidemią COVID-19. 

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego wniósł autopoprawki do ww. projektu uchwały 

polegające na zwiększeniu o kwotę 1 000,00 zł planu wydatków Starostwa, z przeznaczeniem 

na zakup maseczek ochronnych, w związku z trwającą epidemią COVID-19. Jednocześnie  

o ww. kwotę zmniejsza się plan rezerwy na zarządzanie kryzysowe. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok (rezerwa) wraz ze zgłoszonymi ww. autopoprawkami? 

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 2021 rok (rezerwa), po wniesieniu ww. autopoprawek. 

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

nr OR.IV.0025.1.2021.  
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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 wraz z autopoprawkami. 

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

596814. 

W trakcie omawiania ww. projektu uchwały Skarbnik Powiatu zgłosił autopoprawki 

polegające na przesunięciu środków finansowych w planach wydatków jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego, z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi.  

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

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego 

na 2021 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 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. 

 

W tym miejscu Starosta poinformował zebranych o rozmowie telefonicznej z Prezesem 

Zarządu Związku Powiatów Polskich Andrzejem Płonką, która dotyczyła rządowych planów 

przejęcia szpitali powiatowych.  

Jak oświadczył Prezes Andrzej Płonka cyt.: „Związek Powiatów Polskich z niepokojem 

przyjmuje informacje o powołaniu zespołu do spraw przygotowania rozwiązań 

legislacyjnych, dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych. Pod pięknym słowem 

restrukturyzacja oczywiście kryje się zapowiedź przejęcia szpitali, które dzisiaj prowadzą 

powiaty.”. Ponadto zarzucił władzom, iż w zespole, który przygotowuje projekt centralizacji 

szpitali, nie ma przedstawicieli strony samorządowej.  

Starosta oświadczył, że w przypadku gdyby doszło do przejęcia Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu przez rząd to, oczekuje, aby mieszkańcy mieli zapewniony taki sam poziom 

opieki medycznej, jak dotychczas (tj. przed wybuchem epidemii COVID-19). Jest to 

jednoznaczne z brakiem naszej zgody na likwidację jakiegokolwiek z działających obecnie  
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16 oddziałów szpitalnych. Wyraził obawy, że centralizacja szpitali powiatowych będzie 

oznaczać likwidację części oddziałów szpitalnych oraz znaczne ograniczenie świadczonych 

usług zdrowotnych dla mieszkańców. Podkreślił, że od początku tej kadencji samorządu 

powiatowego przekazano na zadania z zakresu służby zdrowia kwotę ok. 8 500 000,00 zł.  

To jednak tylko część środków finansowych, jakie Powiat Raciborski wyasygnował  

z własnego budżetu wpierw na budowę, a potem na wszelkiego rodzaju inwestycje Szpitala. 

W 1999 r. w wyniku wprowadzonej reformy powiaty przejęły od wojewodów szpitale,  

które wymagały przekazania olbrzymiego dofinansowania zarówno w infrastrukturę,  

jak i finansowania bieżącej działalności. Gdy wreszcie szpitale świadczą usługi zdrowotne  

na odpowiednim poziomie Minister Zdrowia zapowiada przejęcie tych szpitali.  

Starosta dodał, że jeśli gospodarza szpitala zabraknie na miejscu, to ewentualna jego 

likwidacja będzie kwestią jednego podpisu w Katowicach, czy Warszawie. Takie obawy 

wyrażają również inni starostowie z terenu województwa śląskiego.  

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej udzielenia, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2021 r., pożyczki 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu wraz z autopoprawką redakcyjną do § 1 pkt 1. 

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

596443. 

Starosta poinformował, że w dniu 12 lutego 2021 r. Dyrektor Szpitala zwrócił się do Zarządu  

z wnioskiem o zmianę harmonogramu udzielenia pożyczki oraz terminu jej spłaty. 

Pożyczka zostanie przekazana Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu  

w transzach:  

1) I transza w kwocie 500 000,00 zł do dnia 30 lipca 2021 r.;  

2) II transza w kwocie 500 000,00 zł do dnia 30 sierpnia 2021 r.; 

3) III transza w kwocie 500 000,00 zł do dnia 30 września 2021 r.;  

4) IV transza w kwocie 500 000,00 zł do dnia 30 października 2021 r.”. 

Spłata pożyczki nastąpi w terminie do dnia 20 grudnia 2021 r.  

Wniosek Dyrektora wynika z przesunięcia terminu wznowienia realizacji projektu 

„Rozbudowa SOR” oraz planów realizacji projektu „e-zdrowie” i projektu 

„Termomodernizacja”.  
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Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

udzielenia, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2021 r., pożyczki Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu wraz ze zgłoszoną autopoprawką redakcyjną do § 1 pkt 1? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

udzielenia, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2021 r., pożyczki Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu, po wniesieniu przez Starostę w trakcie posiedzenia autopoprawki redakcyjnej 

do § 1 pkt 1. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2021. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Edukacji dot. przedstawienia 

wyniku postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury 

w Raciborzu przeprowadzonego w dniu 16 lutego 2021 r. przez Komisję konkursową 

powołaną Uchwałą Zarządu Powiatu Raciborskiego Nr 111/601/2021 z dnia 2 lutego 2021 r. 

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

596245. 

Wicestarosta przekazał, że w dniu 16 lutego 2021 r. Komisja konkursowa, o której mowa 

powyżej, przeprowadziła konkurs na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury  

w Raciborzu.  

Po zapoznaniu się ze złożoną przez kandydata ofertą Komisja konkursowa podjęła uchwałę 

o dopuszczeniu do dalszego postępowania konkursowego kandydata – Panią Agnieszkę 

Busuleanu-Jaksik. 

W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej kandydatem na stanowisko dyrektora 

Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu została Pani Agnieszka Busuleanu-Jaksik. 

Do ww. karty informacyjnej dołączono dokumentację z postępowania konkursowego: 

1) protokół z posiedzenia Komisji konkursowej, 

2) załącznik do protokołu – uchwała z dnia 16  lutego 2021 r. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z wynikiem postępowania konkursowego  

na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu przeprowadzonego  
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w dniu 16 lutego 2021 r. przez Komisję konkursową powołaną Uchwałą Zarządu Powiatu 

Raciborskiego Nr 111/601/2021 z dnia 2 lutego 2021 r. zatwierdził ww. konkurs. 

 

Następnie Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury  

w Raciborzu przy ul. Stalmacha 12. 

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

596061. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu  

na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu przy ul. Stalmacha 12? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu przy ul. Stalmacha 12. 

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

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia 

stanowiska dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury Raciborzu przy ul. Stalmacha 12  

wraz z autopoprawkami redakcyjnymi.  

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

596062. 

Wicestarosta poinformował, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu, powierza się  

Pani Agnieszce Busuleanu-Jaksik stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury  

w Raciborzu przy ul. Stalmacha 12 od dnia 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2026 r. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 

Młodzieżowego Domu Kultury Raciborzu przy ul. Stalmacha 12 wraz ze zgłoszonymi  

przez Wicestarostę autopoprawkami redakcyjnymi? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 

Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu przy ul. Stalmacha 12, po wniesieniu  

przez Wicestarostę autopoprawek redakcyjnych zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

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

nr OR.IV.0025.1.2021. 
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Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia dyrektora jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem 

bieżącej działalności powiatu raciborskiego przez Młodzieżowy Domu Kultury w Raciborzu. 

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

596063. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki 

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu 

raciborskiego przez Młodzieżowy Domu Kultury w Raciborzu? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki  

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu 

raciborskiego przez Młodzieżowy Domu Kultury w Raciborzu. 

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

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu omówił kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych  

na 2021 rok. 

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

596632. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianą w planie finansowym Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu na 2021 rok. 

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu  

dot. uzyskania informacji o partycypacji w kosztach publicznego transportu zbiorowego  

przez gminy z ościennych powiatów. 

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

596637. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

1) zapoznał się z informacją o partycypacji w kosztach publicznego transportu zbiorowego 

przez gminy z ościennych powiatów,  
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2) polecił Naczelnikowi Wydziału Komunikacji i Transportu uzyskać informację  

z ościennych powiatów w zakresie ilości wozokilometrów, które świadczą usługodawcy 

oraz sposobu kalkulacji średnich kosztów  przewoźników 1 wozokilometra przebiegu.  

 

Starosta przedstawił opinie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu 

Raciborskiego VI kadencji z posiedzenia w dniu 17 lutego 2021 r., informując, że: 

1) Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Powiatu dotyczący zmiany nazwy 

Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu na Zamek Piastowski w Raciborzu, 

2) Komisja pozytywnie zaopiniowała materiały na sesję Rady Powiatu Raciborskiego 

zwołaną na dzień 23 lutego 2021 r. 

Ww. opinie znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 596718. 

 

Starosta omówił wnioski Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji  

w ramach kontroli pn. „Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu 

raciborskiego”. 

Ww. wnioski znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 596923. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Naczelnikowi Wydziału Komunikacji i Transportu 

udzielić odpowiedzi na wnioski Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego  

VI kadencji w ramach kontroli pn. „Organizacja publicznego transportu zbiorowego  

na terenie powiatu raciborskiego”. 

 

Starosta zapoznał zebranych z odpowiedzią Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Polityki 

Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji na pismo  

dot. dalszego funkcjonowania zakładu diagnostyki obrazowej w Szpitalu Rejonowym  

w Raciborzu. 

Odpowiadając na pismo nr ZS.8023.1.7.2021 z dnia 10 lutego 2021 r. Przewodniczący  

poinformował, że Członkowie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa 

podczas posiedzenia, które odbyło się 16 lutego 2021 r. zajęli się sprawą dalszego 

funkcjonowania zakładu diagnostyki obrazowej.  

W wyniku przeprowadzonej dyskusji oraz analizy kosztów funkcjonowania ww. zakładu 

przedstawionych w piśmie Dyrektora Szpitala Ryszarda Rudnika nr NM/015/02/2021  
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z dnia 8 lutego 2021 r. Członkowie Komisji postanowili rekomendować wariant prowadzenia 

działalności przez firmę zewnętrzną.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 596630. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z odpowiedzią Przewodniczącego Komisji 

Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Raciborskiego  

VI kadencji na pismo dot. dalszego funkcjonowania zakładu diagnostyki obrazowej  

w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu, w której rekomendowano wariant prowadzenia 

działalności przez firmę zewnętrzną.  

Zarząd biorąc pod uwagę pozytywną opinię Komisji polecił, aby Dyrektor rozpoczął 

postępowanie przetargowe w sprawie prowadzenia badań diagnostycznych dla pacjentów 

szpitalnych i poradni specjalistycznych przez firmę zewnętrzną. O powyższym Dyrektora 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu poinformuje Kierownik Referatu Spraw Społecznych.  

 

Starosta omówił odpowiedź Wicemarszałka Województwa Śląskiego na pismo  

dot. odtworzenia infrastruktury drogowej DP 3538S Łańce – Pstrążna.  

Wicemarszałek poinformował, że nie jest możliwe przeznaczenie środków z budżetu 

Województwa na remont ww. drogi powiatowej w związku z przebudową DW 935  

na odcinku od skrzyżowania z DK 45 w Raciborzu do granicy Rybnika – odcinek C od kanału 

Ulga w Raciborzu do ul. Pamiątki w gminie Kornowac i odcinek D od ul. Pamiątki  

do skrzyżowania z DW 933 w gminie Kornowac.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 596325. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z odpowiedzią Wicemarszałka Województwa 

Śląskiego na pismo nr SI.7111.1.3.2021 z dnia 21 stycznia 2021 r. dot. odtworzenia 

infrastruktury drogowej DP 3538S Łańce – Pstrążna. 

 

Ad. 5 

 

W tym miejscu Starosta rozpoczął omawianie materiałów dodatkowych.  

 

Starosta zapoznał zebranych z pismem Prezydenta Miasta Racibórz nr EKS.434.31.2019  

PKT.KW-0031/21 z dnia 15 lutego 2021 r., który poinformował, że nie prowadzi analizy 

podobieństwa (plagiatu) koncepcji, którą dla Miasta Racibórz stworzył  
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Pan lllllllllllllllllllllllllllllll aktualny lllllllllllllllllllllllllllllllllllll w stosunku do koncepcji 

stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego autorstwa Pana llllllllllllllllllllllllllllllllllll  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 597095. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z ww. pismem.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Rozwoju dot. wyrażenia zgody  

na złożenie wniosku przez Powiat Raciborski do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków w Katowicach o przyznanie dotacji celowej na prace konserwatorskie wynikające  

z Programu prac konserwatorskich pn. „Budynek bramny, ściany elewacji wschodniej zamku 

oraz ściana zachodnia budynku mieszkalnego (zejście do restauracji) Zamku Piastowskiego  

w Raciborzu”. 

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

597316. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na złożenie przez Powiat Raciborski  

do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach wniosku o udzielenie 

dotacji celowej na prace konserwatorskie wynikające z Programu prac konserwatorskich  

pn. „Budynek bramny, ściany elewacji wschodniej zamku oraz ściana zachodnia budynku 

mieszkalnego (zejście do restauracji) Zamku Piastowskiego w Raciborzu”. 

 

Starosta przedstawił opinie Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu 

Raciborskiego VI kadencji z posiedzenia w dniu 22 lutego 2021 r. informując, że: 

1) Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego: 

-  w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego 

na lata 2021 – 2032, 

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

2) Komisja pozytywnie zaopiniowała materiały przygotowane na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego zwołaną na dzień 23 lutego 2021 r.  

Ww. opinie znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 597572. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok. 

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

597570. 



 

 

14 

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

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 dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2021 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

Wicestarosta przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu dokonano zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok, polegających na przesunięciu kwoty 5 966,00 zł  

do budżetu Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, z przeznaczeniem na naprawę platformy 

dla niepełnosprawnych. W związku z powyższym Zarząd polecił Dyrektorowi rozeznać jaki 

jest koszt zakupu nowej platformy. 

Dyrektor ZSS w Raciborzu poinformowała, że koszt nowej platformy schodowej  HIRO 320 

o torze krzywoliniowym wynosi 70 000,00 zł netto (cena uzgodniona z wykonawcą obecnie 

funkcjonującej). 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Raciborzu dot. kosztów zakupu nowej platformy schodowej  

dla niepełnosprawnych. 

 

Wicestarosta poinformował, że średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2021 r.  

w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu wynosi 4 109,00 zł. Z kolei  

w 2020 r. wyniósł 3 920,00 zł, a w 2019 r. – 3 680,00 zł.  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska wskazała na niską stawkę 

żywieniową w DPS oraz zaproponowała by w przypadku wzrostu kosztów utrzymania 

mieszkańca w 2021 r. również stawka żywieniowa wzrosła – z czym zgodził się Starosta.  

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił, aby Dyrektor DPS „Złota Jesień”  

w Raciborzu: 

1) przygotował informację porównawczą dot.: 

- średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2021 r. w domach pomocy 

społecznej prowadzonych przez ościenne powiaty,  

- zmiany stanu zatrudnienia w jednostce w latach 2020 i 2021 w stosunku do ilości 

pensjonariuszy Domu (w tym związanych np. z przejściem na emeryturę),  
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- planowanych działań w przypadku gdy do czerwca br. ilość pensjonariuszy w jednostce 

nie zmieni się (pozostaną miejsce wolne), 

2) udzielił odpowiedzi czy koszt wypłaty premii dla pracowników wpłynął na średni 

miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2021 r., 

3) po szczegółowej analizie rozważył możliwość podwyższenia stawki żywieniowej.  

O powyższym Dyrektora poinformuje Kierownik Referatu Spraw Społecznych, a następnie 

przygotuje na posiedzenie Zarządu kartę informacyjną w ww. sprawie w terminie do końca 

marca 2021 r.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska nawiązała do przedstawionej  

na poprzednim posiedzeniu korespondencji mailowej Pana lllllllllllllllllllll z dnia 15 lutego 

2021 r. dotyczącej budowy windy, która miałaby zostać usytuowana na fasadzie Urzędu 

Miasta Racibórz. Poinformowała, że Miasto Racibórz wystąpiło z wnioskiem o pozwolenie 

na budowę windy w dniu 18 lutego 2021 r. Umowa pomiędzy Powiatem a Miastem Racibórz 

dotycząca przekazania środków na budowę windy do tego czasu nie została podpisana.  

 

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 23 lutego 2021 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23 lutego 2021 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok (rezerwa).  

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2021 rok. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

udzielenia, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2021 r., pożyczki Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia konkursu  

na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu 

przy ul. Stalmacha 12. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 

Młodzieżowego Domu Kultury Raciborzu przy ul. Stalmacha 12. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki  

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu 

raciborskiego przez Młodzieżowy Domu Kultury w Raciborzu. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok.  


