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OR.IV.0022.1.10.2021 

 

PROTOKÓŁ  NR 117/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 16 marca 2021 r.  

zdalny tryb obradowania   

z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość 

 

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

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

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

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

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące 

jednostek samorządu terytorialnego oraz działające kolegialnie organy: wykonawcze  

w jednostkach samorządu terytorialnego, w związkach jednostek samorządu terytorialnego,  

w związku metropolitalnym, w regionalnych izbach obrachunkowych, samorządowych 

kolegiach odwoławczych oraz w organach pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego 

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

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

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny 

tryb obradowania). 

Starosta sprawdził obecność zebranych na posiedzeniu Zarządu Powiatu 

Raciborskiego – lista obecności z dnia 16 marca 2021 r. potwierdzająca udział w zdalnym 

trybie obradowania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Grzegorz Swoboda. Przewodniczący posiedzenia 

stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego  

do podejmowania uchwał. Posiedzenie odbyło się w miejscu przebywania osób biorących  

w nim udział i rozpoczęło się o godz. 07.32. 

Starosta zaproponował zebranym, aby oddawanie głosu oraz chęć zabrania głosu 

sygnalizowane były poprzez podniesienie ręki. Przed każdym głosowaniem będzie zadawał 

pytanie kto jest za danym rozstrzygnięciem, przykładowo zaakceptowaniem/podjęciem 

uchwały, itp.  



 

 

2 

Starosta zaproponował, aby rozszerzyć porządek posiedzenia o dodatkowy projekt 

uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2021 rok (rezerwa ogólna), który omówiony zostanie w końcowej części 

protokołu.  

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia, uwzględniającego  

ww. zmianę?  

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

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

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  

Starosta wyznaczył Członków Zarządu, Sekretarza Powiatu, 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 116/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 9 marca 2021 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy bieżące. 

 

Starosta przekazał, że kolejne planowane posiedzenie odbędzie się 23 marca 2021 r.  

o godz. 07.40, w zdalnym trybie obradowania. 

 

Ad. 1 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 116/2021 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego z dnia 9 marca 2021 r., bez odczytywania, który był do wglądu  

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 116/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 9 marca 2021 r.  

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu omówił: 

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

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2021 – 2032, 

2) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok. 

Ww. projekty uchwał znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID: 

601722 i 601720. 

Jednocześnie Skarbnik Powiatu poinformował, że po przygotowaniu przedmiotowych uchwał 

do Wydziału Finansowego wpłynęły pisma dyrektorów jednostek organizacyjnych  

i kierowników komórek organizacyjnych tut. Starostwa dot. zwiększenia planu wydatków 

na 2021 r. Wynikają one z przeprowadzonych przez Starostę rozmów  

z dyrektorami/kierownikami i mają na celu poprawę warunków funkcjonowania jednostek 

organizacyjnych Powiatu. Pisma te zostały dostarczone zebranym wraz z materiałami  

na Zarząd.  

W związku z powyższym Skarbnik Powiatu przedstawił: 

1) pismo Kierownika Referatu Administracyjnego dot. zwiększenia planowanych wydatków  

z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w obiektach Starostwa: 

a) realizacja zadania polegającego na malowaniu elewacji budynków Starostwa Powiatowego 

przy Placu Stefana Okrzei 4 w Raciborzu,  

b) opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Zabudowa paneli  

wraz z modernizacją dachów na obiektach Starostwa Powiatowego przy Placu Stefana 

Okrzei w Raciborzu – 20 000,00 zł,  

c) opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Kompleksowa modernizacja 

pomieszczeń Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Raciborzu,  

w zakresie istniejącej infrastruktury architektonicznej oraz teleinformatycznej  

wraz z dostosowaniem do zróżnicowanych wymagań osób ze szczególnymi potrzebami  

– 50 000,00 zł,  
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2) pisma Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju dot. zwiększenia środków finansowych  

na zadania inwestycyjne jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego, w tym  

na opracowanie dokumentacji projektowej na łączną kwotę 357 000,00 zł,  

3) pisma dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu dot. zwiększenia planowanych 

wydatków o kwotę 637 500,00 zł, z przeznaczeniem na zadania drogowe realizowane 

przez jednostkę na drogach powiatowych zlokalizowanych na terenie powiatu  

oraz zwiększenia o kwotę 140 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup pojazdu-samochodu 

osobowo-ciężarowego o dmc do 3,5 t, 

4) pismo Kierownika Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu, który zwrócił się z prośbą  

o zwiększenie planu wydatków o kwotę 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie 

opaski wokół jednostki (od strony garaży) z kostki brukowej obejmującej chodnik  

oraz istniejące w tym miejscu zatoki parkingowe.  

 

Jednocześnie Skarbnik Powiatu dodał, że w porządku posiedzenia ujęta jest karta 

informacyjna Referatu Edukacji, która dotyczy potrzeb finansowych szkół związanych  

z zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi zaplanowanymi do realizacji w 2021 roku.  

W karcie tej zaproponowano, aby zwiększyć budżety szkół o kwotę 300 000,00 zł.  

Ponadto w dniu 15 marca br. dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

nr 2 „Mechanik” w Raciborzu zwrócił się z prośbą o przeznaczenie środków finansowych  

na inwestycję związaną z malowaniem budynków wchodzących w skład kompleksu Centrum 

w kwocie 400 000,00 zł netto.  

Mając na uwadze ww. pisma oraz kartę informacyjną Referatu Edukacji Skarbnik Powiatu 

zapytał czy wnioskowane zadania wraz z dofinansowaniem ująć w autopoprawkach  

do proponowanych zmian w budżecie i WPF?  

Starosta podkreślił, iż zależy mu na rozwoju Powiatu Raciborskiego, stąd proponuje,  

aby Zarząd zaopiniował pozytywnie dodatkowe zmiany w budżecie i WPF. Zapewnił,  

że będzie systematycznie czynić starania w celu dostosowania pomieszczeń w podległych 

jednostkach do obowiązujących norm i nowoczesnych standardów. Zwrócił uwagę  

na konieczność podniesienia jakości obsługi klientów oraz warunków pracy we wszystkich 

jednostkach organizacyjnych Powiatu Raciborskiego. Starosta dodał, że ważnym aspektem 

działalności są również działania proekologiczne, w ramach których planuje się zabudowę 

paneli fotowoltaicznych wraz z wymianą oświetlenia na typu LED w poszczególnych 

jednostkach.  
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Jeśli chodzi o proponowane zadania na drogach powiatowych zlokalizowanych na terenie 

powiatu, o których mowa w piśmie dyrektora PZD, były one szeroko konsultowane  

z włodarzami gmin. Ważne jest również, aby tut. Starostwo posiadało dokumentację 

projektową na zadania, które mogą być w przyszłości dofinansowane ze źródeł zewnętrznych.  

Jednocześnie Starosta poinformował, że trwają konsultacje z radcą prawnym czy zadania 

związane z malowaniem elewacji budynków Starostwa oraz CKZiU nr 2 „Mechanik”  

w Raciborzu należy zakwalifikować jako inwestycyjne czy remontowe. Stąd decyzja w tym 

temacie zostanie podjęta w terminie późniejszym.  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator odniósł się do proponowanych zadań 

realizowanych na drogach powiatowych w Gminie Kornowac. Jednocześnie wniósł  

o sporządzenie dokumentacji projektowej dla drogi powiatowej Łańce-Pstrążna.  

W rozmowie telefonicznej z Kierownikiem Referatu Inwestycji i Rozwoju Starosta ustalił,  

że aktualnie trwają prace przygotowawcze do realizacji dokumentacji projektowej na drogę 

Łańce-Pstrążna.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przeanalizował pisma dyrektorów CKZiU nr 2 „Mechanik”  

w Raciborzu i PCS w Raciborzu, kierowników Referatów Inwestycji i Rozwoju  

oraz Administracyjnego, kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. zwiększenia planu 

wydatków na 2021 r. z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i remontowe, a także pisma 

dyrektora PZD w Raciborzu z przeznaczeniem na zadania drogowe i zakup samochodu 

osobowo-ciężarowego. Jednocześnie Zarząd postanowił o wprowadzeniu autopoprawek  

do omawianych przez Skarbnika Powiatu projektów uchwał.  

Zgodnie z sugestią zgłoszoną przez Starostę ustalono, że decyzja co do zwiększenia planu 

wydatków na zadania związane z malowaniem elewacji budynków Starostwa oraz CKZiU  

nr 2 „Mechanik” w Raciborzu zostanie podjęta w terminie późniejszym. 

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 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 dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2021 - 2032 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  
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w dniu 30 marca 2021 r., po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawek zgłoszonych 

w trakcie posiedzenia. 

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

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

wraz ze zgłoszonymi przez Skarbnika Powiatu autopoprawkami 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 dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 30 marca 2021 r., po wniesieniu  

przez Skarbnika Powiatu autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zadań  

z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań  

w roku 2021.  

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

601724. 

Wicestarosta przekazał, że zgodnie z informacją przekazaną przez Zastępcę Prezesa Zarządu 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Powiat Raciborski otrzymał 

kwotę 2 876 276,00 zł na realizację w 2021 roku zadań z zakresu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych (w 2020 r. łączna suma środków wyniosła 2 387 612,00 zł).  

Propozycję podziału środków opracował Referat Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego 

w Raciborzu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu oraz Powiatowy Urząd 

Pracy w Raciborzu – jednostki realizujące zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej  

i społecznej osób niepełnosprawnych przy udziale środków PFRON. 

Zgodnie z art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej  

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych kwota 1 518 720,00 zł zostanie przeznaczona  

na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Raciborzu,  

co stanowi 90% dofinansowania działalności Warsztatów, pozostałe 10% kosztów w kwocie  

168 747,00 zł Powiat zabezpiecza z dochodów własnych. 

Starosta podkreślił, że decyzja podjęta w 2020 r. o zwiększeniu środków na dofinansowanie 

uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych  
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oraz na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne  

i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym była słuszna. Wyraził nadzieję, 

że w tym roku również osoby niepełnosprawne uzyskają znaczne dofinansowanie  

do ww. zadań. 

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

Raciborskiego w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  

oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2021 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 zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  

oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2021 oraz postanowił o jego przekazaniu  

na sesję w dniu 30 marca 2021 r. Ponadto polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych 

przekazać ww. projekt uchwały do Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w Raciborzu, celem zaopiniowania. 

 

Nawiązując do informacji z poprzedniego posiedzenia Wicestarosta przedstawił projekt 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. 

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

600821. 

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

Raciborskiego w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  

w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 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 określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  

w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz postanowił o jego przekazaniu 

na sesję w dniu 30 marca 2021 r. 
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Wicestarosta dodał, że uchwała Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi 

dziećmi i kobiet w ciąży jest aktem prawa miejscowego, stąd projekt zostanie skierowany  

do konsultacji społecznych.  

 

Ad. 3 

 

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 

601697. 

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 5 Członków – 5 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 3 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na rok 2021. 

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

601701. 

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

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi 

na rok 2021? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2021. 

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

przyjęcia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania  

COVID-19 na 2021 rok. 

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

601695. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego 

środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia planu finansowego środków 

pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok. 

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

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie odwołania 

udzielonego pełnomocnictwa Dyrektorowi Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu do realizacji projektu pn. „Wspólna 

historia poprzez zabawę” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska  

w latach 2014-2020. 

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

601879. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie odwołania udzielonego 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu do realizacji projektu pn. „Wspólna 

historia poprzez zabawę” w ramach 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 odwołania udzielonego 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu do realizacji projektu pn. „Wspólna 

historia poprzez zabawę” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska  

w latach 2014-2020. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021.  
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Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu do realizacji projektu pn. „Wspólna 

historia poprzez zabawę” w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A 

Republika Czeska – Polska w latach 2014-2020. 

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

601723. 

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

Dyrektorowi Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu do realizacji projektu pn. „Wspólna historia poprzez zabawę”  

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 Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu do realizacji projektu pn. „Wspólna historia poprzez zabawę”  

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.  

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 

określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek  

z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. 

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

600822. 

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

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej określenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej określenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprawozdania  

ze sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami 

zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo  

– wychowawczymi w roku 2020. 

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

600215. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie sprawozdania ze sprawowania 

kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, 

prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi  

w roku 2020? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie sprawozdania ze sprawowania kontroli 

nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi 

rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi w roku 2020. 

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

Zarząd Powiatu postanowił o wyłączeniu jawności części załącznika do uchwały, ze względu 

na prywatność osób fizycznych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r.   

o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2176).  

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie zasad sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, 

rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo 

– wychowawczymi. Jednocześnie Sekretarz Powiatu zgłosiła autopoprawki redakcyjne  

do projektu uchwały.  

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

600987. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zasad sprawowania kontroli  

nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi 

rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi  

wraz ze zgłoszonymi przez Sekretarza Powiatu autopoprawkami redakcyjnymi? 



 

 

12 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zasad sprawowania kontroli  

nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi 

rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi, po wniesieniu  

przez Sekretarza Powiatu autopoprawek redakcyjnych zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

Po zmianach, Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyznaczenia 

nauczyciela zastępującego dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu  

w przypadku jego nieobecności. 

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

601630. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia nauczyciela 

zastępującego dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu w przypadku jego 

nieobecności? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyznaczenia nauczyciela 

zastępującego dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu w przypadku jego 

nieobecności. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania 

projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Krzyżanowice na lata 2021-2024”. 

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

601278. 

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

ochrony środowiska dla Gminy Krzyżanowice na lata 2021-2024”? 

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

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

ochrony środowiska dla Gminy Krzyżanowice na lata 2021-2024”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021.  
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Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

nieodpłatnego nabycia na rzecz Powiatu Raciborskiego części nieruchomości położonych  

w Turzu, stanowiących własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska. 

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

600845. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz 

Powiatu Raciborskiego części nieruchomości położonych w Turzu, stanowiących własność 

Gminy Miasta Kuźnia Raciborska? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz 

Powiatu Raciborskiego części nieruchomości położonych w Turzu, stanowiących własność 

Gminy Miasta Kuźnia Raciborska. 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

Ad. 4 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska omówiła kartę informacyjną 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. sporządzenia informacji nt. etapu prac 

związanych z komunalizacją działek położonych w Raciborzu wzdłuż ulicy Piaskowej. 

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

600459. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację nt. etapu prac związanych z komunalizacją 

działek położonych w Raciborzu wzdłuż ulicy Piaskowej. Mając na uwadze to, że niektóre 

wnioski o komunalizację zostały złożone w 2015 r. polecił Kierownikowi Referatu 

Gospodarki Nieruchomościami przygotować wystąpienie do Wojewody Śląskiego z prośbą  

o zintensyfikowanie prac mających na celu komunalizację ww. działek.  

 

Nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi Skarbnika Powiatu, Wicestarosta przedstawił kartę 

informacyjną Referatu Edukacji dot. potrzeb finansowych szkół związanych z zadaniami 

inwestycyjnymi i remontowymi zaplanowanymi do realizacji w 2021 roku. 

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

601649. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. potrzeb 

finansowych szkół związanych z zadaniami inwestycyjnymi i remontowymi zaplanowanymi 

do realizacji w 2021 roku podjął decyzję, aby na sesji, która odbędzie się w dniu 30 marca br. 

zwiększyć budżety szkół o niżej podane kwoty, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne  

i remontowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do przedmiotowej karty.  

 

Lp. Szkoła 
Kwota na zadania 

inwestycyjne i remontowe 
Uwagi 

1.  ZSO 1 40.000 zł  

2. II LO 45.000 zł  

3. ZSE 45.000 zł 

w tym 5 000,00 zł przekazanie  

do dyspozycji Referatu 

Inwestycji i Rozwoju  

na opracowanie ekspertyzy 

4. CKZiU Nr 1 45.000 zł  

5.  CKZiU Nr 2 25.000 zł  

6. MOW Rudy 20.000 zł  

7. ZSS 40.000 zł  

8. PPP 40.000 zł  

 RAZEM 300.000 zł  

 

 

Starosta przedstawił informację o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Raciborskiego VI kadencji, które odbędzie się w dniu 16 marca 2021 r. o  godz. 08:30  

w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 601674. 

 

 

W tym miejscu Skarbnik Powiatu zaprezentował dodatkowy projekt uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2021 rok (rezerwa ogólna).  

Skarbnik Powiatu poinformował, że w ww. projekcie uchwały zwiększa się o kwotę  

7 000,00 zł plan wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na usunięcie awarii windy  

w budynku Starostwa i jednocześnie zmniejsza się o ww. kwotę plan rezerwy ogólnej. 

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

602598. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok (rezerwa ogólna)? 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2021 rok (rezerwa ogólna). 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

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 16 marca 2021 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 16 marca 2021 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2021. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia planu finansowego 

środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie odwołania udzielonego 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu do realizacji projektu  

pn. „Wspólna historia poprzez zabawę” w ramach Programu Interreg V-A Republika 

Czeska – Polska w latach 2014-2020. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu do realizacji projektu pn. „Wspólna historia poprzez 

zabawę” w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska 

– Polska w latach 2014-2020. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej określenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet  

w ciąży. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprawozdania ze sprawowania 

kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, 

prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi 

w roku 2020. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zasad sprawowania kontroli  

nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi 

rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi. 
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11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyznaczenia nauczyciela 

zastępującego dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu w przypadku jego 

nieobecności. 

12. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania projektu „Programu 

ochrony środowiska dla Gminy Krzyżanowice na lata 2021-2024”. 

13. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz 

Powiatu Raciborskiego części nieruchomości położonych w Turzu, stanowiących 

własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok (rezerwa ogólna). 

 


