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OR.IV.0022.1.9.2021 

 

PROTOKÓŁ  NR 116/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 9 marca 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 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) kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Rozwoju dot. potwierdzenia zgody  

na złożenie wniosku o dofinansowanie dla mikroprojektu pt.: „Woda, motyle, 

wiatr – moja potrzeba wolności” w ramach Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 

Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska, 

2) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu  

do realizacji projektu pn. „Woda, motyle, wiatr - moja potrzeba wolności”  

w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska  

– Polska w latach 2014-2020, 

3) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok (rezerwa oświatowa), 

4) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”  

w Raciborzu Pani Małgorzacie Krawczyńskiej do realizacji projektu „ŚLĄSKIE 
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POMAGA” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

2014-2020. 

Ww. materiały dodatkowe zostaną omówione w pkt 8 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. Wizyta Dyrektora Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu  

Ryszarda Rudnika. 

2. Karta informacyjna Wydziału Komunikacji i Transportu dot. zapoznania się z kwartalną 

informacją o spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. według stanu 

na dzień 31.12.2020 r. – referuje Prezes Zarządu. 

3. Przyjęcie Protokołu Nr 115/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 2 marca 2021 r.  

4. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego.  

5. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

6. Sprawy bieżące. 

7. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

8. Materiały dodatkowe.  

 

Starosta przekazał, że kolejne planowane posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 16 marca 

2021 r. o godz. 07.30.  
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Ad. 1 

 

Starosta w imieniu własnym oraz zebranych przywitał na posiedzeniu Dyrektora Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Ryszarda Rudnika i poprosił o omówienie 

bieżącej sytuacji Szpitala. 

Dyrektor przypomniał, że Szpital dysponuje 175 łóżkami covidowymi, na chwilę obecną 

pozostały 2 lub 3 wolne miejsca. W ciągu tzw. roku covidowego w Zakładzie leczyło się  

ok. 3 000 pacjentów covidowych.  

Poinformował, że dzisiaj do raciborskiego Szpitala przywieziona zostanie chora  

na COVID-19 obywatelka Czech. Ustalenia w tym temacie, m.in. z Wojewodą Śląskim, 

Ambasadą Republiki Czeskiej w Warszawie, trwają już od kilku dni. Do Szpitala dotarła 

przetłumaczona dokumentacja medyczna. Czeskie szpitale są przepełnione pacjentami 

chorymi na COVID-19, stąd Wojewoda Śląski zadeklarował, że śląskie szpitale mogą przyjąć 

pacjentów zza naszej południowej granicy.  

Dyrektor przekazał, że w trakcie wideokonferencji w dniu 5 marca br. Wojewoda Śląski 

zobowiązał zarządzających szpitalami do oddelegowania personelu medycznego do pracy  

w szpitalu tymczasowym w Katowicach, gdyż brakuje w nim kadry medycznej.  

Dyrektor poinformował, że od grudnia 2020 r. trwa kontrola przeprowadzana  

przez Najwyższą Izbę Kontroli, która dotyczy przygotowania Szpitala do leczenia pacjentów 

covidowych.  

Dyrektor przekazał, że 14 lutego 2022 r. kończy się 6-letni kontrakt Zastępcy Dyrektora  

ds. medycznych. W związku z powyższym przedstawił swoje plany związane z zarządzaniem 

Szpitalem przede wszystkim w kontekście zabezpieczenia świadczeń medycznych  

dla mieszkańców powiatu, jak i realizacji zadań wynikających z przeciwdziałania epidemii 

COVID-19.  

Następnie Dyrektor przedstawił informację o realizowanych i planowanych do realizacji 

projektach inwestycyjnych (przy udziale powiatu) w zakresie infrastruktury technicznej  

i sprzętu medycznego w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu. Przekazał, że został zrealizowany 

i rozliczony projekt pn. Modernizacja infrastruktury dostosowania tlenu medycznego  

w szpitalach jednoimiennych o wartości 684 732,00 zł.  

Projekty w trakcie realizacji to: 

1) Projekt RPO COVID. Wsparcie podmiotów leczniczych z terenu województwa śląskiego 

w przeciwdziałaniu rozprzestrzenianiu się COVID-19.  
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Źródła finansowania inwestycji: 85% środki europejskie EFRR, 10% Budżet Państwa  

z Kontraktu Terytorialnego, 5 % wkład własny. Całkowity koszt – 8 884 400,00 zł, 

dofinansowanie UE – 7 551 740,00 zł,  

2) Projekt POIŚ Infrastruktura medyczna COVID-19.  

Źródła finansowania inwestycji: 85% środki europejskie, 15 % wkład własny. Wartość 

inwestycji 2 300 000,00 zł, dofinansowanie 1 955 000,00 zł, 

3) Zadanie pn. Modernizacja wentylacji i klimatyzacji w szpitalach jednoimiennych  

w związku z COVID-19. Wartość – 1 633 400,00 zł, w 100 % finansowane z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19,  

4) Projekt SOR. Przebudowa z rozbudową budynku szpitala w celu stworzenia Szpitalnego 

Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu.  

Źródła finansowania inwestycji: dotacja z NFOŚiGW – 8 400 000,00 zł, wkład własny 

Starostwa – 1 700 000,00 zł. Całkowity koszt 10 132 129,44 zł. Umowa na finansowanie 

została podpisana, a wykonawca wyłoniony w drodze przetargu. Inwestycja została 

wstrzymana ze względu na epidemię COVID-19. Rozpoczęcie inwestycji zaplanowano  

na pierwsze półrocze 2021 r. 

Projekty złożone, które uzyskały pozytywną akceptację i oczekujące na zatwierdzenie: 

1) Projekt TERMO. Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej  

ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 

Źródła finansowania inwestycji: dotacja z NFOŚiGW w formie refundacji w kwocie 

17 310 971,00 zł, pożyczka komercyjna w kwocie 4 580 714,00 zł, środki własne 

521 188,00 zł. Całkowity koszt 22 412 871,00 zł,  

2) Projekt e-Zdrowie. Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru  

e-Zdrowie w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu. 

Źródła finansowania inwestycji: 85% środki europejskie, 15 % wkład własny. Całkowity 

koszt – 3 925 460,20 zł, dofinasowanie z UE – 3 336 641,17 zł.  

Wartość projektów na które Szpital pozyskał finansowanie na dzień 4 marca 2021 r.  

– 23 634 701,44 zł, wartość złożonych projektów – 49 973 032,64 zł.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził uznanie dla działań Dyrektora Ryszarda Rudnika 

związanych z pozyskiwaniem środków finansowych przeznaczonych na projekty 

inwestycyjne w zakresie infrastruktury technicznej i sprzętu medycznego w Szpitalu 

Rejonowym w Raciborzu.  

W tym miejscu Dyrektor Ryszard Rudnik opuścił posiedzenie.  
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Ad. 2 

 

Starosta w imieniu swoim oraz zebranych przywitał na posiedzeniu Prezesa Zarządu 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Raciborzu Damiana Knurę (dalej: Prezes Zarządu). Następnie 

przedstawił kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu dot. zapoznania się  

z kwartalną informacją o spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. 

według stanu na dzień 31.12.2020 r. 

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

599334. 

Prezes Zarządu przedstawił kwartalną informację o Spółce według stanu na dzień 31 grudnia 

2020 r. (dane wstępne). Podkreślił, że ze względu na utrzymujący się stan epidemii  

COVID-19 miniony rok był dla Spółki rokiem trudnym, pełnym wyzwań. Część komunikacji 

została zawieszona, Spółka działała na zasadzie utrzymania gotowości technicznej i kadrowej 

mającej zapewnić ewentualny powrót przewozów szkolnych. Ze względu na znaczny spadek 

przychodów z biletów jednorazowych i miesięcznych wydatki zostały ograniczone  

do minimum w celu utrzymania płynności finansowej Spółki.  W ostatnich dniach grudnia 

2020 r. uregulowano odroczone płatności składek ZUS z I półrocza 2020 r. Ponadto  

w minionym roku zakończono projekt pn. „Wymiana części taboru poprzez zakup 

niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim”.   

Prezes Zarządu poinformował, że sukcesywnie prowadzi działania mające na celu pozyskanie 

funduszy w ramach dostępnych „Tarcz”. Bieżące funkcjonowanie Spółki oparte jest  

w głównej mierze na rekompensatach pozyskiwanych w ramach umów o świadczenie usług 

publicznego transportu zbiorowego.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął kwartalną informację o spółce Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o. według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.  

W tym miejscu Prezes Zarządu Damian Knura opuścił posiedzenie.  

 

Ad. 3 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 115/2021 z posiedzenia Zarządu 

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

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

1 głosem wstrzymującym – przyjął Protokół Nr 115/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 2 marca 2021 r. 

 

Ad. 4 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Raciborskiego za 2020 rok. 

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

599311. 

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

Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu 

Raciborskiego za 2020 rok oraz jego przekazaniem na sesję w dniu 30 marca 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 przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu 

Raciborskiego za 2020 rok oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 30 marca  

2021 r. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił o przekazaniu na sesję w dniu 30 marca 2021 r.: 

1) informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie działania Komendy Powiatowej Policji   

w Raciborzu w 2020 r., 

2) sprawozdania z realizacji zadań w powiecie raciborskim przez Placówkę Straży Granicznej  

w Rudzie Śląskiej za rok 2020, 

3) sprawozdania z realizacji zadań Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej  

w Raciborzu za rok 2020 - Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu 

raciborskiego za 2020 rok, 

4) sprawozdania z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Powiatowego 

Inspektoratu Weterynarii w Raciborzu w roku 2020, 

5) informacji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu o stanie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego powiatu raciborskiego za 2020 rok. 

 

Jednocześnie Starosta zaprosił zebranych na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

Powiatu Raciborskiego w dniu 18 marca br., w trakcie którego poszczególni szefowie 
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powiatowych służb, inspekcji i straży przedstawią informację o stanie bezpieczeństwa 

mieszkańców Powiatu Raciborskiego za 2020 rok. 

 

Ad. 5 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum 

Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3. 

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

599733. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej  

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego  

im. Adama Mickiewicza w Raciborzu przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej  

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego  

im. Adama Mickiewicza w Raciborzu przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3. 

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

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 6. 

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

599731. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej  

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 6? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej  

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 6. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021.  
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Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Mechanik" w Raciborzu  

przy ul. Zamkowej 1. 

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

599720. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej  

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 2 "Mechanik" w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej  

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 2 "Mechanik" w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1. 

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

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej powołania zespołu doradczego. 

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

600219. 

Starosta przypomniał, że w dniu 12 stycznia 2021 r. Zarząd powołał zespół doradczy  

ds. przygotowania rekomendacji w zakresie rozwoju oraz zmiany kierunków funkcjonowania 

Zamku Piastowskiego w Raciborzu w skład którego wchodzą: przewodniczący zespołu  

– Ewa Lewandowska oraz członkowie w osobach: Andrzej Chroboczek, Piotr Olender, 

Tomasz Cofała, Szymon Bolik, Paweł Płonka, Elżbieta Biskup oraz Beata Bańczyk.  

W dniu 23 lutego 2021 r. na XXVI sesji Rady Powiatu Raciborskiego Klub Radnych Prawa  

i Sprawiedliwości złożył oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w pracach zespołu 

oddelegowanych przedstawicieli Klubu. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

powołania zespołu doradczego? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania 

zespołu doradczego. 

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

 

Skarbnik Powiatu omówił kartę informacyjną 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 

600009. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianą planu finansowego Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 6. 

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Sekretarz Powiatu zaprezentowała kartę 

informacyjną Wydziału Organizacyjnego dot. ubezpieczenia majątkowego jednostek 

organizacyjnych powiatu – uzupełnienie. 

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

600264. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. ubezpieczenia 

majątkowego jednostek organizacyjnych powiatu – uzupełnieniem:  

1) przyjął propozycję wspólnego ubezpieczenia obiektów Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu oraz wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu w drodze zapytania 

ofertowego, z wyłączeniem Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, 

2) wyraził zgodę na włączenie do prowadzonego postępowania wykazu nieruchomości 

wykazanych przez Referat Gospodarki Nieruchomościami, zawierającego nieruchomości 

będące własnością powiatu oraz nieruchomości stanowiących mienie Skarbu Państwa,  

na których usytuowane są budynki, 

3) przyjął propozycję szacowania wartości nieruchomości wg wartości odtworzeniowej, 

4) funkcję koordynowania działań powierzył Referatowi Administracyjnemu. 

 

Skarbnik Powiatu zwrócił uwagę, że szacowanie wartości nieruchomości wg wartości 

odtworzeniowej może spowodować, że koszty ubezpieczenia majątkowego wzrosną.  

Zdaniem Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewy Lewandowskiej należy rozważyć 

sukcesywne sporządzenie operatów szacunków nieruchomości stanowiących własność 

Powiatu Raciborskiego, co umożliwi określenie ich aktualnej wartości.  
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Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  

dot. harmonogramu czasowego i finansowego związanego z zakupem defibrylatorów  

dla jednostek organizacyjnych Powiatu w związku z działaniami mającymi na celu 

podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz edukacji w zakresie podnoszenia umiejętności 

udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

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

599403. 

Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zaproponował, aby zakupić 

defibrylatory wraz z osprzętem służącym do ćwiczeń (elektrody szkoleniowe, mata 

ćwiczebna) dla następujących jednostek: Zamek Piastowski w Raciborzu, DPS „Złota Jesień” 

w Raciborzu, DPS „Różany Pałac” w Krzyżanowicach, DPS przy Pl. Jagiełły w Raciborzu, 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu. Koszt zakupu defibrylatorów w latach 

2021-2022 wyniósłby ok. 30 000,00 zł.  

Skarbnik Powiatu zwrócił uwagę, że obecnie brak środków w budżecie na ww. zakupy, 

proponując ich realizację w dłuższym czasookresie. Ponadto wyraził wątpliwości w zakresie 

możliwości zakupu defibrylatorów dla innych podmiotów, niż jednostki organizacyjne 

Powiatu Raciborskiego.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną dot. harmonogramu 

czasowego i finansowego związanego z zakupem defibrylatorów dla jednostek 

organizacyjnych Powiatu w związku z działaniami mającymi na celu podniesienie poziomu 

bezpieczeństwa oraz edukacji w zakresie podnoszenia umiejętności udzielania pierwszej 

pomocy przedmedycznej.  

W toku dyskusji Zarząd podjął decyzję, aby zakupić defibrylator wraz ze sprzętem służącym  

do ćwiczeń (elektrody szkoleniowe, mata ćwiczeniowa) wyłącznie dla Zamku Piastowskiego 

w Raciborzu. Decyzja o zakupie defibrylatorów dla innych jednostek/podmiotów będzie 

podjęta w późniejszym czasie i uzależniona od możliwości finansowych Powiatu 

Raciborskiego. 

 

Mając na uwadze bieżące bezpieczeństwo jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego 

Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

przygotować informację nt. aktualnego stanu monitoringu poszczególnych jednostek 

(zawierającą m.in. dane nt. stanu technicznego urządzeń, ilości kamer, daty zakupu, jakości 
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nagrywanego obrazu, terminu przechowywania kopii, ponoszonych kosztów, firm 

wykonujących monitoring).  

Po uzyskaniu danych Zarząd polecił Kierownikowi przygotować zbiorczą informację 

(najlepiej w ujednoliconej formie tabelarycznej) na jedno z kolejnych posiedzeń.  

 

Ad. 7 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia 

realizacji Uchwały Nr XXVI/212/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 lutego 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 

599513. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

do określenia realizacji Uchwały Nr XXVI/212/2021 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 23 lutego 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 XXVI/213/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 lutego 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 

599515. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

do określenia realizacji Uchwały Nr XXVI/213/2021 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2021 rok. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia 

realizacji Uchwały Nr XXVI/214/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 lutego 2021 r. 

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

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

599581. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych 

do określenia realizacji Uchwały Nr XXVI/214/2021 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie 

raciborskim na lata 2021 – 2023.  

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji 

Uchwały Nr XXVI/215/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie 

podniesienia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i osób prowadzących 

rodzinne domy dziecka na terenie Powiatu Raciborskiego. 

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

599587. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych 

do określenia realizacji Uchwały Nr XXVI/215/2021 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie podniesienia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych 

zawodowych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka na terenie Powiatu Raciborskiego. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska przedstawiła kartę informacyjną 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały Nr XXVI/216/2021 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

przez Powiat Raciborski prawa własności części nieruchomości, położonych w Turzu, 

stanowiących własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska. 

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

599603. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały Nr XXVI/216/2021 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat 

Raciborski prawa własności części nieruchomości, położonych w Turzu, stanowiących 

własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska. 

 

Kierownik Sylwia Sitarz omówiła kartę informacyjną Biura Obsługi Starosty do określenia 

realizacji Uchwały Nr XXVI/217/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 lutego 2021 r. 

w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej Powiatu Raciborskiego i zmiany uchwały. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 
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599967. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Biura Obsługi Starosty  

do określenia realizacji Uchwały Nr XXVI/217/2021 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej Powiatu 

Raciborskiego i zmiany uchwały. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego do określenia 

realizacji: 

1) Uchwały Nr XXVI/218/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 lutego 2021 r.  

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota 

Jesień” w Raciborzu, 

2) Uchwały Nr XXVI/219/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 lutego 2021 r.  

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota 

Jesień” w Raciborzu. 

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

599995. 

W tym miejscu Wicestarosta poinformował, że w dniu 4 marca br. odbył spotkanie z kadrą 

kierowniczą Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, podczas którego 

omówiono zarzuty (zarówno te uznane przez Radę Powiatu Raciborskiego za zasadne, jak i te 

uznane za bezzasadne) podniesione w skargach. Przedstawiono również oczekiwania 

związane z wyeliminowaniem nieprawidłowości, o których mowa w skargach.   

W związku z tym, iż zarzuty podniesione w skargach zostały uznane za częściowo zasadne  

Zarząd Powiatu Raciborskiego ustalił, że Sekretarz Powiatu przygotuje do Dyrektora Domu 

Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu pismo zobowiązujące do podjęcia działań 

naprawczych, wyznaczając jednocześnie termin udzielenia odpowiedzi informującej  

o podjętych działaniach. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego 

do określenia realizacji: 

1) Uchwały Nr XXVI/218/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 lutego 2021 r.  

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota 

Jesień” w Raciborzu, 
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2) Uchwały Nr XXVI/219/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 lutego 2021 r.  

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota 

Jesień” w Raciborzu. 

 

Starosta przedstawił odpowiedź Dyrektora Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej  

i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu Pani Marioli Jakackiej, 

która poinformowała, że zatwierdziła poprawność zastosowania logotypu na projektach 

scenariuszy Pana lllllllllllllllllllllllllllllllll  które zostały przesłane drogą elektroniczną.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 598841. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z odpowiedzią Dyrektora Agencji Promocji 

Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu  

dot. zatwierdzenia poprawności zastosowania logotypu na projektach scenariuszy  

Pana lllllllllllllllllllllllllllllllllllll Jednocześnie Starosta przypomniał, że wystąpił  

do Pana lllllllllllllllllllllllllllllllll z pismem o wycofanie logo z pracy pt. llllllllllllllllllllll 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll z podkreśleniem, że nie można 

uznać za skuteczne zatwierdzenie poprawności użycia logo po zakończeniu realizacji 

zlecenia, oddania koncepcji zleceniobiorcy i rozliczeniu umowy. 

 

Ad. 8 

 

W tym miejscu Starosta rozpoczął omawianie materiałów dodatkowych.  

Starosta przedstawił: 

1) kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Rozwoju dot. potwierdzenia zgody na złożenie 

wniosku o dofinansowanie dla mikroprojektu pt.: „Woda, motyle, wiatr – moja potrzeba 

wolności” w ramach Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 Programu Współpracy 

Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska, 

2) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu do realizacji projektu  

pn. „Woda, motyle, wiatr - moja potrzeba wolności” w ramach Funduszu Mikroprojektów 

Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w latach 2014-2020. 

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

600119, a projekt uchwały pod numerem UID 600480. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

1) wyraził zgodę na przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pt.: „Woda, 

motyle, wiatr – moja potrzeba wolności”,  

2) upoważnił Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu do złożenia wniosku  

o dofinansowanie (w tym jego podpisania) oraz realizacji projektu w sytuacji wybrania  

do dofinansowania ww. projektu w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Silesia 

Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska na lata 2014-2020,  

3) polecił przygotować zarządzenie w sprawie powołania zespołu projektowego dla Powiatu 

Raciborskiego, w skład którego wejdą pracownicy Starostwa Powiatowego w Raciborzu 

oraz Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu merytorycznie zaangażowani  

w przygotowanie i realizację projektu. 

 

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

Dyrektorowi Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu do realizacji projektu  

pn. „Woda, motyle, wiatr - moja potrzeba wolności” w ramach Funduszu Mikroprojektów 

Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w latach 2014-2020? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu do realizacji projektu  

pn. „Woda, motyle, wiatr - moja potrzeba wolności” w ramach Funduszu Mikroprojektów 

Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w latach 2014-2020. 

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

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

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

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

600955. 

Skarbnik Powiatu poinformował, że Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu 

zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu wydatków o kwotę 8 200,00 zł z przeznaczeniem  

na usunięcie awarii kanalizacji w szkole (pismo w ww. sprawie znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 600604). 

Skarbnik Powiatu zaproponował, aby środki na ww. cel zostały przeznaczone z rezerwy 

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

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok (rezerwa oświatowa)? 

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 oświatowa). 

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

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”  

w Raciborzu Pani Małgorzacie Krawczyńskiej do realizacji projektu „ŚLĄSKIE POMAGA” 

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. 

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

601106. 

Wicestarosta poinformował, że w związku z akceptacją kolejnego wniosku o dofinansowanie 

w ramach projektu pn. „ŚLĄSKIE POMAGA” zachodzi konieczność udzielenia 

przedmiotowego pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”  

w Raciborzu Pani Małgorzacie Krawczyńskiej celem realizacji ww. projektu. 

Wartość projektu w roku 2021 wynosi 56 000,00 zł. Projekt dotyczy zakupu środków ochrony 

osobistej, płynów dezynfekujących ciało i powierzchnię, środków opatrunkowych oraz testów 

na obecność koronawirusa u pracowników. Projekt nie przewiduje konieczności wniesienia 

wkładu własnego beneficjenta.  

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

Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu Pani Małgorzacie 

Krawczyńskiej do realizacji projektu „ŚLĄSKIE POMAGA” z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu Pani Małgorzacie 

Krawczyńskiej do realizacji projektu „ŚLĄSKIE POMAGA” z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021.  
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Nawiązując do informacji medialnej Wicestarosta poinformował, że na kolejne posiedzenie 

zostanie przygotowany projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego określający nowe,  

szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi 

dziećmi i kobiet w ciąży. Zakładać on będzie wprowadzenie rozwiązań podobnych do tych, 

które są stosowane przy naliczaniu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej,  

gdzie część dochodów mieszkańca musi pozostać do jego dyspozycji. Brany jest również   

pod uwagę element niepełnosprawności, który będzie wiązać się z przyznaniem ulgi  

w opłacie za pobyt w ośrodku. 

 

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 marca 2021 r.  

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

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji konkursowej  

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego  

im. Adama Mickiewicza w Raciborzu przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3. 

4. Uchwała  Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji konkursowej  

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 6. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji konkursowej  

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Mechanik" w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

powołania zespołu doradczego. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu do realizacji projektu  

pn. „Woda, motyle, wiatr - moja potrzeba wolności” w ramach Funduszu Mikroprojektów 

Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w latach 2014-2020. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok (rezerwa oświatowa).  

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu Pani Małgorzacie 

Krawczyńskiej do realizacji projektu „ŚLĄSKIE POMAGA” z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. 

 


