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OR.IV.0022.1.12.2021 

 

PROTOKÓŁ  NR 119/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 30 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 30 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 zdalnie, rozpoczęło się faktycznie  

o godz. 08.00, tj. 30 minut później niż pierwotnie planowano z powodów organizacyjnych,  

o czym telefonicznie w dniu 29 marca br. poinformowano obecnych na posiedzeniu.  

Starosta zaproponował zebranym, aby oddawanie głosu oraz chęć zabrania głosu 

sygnalizowane były poprzez podniesienie ręki. Przed każdym głosowaniem będzie zadawał 

pytanie kto jest za danym rozstrzygnięciem, przykładowo zaakceptowaniem/podjęciem 

uchwały, itp.  
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Starosta zaproponował, aby rozszerzyć porządek posiedzenia o poniższe materiały 

dodatkowe: 

 

1) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

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

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

do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wniosku o dofinansowanie 

zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2021 r., 

3) kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Rozwoju dot. wyrażenia zgody na złożenie 

do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wniosków o ujęcie zadań 

budowlanych w Programie WID 2021+, 

4) kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Rozwoju dot. potwierdzenia zgody  

na złożenie wniosku o dofinansowanie dla zadania inwestycyjnego pt.: „Modernizacja 

budynków sal gimnastycznych w szkołach Powiatu Raciborskiego: Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu 

oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu” w ramach 

Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Sportowa Polska, Edycja 2021, 

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

VI kadencji z posiedzenia w dniu 29 marca 2021 r. 

 

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.  
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TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 118/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 23 marca 2021 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy bieżące. 

5. Materiały dodatkowe.  

 

Starosta przekazał zebranym, że kolejne planowane posiedzenie odbędzie się 13 kwietnia 

2021 r. o godz. 08.00, w zdalnym trybie obradowania.  

 

Ad. 1 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 118/2021 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego z dnia 23 marca 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 118/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego z dnia 23 marca 2021 r.  

 

Ad. 2 

 

Wicestarosta przedstawił nową wersję 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. 

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

604166.  

Wicestarosta poinformował, że zaproponowany w projekcie uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego podział środków pozytywnie zaopiniowała Powiatowa Społeczna Rada  

ds. Osób Niepełnosprawnych podejmując uchwałę nr 8/VIII/2021 z dnia 18 marca 2021 r. 
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Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem nowej wersji 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 jej 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 nową wersję projektu uchwały  

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 jej przekazaniu na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 30 marca 2021 r. 

 

Wicestarosta przedstawił nową wersję 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. 

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

604172. 

Wicestarosta poinformował, iż 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 projekt uchwały  

Rady Powiatu Raciborskiego do konsultacji. Konsultacje przeprowadzono w formie 

pisemnego i elektronicznego wyrażenia opinii. Konsultacje prowadzono w terminie  

od dnia 20 marca 2021 r. do dnia 26 marca 2021 r. Osobą upoważnioną do kontaktu  

z organizacjami pozarządowymi był Kierownik Referatu Spraw Społecznych.  

Wicestarosta dodał, że w konsultacjach nie uczestniczyły organizacje pozarządowe.  

Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem nowej wersji 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 jej 

przekazaniem na sesję w dniu 30 marca 2021 r.? 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,   

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały  

w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu  

dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję 

Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 30 marca 2021 r. 

 

W tym miejscu Skarbnik Powiatu poinformował o konieczności zgłoszenia na sesji  

w dniu 30 marca 2021 r. autopoprawek do nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2021 – 2032 oraz do nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu 

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

Polegają one na zwiększeniu planu wydatków Starostwa o kwotę 112 238,00 zł,  

z przeznaczeniem na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej 

za 2017 rok.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego pozytywnie zaopiniował autopoprawki do nowej wersji 

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2021 - 2032 i nowej wersji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2021 rok oraz postanowił o ich zgłoszeniu przez Skarbnika Powiatu na sesji 

Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 30 marca 2021 r. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że wystąpi do Przewodniczącego Rady Powiatu 

Raciborskiego z prośbą o ujęcie w porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 30 marca 2021 roku: 

 

1) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2021 – 2032,  

2) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok,  

3) nowej wersji 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,  
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4) nowej wersji 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 

i jednocześnie wycofanie z porządku obrad ww. projektów uchwał przekazanych pismem        

nr OR.IV.0022.3.3.2021 z dnia 17 marca 2021 r. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie, w drodze darowizny, na rzecz Gminy Pietrowice Wielkie, prawa własności 

nieruchomości, położonej w Makowie, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

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

604081. 

Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, na rzecz Gminy Pietrowice Wielkie, prawa 

własności nieruchomości, położonej w Makowie, stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego oraz jego przekazaniem na sesję w dniu 27 kwietnia 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 wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, na rzecz Gminy 

Pietrowice Wielkie, prawa własności nieruchomości, położonej w Makowie, stanowiącej 

własność Powiatu Raciborskiego oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 27 kwietnia 2021 r. 

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował  projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2020 rok. 

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

604675. 

Starosta stwierdził, iż budżet Powiatu Raciborskiego jest bardzo dobrze realizowany. 

Podkreślił również, że dane przedstawione w sprawozdaniu przez Skarbnika Powiatu 

świadczą o dobrym gospodarowaniu środkami publicznymi. Starosta przekazał wyrazy 

uznania dla Skarbnika Powiatu oraz Wydziału Finansowego. 
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Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego  

z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2020 rok wraz z autopoprawkami 

zgłoszonymi przez Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzeja Chroboczka? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego 

z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2020 rok wraz z autopoprawkami.  

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 

przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Raciborskiego za 2020 rok  

wraz z autopoprawkami.  

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

604677. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie 

mienia Powiatu Raciborskiego za 2020 rok wraz ze zgłoszonymi przez Skarbnika Powiatu 

autopoprawkami? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia 

Powiatu Raciborskiego za 2020 rok, po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawek 

zgłoszonych w trakcie posiedzenia.  

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

nr OR.IV.0025.1.2021. 

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2020 rok. 

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

604528. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego  

z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

za 2020 rok? 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego  

z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

za 2020 rok. 

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

 

Skarbnik Powiatu przedstawił 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 

604527. 

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

 

Skarbnik Powiatu omówił 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 

604524. 

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 z 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 wraz z autopoprawkami.  

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

nr OR.IV.0025.1.2021. 
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Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu wraz z drobną 

autopoprawką redakcyjną. 

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

604522. 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że przekształcony zostanie dotychczasowy Referat Audytu  

i Kontroli w komórkę organizacyjną pn. „Audytor Wewnętrzny”. Po dyskusji Starosta 

zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu wraz ze zgłoszoną przez Sekretarza Powiatu autopoprawką 

redakcyjną? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu, po wniesieniu autopoprawki redakcyjnej w trakcie 

posiedzenia.  

Po zmianie, uchwała stanowi załącznik nr 8 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 II Liceum Ogólnokształcącego 

im. Adama Mickiewicza w Raciborzu przeprowadzonego w dniu 22 marca 2021 r.  

przez Komisję konkursową powołaną Uchwałą Zarządu Powiatu Raciborskiego  

Nr 116/632/2021 z dnia  9 marca 2021 r. 

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

603697. 

Wicestarosta przekazał, że w dniu 22 marca 2021 r. Komisja konkursowa, o której mowa 

powyżej przeprowadziła konkurs na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego  

im. Adama Mickiewicza w Raciborzu. Po zapoznaniu się ze złożoną przez kandydata ofertą 

Komisja konkursowa podjęła uchwałę o dopuszczeniu do dalszego postępowania 

konkursowego kandydata – Pana Macieja Malinowskiego. W wyniku przeprowadzonej 

procedury konkursowej kandydatem na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego 

im. Adama Mickiewicza w Raciborzu został Pan Maciej Malinowski. 

Do ww. karty informacyjnej dołączono dokumentację z postępowania konkursowego: 

1) protokół z posiedzenia Komisji konkursowej, 
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2) załącznik do protokołu –  uchwała z dnia 22 marca 2021 r.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z wynikiem postępowania konkursowego  

na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza  

w Raciborzu przeprowadzonego w dniu 22 marca 2021 r. przez Komisję konkursową 

powołaną Uchwałą Zarządu Powiatu Raciborskiego Nr 116/632/2021 z dnia 9 marca 2021 r. 

zatwierdził ww. konkurs. 

 

Następnie Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie zatwierdzenia 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 

603699. 

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

dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu przy ul. Kard. 

S. Wyszyńskiego 3. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 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 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 

603701. 

Wicestarosta poinformował, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu, powierza się  

Panu Maciejowi Malinowskiemu stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego  

im. Adama Mickiewicza w Raciborzu przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3 od dnia 1 lipca  

2021 r. do 30 czerwca 2026 r. 

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

II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu przy ul. Kard. S. 

Wyszyńskiego 3? 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora  

II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu przy ul. Kard. S. 

Wyszyńskiego 3. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia dyrektora jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem 

bieżącej działalności powiatu raciborskiego przez II Liceum Ogólnokształcące im. Adama 

Mickiewicza w Raciborzu zgłaszając jednocześnie autopoprawkę redakcyjną do tytułu.  

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

603702. 

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

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu 

raciborskiego przez II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Raciborzu  

wraz z zgłoszoną przez Wicestarostę autopoprawką redakcyjną ? 

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 II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Raciborzu  

wraz z autopoprawką. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2021. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Edukacji dot. wyniku 

postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu przeprowadzonego w dniu 23 marca 2021 r. przez Komisję 

konkursową powołaną Uchwałą Zarządu Powiatu Raciborskiego Nr 116/633/2021  

z dnia 9 marca 2021 r.  

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

604167. 



 

 

12 

Wicestarosta przekazał, że w dniu 23 marca 2021 r. Komisja konkursowa, o której mowa 

powyżej, przeprowadziła konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu. 

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

o dopuszczeniu do dalszego postępowania konkursowego kandydata – Pana Jacka Kąska. 

W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej kandydatem na stanowisko dyrektora 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu został Pan Jacek Kąsek.  

Do ww. karty informacyjnej dołączono dokumentację z postępowania konkursowego: 

1)protokół z posiedzenia Komisji konkursowej, 

2)załącznik do protokołu – uchwała z dnia 23 marca 2021 r.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z wynikiem postępowania konkursowego  

na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu 

przeprowadzonego w dniu 23 marca 2021 r. przez Komisję konkursową powołaną Uchwałą 

Zarządu Powiatu Raciborskiego Nr 116/633/2021 z dnia 9 marca 2021 r. zatwierdził  

ww. konkurs.  

 

W dalszej kolejności Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia 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 

604199. 

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

dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu  

przy ul. Wileńskiej 6. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 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 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu 

przy ul. Wileńskiej 6. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

604197. 

Wicestarosta poinformował, że w wyniku rozstrzygniętego konkursu, powierza się  

Panu Jackowi Kąskowi stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 6 od dnia 1 września 2021 r.  

do 31 sierpnia 2026 r. 

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

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

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

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia dyrektora jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem 

bieżącej działalności powiatu raciborskiego przez Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu. 

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

604200. 

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

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu 

raciborskiego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 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 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 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 Centrum Kształcenia 

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

przeprowadzonego w dniu 23 marca 2021 r. przez Komisję konkursową powołaną Uchwałą 
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Zarządu Powiatu Raciborskiego Nr 111/604/2021 Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z dnia 2 lutego 2021 r. 

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

604213. 

Wicestarosta przekazał, że w dniu 23 marca 2021 r. Komisja konkursowa, o której mowa 

powyżej, przeprowadziła konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 ,,Mechanik” w Raciborzu. 

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

o dopuszczeniu do dalszego postępowania konkursowego kandydatów: Pana Sławomira 

Janowskiego oraz Pana llllllllllllllllllllllllllllll 

W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej kandydatem na stanowisko dyrektora 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 ,,Mechanik” w Raciborzu został  

Pan Sławomir Janowski.  

Do ww. karty informacyjnej dołączono dokumentację z postępowania konkursowego: 

1)protokół z posiedzenia Komisji konkursowej, 

2)załącznik do protokołu – uchwała z dnia 23 marca 2021 r.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z wynikiem postępowania konkursowego  

na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 ,,Mechanik”  

w Raciborzu przeprowadzonego w dniu 23 marca 2021 r. przez Komisję konkursową 

powołaną Uchwałą Zarządu Powiatu Raciborskiego Nr 116/634/2021 z dnia  9 marca 2021 r. 

zatwierdził ww. konkurs.  

 

Następnie Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie zatwierdzenia 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 

604233. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia 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 zatwierdzenia konkursu na stanowisko 
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dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu 

przy ul. Zamkowej 1. 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 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 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 

604234. 

Wicestarosta poinformował, że w wyniku rozstrzygniętego konkursu, powierza się  

Panu Sławomirowi Janowskiemu stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1 od dnia 1 września  

2021 r. do 31 sierpnia 2026 r. 

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

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

przy ul. Zamkowej 1. 

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia dyrektora jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem 

bieżącej działalności powiatu raciborskiego przez Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu. 

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

604236. 

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

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu 

raciborskiego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”  

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

w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

Ad.4 

 

W tym miejscu nastąpiło omawiane materiałów bieżących.  

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu dot. zapoznania 

się z protokołem z posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej Sp. z o.o. z dnia 18 marca 2021 r. 

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

603888. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem z posiedzenia Rady Nadzorczej 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. z dnia 18 marca 2021 r. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła opinię Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej  

i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji z posiedzenia z dnia 23 marca 

2021 r.  

Ww. opinia znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 604148. 

 

Sekretarz Powiatu omówiła wnioski i opinię Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji 

Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji z posiedzenia w dniu 24 marca 2021 r.  

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

604389.  

Sekretarz Powiatu dodała, że ww. Komisja wnosi do Zarządu Powiatu o wprowadzenie 

kategorii pn. „Odkrycie roku” w zakresach dotychczasowych dziedzin przyznawania 

dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD…”. Komisja również rekomenduje 

zmianę Uchwały nr X/87/2019 Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, 

logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, 
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dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski i wnosi o ponowną analizę  

pod względem finansowym i organizacyjnym. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił: 

1) Kierownikowi Biura Obsługi Starosty udzielić odpowiedzi na wniosek nr 1,  

2) Kierownikowi Referatu Edukacji udzielić odpowiedzi na wniosek nr 2.  

Ponadto Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem nr 2 polecił uzyskać dodatkowe wyjaśnienia 

od Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji dotyczące zakresu 

rekomendacji Komisji co do zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów  

i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.  

 

Sekretarz Powiatu zaprezentowała wnioski Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu 

Raciborskiego VI kadencji z posiedzenia w dniu 24 marca 2021 r.  

Ww. wnioski znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 604390. 

Sekretarz Powiatu poinformowała, iż Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu 

Raciborskiego, w ramach rozpatrywania skargi na działania dyrektorów placówek 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski wnosi o wydanie 

opinii prawnej w przedmiocie, czy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach, 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu i Młodzieżowy Dom Kultury  

w Raciborzu są podmiotami zobligowanymi do posiadania elektronicznej skrzynki podawczej 

ePUAP, a także o pisemne ustosunkowanie się dyrektorów ww. placówek do zarzutu 

podniesionego w skardze.   

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił radcy prawnemu przygotować opinię prawną  

w przedmiocie, czy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach, Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu i Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu są 

podmiotami zobligowanymi do posiadania elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. 

Jednocześnie Sekretarz Powiatu poinformowała, że Komisja wystąpiła do dyrektorów  

ww. szkół o ustosunkowanie się do zarzutu podniesionego w skardze.  

 

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

Powiatu Raciborskiego VI kadencji, które odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2021 r.  

o godz. 14:00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Porządek 
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posiedzenia obejmuje m.in. rozpatrzenie skargi na działania dyrektorów placówek 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 604392. 

 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Raciborskiego VI kadencji, odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2021 r. o godz. 08.30  

w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. Porządek posiedzenia obejmie m.in. kontrolę  

pn. „Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Raciborskiego”. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 604393. 

 

W tym momencie Sekretarz Powiatu rozpoczęła omawianie korespondencji skierowanej  

do Zarządu Powiatu Raciborskiego. Pierwszą korespondencją było pismo radnego Raciborza 

p. Piotra Klimy dot. uhonorowania Klasztoru Annuntiata medalem ,,Zasłużony dla Powiatu 

Raciborskiego”. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 604515. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wstępnie zapoznał się z pismem radnego Raciborza  

p. Piotra Klimy dot. uhonorowania Klasztoru Annuntiata medalem ,,Zasłużony dla Powiatu 

Raciborskiego” i postanowił, że powróci do tematu na kolejnym posiedzeniu po analizie 

zasad nadawania tytułu i medalu ,,Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego”, określonych  

w uchwałach Rady Powiatu Raciborskiego: nr XXIX/395/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r.  

w sprawie ustanowienia tytułu i medalu ,,Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego”  

oraz nr XXXVI/467/2005 z dnia 29 listopada 2005 r.  w sprawie zasad nadawania tytułu  

i medalu „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego”. 

 

Nawiązując do ustaleń z posiedzenia w dniu 23 lutego 2021 r. Sekretarz Powiatu omówiła 

pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej ,,Złota Jesień” w Raciborzu nr SA.0711.16.2021 

z dnia 16 marca 2021 r. dot. kosztów utrzymania mieszkańców.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 602926. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Dyrektora DPS ,,Złota Jesień”  

nr SA.0711.16.2021 z dnia 16 marca 2021 r. oraz polecił dodatkowo przygotować informację: 

    a) nt. przedstawienia kosztów pobytu mieszkańca w DPS za ostanie 5 lat, 

    b) nt. przedstawienia liczby mieszkańców oraz jaka była w związku z tym etatyzacja  

z podziałem na poszczególne grupy zawodowe,  
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   c) nt. liczby mieszkańców przyjętych do DPS przed 1 stycznia 2004 r., 

   d) czy w związku ze zmniejszeniem obłożenia miejsc w DPS zostały zawieszone nabory,  

jeśli tak to ile, 

   e) nt. liczby wydanych skierowań przez OPS-y do DPS-ów z podziałem na publiczne  

– w tym DPS ,,Złota Jesień” oraz prywatne. 

 

W dalszej części porządku obrad Starosta przedstawił zebranym pismo Dyrektora Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z dnia 22 marca 2021 r. dotyczące braku 

możliwości regulacji płacowych dla pielęgniarek i położnych.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 604510. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z powyższym pismem.  

 

Ad. 5  

 

W tym miejscu Starosta rozpoczął omawianie materiałów dodatkowych.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

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

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

605294. 

Skarbnik Powiatu poinformował, że w przedmiotowym projekcie uchwały zwiększa się  

o kwotę 6 000,00 zł plan wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na zakup testów w kierunku 

SARS-CoV-2 dla podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach  

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

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

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok (rezerwa ogólna)? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 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 18 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021. 

 

W dalszej części obrad Starosta przedstawił karty informacyjne Referatu Inwestycji  

i Rozwoju dot. złożenia wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych.  
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Odnosząc się do ww. kart informacyjnych Skarbnik Powiatu poinformował, że na dzień 

dzisiejszy w budżecie nie zostały zabezpieczone środki na wkład własny na realizację tych 

zadań. Jednakże uważa, że należy podejmować działania w kierunku uzyskania 

dofinasowania zadań inwestycyjnych ze źródeł zewnętrznych. 

W pierwszej kolejności Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Rozwoju 

dot. wyrażenia zgody na złożenie do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 

wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa 4 przejść dla pieszych w obrębie 

skrzyżowania ulic Piaskowej, Szkolnej i Sudeckiej w Raciborzu” ze środków Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg na 2021 r. 

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

605064. 

Starosta zapytał, kto jest za wyrażaniem zgody na złożenie do Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Katowicach wniosku o dofinansowanie ww. zadania? 

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

0 głosów wstrzymujących – wyraził zgodę na złożenie do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Katowicach wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa 4 przejść dla pieszych  

w obrębie skrzyżowania ulic Piaskowej, Szkolnej i Sudeckiej w Raciborzu” w ramach 

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2021 r. w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu 

drogowego na przejściach dla pieszych. 

 

Następnie Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Rozwoju  

dot. wyrażenia zgody na złożenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego  

wniosków o ujęcie zadań budowlanych w Programie WID 2021+. 

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

605063. 

Starosta zapytał, kto jest za złożeniem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

w Katowicach wniosków pn. „Przebudowa elementów odcinka drogi wojewódzkiej  

nr 935 ul. Rybnickiej w Raciborzu od skrzyżowania z ul. Fabryczną do skrzyżowania  

z ul. Piaskową” oraz „Przebudowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 935 w Raciborzu 

od ulicy Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” do zjazdu na posesję ul. Księdza Józefa 

Londzina 45”? 

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

0 głosów wstrzymujących – wyraził zgodę na złożenie do Urzędu Marszałkowskiego 
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Województwa Śląskiego w Katowicach wniosków o ujęcie zadań budowlanych  

pn. „Przebudowa elementów odcinka drogi wojewódzkiej nr 935  ul. Rybnickiej w Raciborzu 

od skrzyżowania z ul. Fabryczną do skrzyżowania z ul. Piaskową” oraz „Przebudowa 

chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 935 w Raciborzu od ulicy Towarzystwa 

Gimnastycznego „Sokół” do zjazdu na posesję ul. Księdza Józefa Londzina 45” w programie 

zadań na drogach wojewódzkich współfinansowanych przez jednostki samorządu 

terytorialnego – Program WID 2021+. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Rozwoju dot. potwierdzenia 

zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie dla zadania inwestycyjnego pt.: „Modernizacja 

budynków sal gimnastycznych w szkołach Powiatu Raciborskiego: Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu  

oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu” w ramach 

Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Sportowa Polska, Edycja 2021. 

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

604324. 

Starosta zapytał, kto jest za wyrażeniem zgody na przygotowanie i złożenie wniosku  

o dofinansowanie  projektu pt.: „Modernizacja budynków sal gimnastycznych w szkołach 

Powiatu Raciborskiego: Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, Zespołu Szkół 

Ekonomicznych w Raciborzu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1  

w Raciborzu”? 

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

0 głosów wstrzymujących – wyraził zgodę na przygotowanie i złożenie wniosku  

o dofinansowanie projektu pt.: „Modernizacja budynków sal gimnastycznych w szkołach 

Powiatu Raciborskiego: Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, Zespołu Szkół 

Ekonomicznych w Raciborzu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1  

w Raciborzu”. 

 

Następnie Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska przedstawiła pismo  

p. llllllllllllllllllllllllllll dot. byłego ogrodu po byłym przedszkolu przy ul. Ogrodowej 30  

w Raciborzu, a posiadającym aktualnie nowego właściciela terenu. 

Ww. pismo znajduje się w  systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 605132. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego podkreśla, że rozumiejąc troskę mieszkańców o ochronę 

terenów zielonych w mieście, zwraca uwagę, że nie będąc właścicielem terenu  

i nie odpowiadając za plan zagospodarowania przestrzennego Powiat nie ma możliwości 

ratowania terenu, gdyż nie jest to w jego kompetencji. O powyższym stanowisku Zarządu 

Powiatu Raciborskiego Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa poinformuje adresata pisma.  

Ww. pismo zostało przesłane w korespondencji mailowej Radnym Powiatu Raciborskiego.  

 

Starosta omówił opinie Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu 

Raciborskiego VI kadencji z posiedzenia w dniu 29 marca 2021 r. 

Ww. opinie znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 605207. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z ww. opiniami Komisji. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Beata Sbeczka 

 

Wydział Organizacyjny  

 

Prowadzący posiedzenie: 

Starosta  

 

Grzegorz Swoboda 
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 marca 2021 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 marca 2021 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego  

z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2020 rok. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego  w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia 

Powiatu Raciborskiego za 2020 rok.  

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego  

z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

za 2020 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2021 rok. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia konkursu  

na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza  

w Raciborzu przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora  

II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu przy ul. Kard. S. 

Wyszyńskiego 3. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki  

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu 

raciborskiego przez II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Raciborzu. 

12. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia konkursu  

na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  

w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 6. 

13. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia stanowiska  

dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu  

przy ul. Wileńskiej 6. 
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14. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego  w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki  

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu 

raciborskiego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu. 

15. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia konkursu  

na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 

,,Mechanik” w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1. 

16. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 

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

przy ul. Zamkowej 1. 

17. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki  

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu 

raciborskiego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Mechanik" 

w Raciborzu. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok (rezerwa ogólna). 

 


