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OR.IV.0022.1.13.2021 

 

PROTOKÓŁ  NR 120/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 13 kwietnia 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 13 kwietnia 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. 08.03. 

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 nw. materiały 

dodatkowe: 

1) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej,  

z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2021 r., Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi 

Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, 

2) pismo Członka Zarządu Województwa Opolskiego nr DIG-II.8060.41.2020.KK  

z dnia 9 kwietnia 2021 r. dot. ewentualnego dodatkowego wsparcia finansowego  

w ramach programu Kolej plus. 

 

Ww. materiały dodatkowe zostaną omówione w pkt 7 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.  

Jednocześnie Skarbnik Powiatu poinformował, że po przygotowaniu projektów 

uchwał dotyczących zmian w budżecie otrzymał kilka pism, które chciałby omówić  

i zarekomendować Zarządowi ewentualne wprowadzenie autopoprawek do przygotowanych 

dokumentów. Powyższa propozycja spotkała się z akceptacją zebranych. 

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 119/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 30 marca 2021 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu w 2020 r. 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

5. Sprawy bieżące. 
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6. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

7. Materiały dodatkowe.  

 

Starosta przekazał, że kolejne planowane posiedzenie odbędzie się 20 kwietnia 2021 r.  

o godz. 08.00, w zdalnym trybie obradowania. Weźmie w nim udział Dyrektor Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu Ryszard Rudnik, celem omówienia aktualnej sytuacji zakładu.  

 

Ad. 1 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 119/2021 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego z dnia 30 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 119/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 30 marca 2021 r., po uzupełnieniu treści na str. 8.  

 

Ad. 2 

 

Na wstępie Skarbnik Powiatu zapoznał zebranych z pismami, które wpłynęły do Wydziału 

Finansowego po przygotowaniu projektów uchwał Rady/Zarządu dotyczących zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok. Jednocześnie zarekomendował 

wprowadzenie niektórych zmian do budżetu wynikających z przedstawionych pism.  

Po dyskusji zebrani postanowili, aby zmiany w budżecie Powiatowego Centrum Sportu  

w Raciborzu na kwotę 50.000,00 zł i w tut. Starostwie (Biuro Obsługi Starosty, Referat 

Administracyjny) na łączną kwotę 60.000,00 zł zostały ponownie przeanalizowane,  

a decyzja o ich wprowadzeniu do budżetu została podjęta w późniejszym terminie.     

W dalszej kolejności Skarbnik Powiatu przedstawił: 

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: 

607014 i 607015. 
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Starosta przekazał, że w omawianych projektach uchwał zwiększa się o 3.550.000,00 zł plan 

dochodów majątkowych otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,  

z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne. Z kolei w wydatkach zaproponowano, aby: 

1) o 1.650.000,00 zł zwiększyć plan wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na zadania 

inwestycyjne dot. Poprawy dojazdu do przejść granicznych oraz granic powiatu (zgodnie  

z otrzymanym wsparciem), 

2) o 1.900.000,00 zł zwiększyć plan wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na zadania 

inwestycyjne: „Przebudowa pomieszczenia na aulę w Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu” oraz „Przebudowa auli szkolnej w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu”. 

 

Odnosząc się do ww. informacji, Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator 

kolejny raz wniósł o sporządzenie dokumentacji projektowej dla drogi powiatowej  

Łańce-Pstrążna. Zwrócił uwagę na fatalny stan tej drogi i poinformował, że zdesperowani 

mieszkańcy zainteresowali ww. tematem telewizję.  

Starosta podkreślił, że od momentu, jak objął funkcję Starosty, podejmuje szereg działań,  

aby ująć remont tej drogi we wszystkich możliwych programach. W ostatnim czasie droga ta 

zgłoszona została również do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Niestety  

nie otrzymała dofinansowania.  

Skarbnik Powiatu zaproponował, aby do omawianych projektów uchwał wprowadzić  

nw. autopoprawki polegające na tym, że: 

1) zmniejsza się o kwotę 320.000,00 zł plan wydatków Starostwa na zadaniach: 

a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 917  

w Krzanowicach do skrzyżowania z DW 916 w Samborowicach” – 220.000,00 zł, 

b) „Modernizacja drogi dojazdowej i parkingów przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu”  

– 100.000,00 zł. 

2) zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł plan wydatków Starostwa, z przeznaczeniem  

dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu na realizację zadania „Modernizacja dróg 

dojazdowych i parkingów przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu”, 

3) zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł plan wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na dotację 

dla Urzędu Miasta Racibórz na Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Raciborzu. 

 

Szczegółowych wyjaśnień dotyczących ww. autopoprawek udzielił Starosta. 
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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 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 dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2021 - 2032 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 27 kwietnia 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 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 dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 27 kwietnia 2021 r., po wniesieniu  

przez Skarbnika Powiatu autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przejęcia  

od Województwa Śląskiego zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg 

wojewódzkich zlokalizowanych na terenie powiatu raciborskiego, w okresie od 1 lipca  

2021 r. do 30 czerwca 2024 r. 

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

606776. 

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

Raciborskiego w sprawie przejęcia od Województwa Śląskiego zadań w zakresie letniego  

i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie powiatu 

raciborskiego, w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz jego przekazaniem  

na sesję w dniu 27 kwietnia 2021 r.? 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie przejęcia od Województwa Śląskiego zadań w zakresie letniego i zimowego 

utrzymania dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie powiatu raciborskiego, w okresie 

od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 27 kwietnia 2021 r. 

 

Ad. 3  

 

Wicestarosta zaprezentował sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy  

w Raciborzu w 2020 r. wraz z suplementem. 

Ww. sprawozdanie znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

607167. 

Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania z działalności 

Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu w 2020 r. wraz z suplementem 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 sprawozdanie z działalności 

Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu w 2020 r. wraz z suplementem oraz postanowił  

o jego przekazaniu na sesję w dniu 27 kwietnia 2021 r. 

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

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

Autopoprawki polegają na przesunięciu kwoty 26.000,00 zł w planie wydatków Powiatowego 

Centrum Sportu w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia  

oraz na usługi telekomunikacyjne.  

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

607011. 

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? 
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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 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 omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

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

(rezerwa na zarządzanie kryzysowe). Skarbnik Powiatu poinformował, że w przekazanym  

na posiedzenie Zarządu projekcie uchwały zaproponowano, aby: 

1) o 8.000,00 zł zwiększyć plan wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na zakup chłodziarki 

farmaceutycznej oraz innych materiałów i wyposażenia w związku z tworzeniem Punktu 

Szczepień Masowych w Powiecie Raciborskim,  

2) o 8.000,00 zł zmniejszyć plan rezerwy na zarządzanie kryzysowe. 

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

607020. 

Następnie Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego złożył kolejny 

wniosek, aby przeznaczyć dodatkowo kwotę 20.000,00 zł na inne wydatki związane  

z uruchomieniem ww. Punktu (zakup komputerów, kozetki, wykładziny).   

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek odniósł się do proponowanych 

zmian w budżecie polegających na zwiększeniu wydatków związanych z utworzeniem Punktu 

Szczepień Masowych w Powiecie Raciborskim. Podkreślił, że zgodnie z informacjami 

przekazywanymi w telewizji, apel odnośnie uruchomienia punktów szczepień został 

skierowany do miast powyżej 50 tysięcy mieszkańców. Stąd zapytał, co zrobiło Miasto 

Racibórz, w tym radni miejscy, w kierunku utworzenia punktu szczepień lub w kierunku 

pomocy czy to finansowej czy rzeczowej odnośnie utworzenia takiego punktu szczepień 

skierowanego do mieszkańców Powiatu Raciborskiego. Jednocześnie dodał, że popiera 

pomysł utworzenia Punktu Szczepień Masowych w Powiecie Raciborskim. 

Starosta poinformował, że samorządowcy zostali poproszeni, żeby wspólnie z podmiotami 

leczniczymi utworzyli dodatkowe tzw. powszechne punkty szczepień. Powiat Raciborski z tej 

roli się wywiązał, wskazał budynek i czeka na decyzję NFZ o przyznaniu rekomendacji.  

Za przeprowadzenie szczepień odpowiada strona rządowa. Nie są jeszcze znane szczegóły  
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co do funkcjonowania ww. Punktu, być może poinformuje o nich Wojewoda Śląski  

na wideokonferencji, która rozpocznie się dzisiaj o godz. 11.00. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przypomniał, że pełnomocnik 

rządu ds. programu szczepień, szef KPRM Michał Dworczyk zwrócił się z apelem do miast 

powyżej 50 000 mieszkańców, żeby utworzyły dodatkowe tzw. powszechne punkty 

szczepień. Ponownie zapytał czy Racibórz jako miasto, jako samorząd cokolwiek zrobiło  

w temacie pomocy powiatowi odnośnie utworzenia takiego punktu szczepień? Jeszcze raz 

podkreślił, że opowiada się za tym, aby samorządy się angażowały w utworzenie punktów 

szczepień. 

Wicestarosta odpowiedział, że tylko jeden samorząd Powiatu Raciborskiego oficjalnie 

potwierdził działania w tej materii, tj. Kuźnia Raciborska, gdzie wstępnie ustalono,  

że na bazie Amicus-Med Sp. z o. o. w Kuźni Raciborskiej powstanie dodatkowy punkt 

szczepień, oprócz standardowego punktu szczepień, który już tam funkcjonuje. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska opowiedziała się za tworzeniem 

dodatkowych punktów szczepień przy udziale samorządów. Jednocześnie zapytała  

czy sprawa utworzenia Punktu Szczepień Masowych w Powiecie Raciborskim została 

poruszona na wideokonferencji z Wojewodą Śląskim, czy w ślad za tym wystosowano jakieś 

pisma czy ukazało się rozporządzenie w tej kwestii? 

Starosta poinformował, że podczas wideokonferencji z Wojewodą Śląskim poruszono temat 

związany z utworzeniem dodatkowych tzw. powszechnych punktów szczepień. Jak wskazano 

docelowo w każdym powiecie powinny być, co najmniej 2 duże punkty szczepień 

funkcjonujące, jako Punkty Szczepień Powszechnych (PSP). 

Utworzeniem dodatkowego punktu szczepień w naszym powiecie zajął się Dyrektor Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu, który po rozmowie z Dyrektorem Jackiem Kąskiem zaproponował 

salę gimnastyczną CKZiU nr 1 w Raciborzu (Budowlanka). Po wizji, sala gimnastyczna 

Budowlanki została wskazana przez Powiat Raciborski jako potencjalny punkt szczepień 

masowych przeciw COVID-19. Budynek spełnia wymogi stawiane przez resort zdrowia. 

Aktualnie trwa oczekiwanie na decyzję NFZ o przyznaniu rekomendacji. Żadnych pism, 

uzgodnień po stronie powiatu jeszcze nie było.  

Wicestarosta dodał, że każdy powiat może zwrócić się do wojewody o jednorazową dotację 

 w wysokości 5.000,00 zł na utworzenie jednego nowego PSP. Na dzień dzisiejszy  

nie pojawiły się jeszcze wytyczne dotyczące sposobu organizacji nowych Punktów Szczepień 

Powszechnych tworzonych w ramach Narodowego Programu Szczepień. Nie ma też żadnego 
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rozporządzenia w tej sprawie, oprócz tego, że dopuszczono część personelu medycznego  

do przeprowadzania szczepień. Są to: lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, 

felczerzy, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, farmaceuci, higienistki szkolne i diagności 

laboratoryjni. Ale to rozporządzenie ukazało się wcześniej.  

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

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok (rezerwa na zarządzenie kryzysowe)  

wraz z autopoprawkami polegającymi na przeznaczeniu dodatkowo kwoty 20.000,00 zł  

na inne wydatki związane z uruchomieniem Punktu Szczepień Masowych w Powiecie 

Raciborskim? 

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 na zarządzanie kryzysowe), po wniesieniu  

ww. autopoprawek. 

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

nr OR.IV.0025.1.2021. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany planów finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego na 2021 rok. 

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

607013. 

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

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego 

na 2021 rok? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 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. 

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

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie formy 

przekazywania sprawozdań budżetowych oraz finansowych przez jednostki organizacyjne 

Powiatu Raciborskiego wraz z drobną autopoprawką redakcyjną. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

606847. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie formy przekazywania sprawozdań 

budżetowych oraz finansowych przez jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego  

wraz ze zgłoszoną przez Skarbnika Powiatu drobną autopoprawką redakcyjną? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie formy przekazywania sprawozdań 

budżetowych oraz finansowych przez jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego,  

po wniesieniu drobnej autopoprawki redakcyjnej. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2021. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska przedstawiła projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem (dzierżawę) 

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

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

605936. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska poinformowała, że Dyrektor 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu wystąpił z wnioskiem do Zarządu Powiatu Raciborskiego 

o wyrażenie zgody na wynajęcie (wydzierżawienie), na okres 5 lat, pomieszczeń Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu o powierzchni 713,40 m², zlokalizowanych na I piętrze bloku B 

budynku szpitala.  

Pomieszczenia Szpitala Rejonowego w Raciborzu zostaną wynajęte (wydzierżawione)  

na okres 5 lat, podmiotowi zewnętrznemu, który będzie świadczyć usługi w zakresie 

diagnostyki obrazowej m.in. RTG, TK, USG, MR na rzecz Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.  

Rada Społeczna Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu uchwałą nr 2/2021  

z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat wydzierżawienia pomieszczeń, 

znajdujących się na I piętrze po lewej stronie Bloku B o łącznej powierzchni 713,40 m² 

zawarcia umowy z podmiotem zewnętrznym, który zapewni dalsze nieprzerwanie udzielenie 

świadczeń zdrowotnych, w zakresie diagnostyki m.in. TK, RTG, USG, MR, wyraziła 

pozytywną opinię w przedmiocie wydzierżawienia pomieszczeń. 
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Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie  

w najem (dzierżawę) pomieszczeń Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem 

(dzierżawę) pomieszczeń Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska omówiła projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części 

nieruchomości będącej w użytkowaniu Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

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

605911. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska przekazała, że Dyrektor Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu wystąpił z wnioskiem do Zarządu Powiatu Raciborskiego  

o wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu o powierzchni 16,05 m²,  

który stanowi fragment nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1564/454 a.m. 

4, obręb Starawieś.  

Jednocześnie Dyrektor oświadczył, iż planowane jest przeprowadzenie przetargu pisemnego 

nieograniczonego na wydzierżawienie przedmiotowego fragmentu nieruchomości, a następnie 

zawarcie umowy na okres 10 lat na cele garażowe. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie  

w dzierżawę części nieruchomości będącej w użytkowaniu Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie  

w dzierżawę części nieruchomości będącej w użytkowaniu Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021. 
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Ad. 5 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. przedstawienia obliczenia 

algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Raciborskiego na 2021 

rok na poszczególne szkoły i placówki oświatowe dotowane przez Powiat Raciborski. 

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

606971. 

Do danych przedstawionych w przedmiotowej karcie informacyjnej szczegółowo odniósł się 

Skarbnik Powiatu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną dot. przedstawienia 

obliczenia algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu 

Raciborskiego na 2021 rok na poszczególne szkoły i placówki oświatowe dotowane  

przez Powiat Raciborski oraz przyjął:  

 

1) algorytm na 2021 r. dla szkół i placówek oświatowych (załącznik nr 1), 

2) kwotę dotacji na 1 ucznia placówki niepublicznej na podstawie danych z metryczki 

subwencji oświatowej na 2021 r., która zacznie obowiązywać od 1 kwietnia br.  

z wyrównaniem od 1 stycznia 2021 r. (załącznik nr 2). 

 

Po dyskusji, Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, aby na jedno z posiedzeń  

we wrześniu br. przygotować aktualizację danych, o których mowa w załączniku nr 1  

w zakresie planu budżetu na 2021 r. i jego zmian, a w zadaniach pozaszkolnych,  

oprócz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu i Młodzieżowego Domu Kultury 

w Raciborzu, ujmować Powiatowe Centrum Sportu w Raciborzu, które wprawdzie nie jest 

placówką oświatowo-wychowawczą ale ze względu na charakter działalności realizuje zajęcia 

dla dzieci i młodzieży.  

 

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

na zezłomowanie kosiarki do rowów i poboczy Maschio Giraffa 160 SE H14 mulczer boczny, 

będącej na wyposażeniu Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu. 

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

606318. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zezłomowanie kosiarki do rowów i poboczy 

Maschio Giraffa 160 SE H14 mulczer boczny, będącej na wyposażeniu Powiatowego Zarządu 

Dróg w Raciborzu. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

dot. aktualnego stanu monitoringu w jednostkach organizacyjnych powiatu. 

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

605105. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną dot. aktualnego stanu 

monitoringu w jednostkach organizacyjnych powiatu i w pierwszej kolejności postanowił, 

aby doposażyć (zmodernizować) monitoring wizyjny Zamku Piastowskiego w Raciborzu.  

W tym celu dokonał zmian w budżecie polegających na przesunięciu kwoty 14 500,00 zł  

w planie wydatków Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu, z przeznaczeniem na wymianę kamer monitoringu  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

Jednocześnie ustalił, że temat dot. aktualnego stanu monitoringu (jakości nagrywanego 

obrazu i zapotrzebowania) zostanie przedstawiony przez Kierownika Referatu Edukacji  

na najbliższej naradzie z dyrektorami szkół i placówek oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski.  

Po dokonaniu analizy przez dyrektorów i otrzymaniu informacji z Referatu Edukacji polecił, 

aby Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przygotował 

harmonogram modernizacji monitoringu w jednostkach organizacyjnych powiatu na jedno  

z kolejnych posiedzeń Zarządu. Decyzja o doposażeniu w monitoring PCS w Raciborzu 

zostanie podjęta w późniejszym terminie. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu  

dot. przeprowadzenia audytu rekompensat z tytułu świadczenia usług publicznego transportu 

zbiorowego wypłaconych w 2019 oraz 2020 przez Powiat Raciborski Przedsiębiorstwu 

Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o.  

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

604027. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną dot. przeprowadzenia 

audytu rekompensat z tytułu świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego 
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wypłaconych w 2019 oraz 2020 przez Powiat Raciborski Przedsiębiorstwu Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. Jednocześnie postanowił, że w pierwszej kolejności 

zostanie przeprowadzona kontrola finansowa przez pracowników Wydziału Finansowego  

pod nadzorem Skarbnika Powiatu w zakresie rekompensat z tytułu świadczenia usług 

publicznego transportu zbiorowego wypłaconych w 2019 r. oraz 2020 r. przez Powiat 

Raciborski Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o.  

Po zapoznaniu się z wynikami kontroli finansowej Zarząd powróci do ww. tematu. 

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Starosta przedstawił wyjaśnienia 

Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu 

Raciborskiego VI kadencji dot. wniosku nr 2 z posiedzenia w dniu 24 marca 2021 r. 

Przewodniczący wyjaśnił, że Komisja rekomenduje zmianę Uchwały Nr X/87/2019 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. wyłącznie w zakresie zmiany wymiaru 

godzin nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół  

i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.  

Ww. wyjaśnienia znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 607119  

i zostały przekazane do Referatu Edukacji.  

 

Starosta przedstawił pismo radnego Raciborza Pana Piotra Klimy dot. uhonorowania 

medalem ,,Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego” Klasztoru Annuntiata. 

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

W tym miejscu Starosta opuścił posiedzenie, prosząc, aby Sekretarz Powiatu omówiła  

ww. sprawę.  

Sekretarz Powiatu przypomniała, że na posiedzeniu w dniu 30 marca br. Zarząd wstępnie 

zapoznał się z pismem radnego Raciborza Pana Piotra Klimy dot. uhonorowania medalem 

,,Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego” Klasztoru Annuntiata i postanowił, że powróci  

do tematu po analizie zasad nadawania tytułu i medalu ,,Zasłużony dla Powiatu 

Raciborskiego”. W związku z powyższym na dzisiejsze posiedzenie przekazano uchwały  

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

jego nadawania, a także uchwały dotyczące ustanowienia odznaki „Wyróżniony Herbem 

Powiatu Raciborskiego”. 

W trakcie wstępnej analizy tematu przez zebranych na posiedzenie powrócił Starosta.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego ponownie zapoznał się z pismem radnego Raciborza  

Pana Piotra Klimy dot. uhonorowania medalem ,,Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego” 

Klasztoru Annuntiata oraz wstępnie analizował zasady nadawania tytułu i medalu ,,Zasłużony 

dla Powiatu Raciborskiego”.  

Niezależnie od faktu, że w dniu 31 marca 2021 r. Rada Miasta Racibórz nadała tytuł 

„Zasłużony dla Miasta Raciborza” wraz z medalem o tej samej treści Zgromadzeniu 

Misyjnemu Sióstr Służebnic Ducha Świętego w Raciborzu Zarząd rozważy w późniejszym 

terminie uhonorowanie tytułem i medalem ,,Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego”  

ww. Zgromadzenia.   

 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił pismo Wicedyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu 

w sprawie wyrażenia zgody na prefinansowanie wydatków ze środków własnych Powiatu 

Raciborskiego w kwocie 26 272,48 zł, w związku z realizacją przez jednostkę zadań 

związanych z prowadzeniem Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno  

– Opiekuńczego w ramach programu „Za życiem”. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 607306. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Wicedyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Raciborzu nr ZSS.071.1.3.2021 z dnia 9 kwietnia 2021 r. wyraził zgodę  

na prefinansowanie wydatków ze środków własnych Powiatu Raciborskiego  

w kwocie 26 272,48 zł, w związku z realizacją przez jednostkę zadań związanych  

z prowadzeniem Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego  

w ramach programu „Za życiem”. 

 

Ad. 6 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego do określenia realizacji Uchwały Nr XXVII/220/2021 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie 

bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Raciborskiego za rok 2020. 

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

606428. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Referatu Bezpieczeństwa  

i Zarządzania Kryzysowego do określenia realizacji Uchwały Nr XXVII/220/2021 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie 

bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Raciborskiego za rok 2020. 

 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia 

realizacji Uchwały Nr XXVII/221/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 marca 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 

606553. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

do określenia realizacji Uchwały Nr XXVII/221/2021 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 30 marca 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 XXVII/222/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 marca 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 

606556. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

do określenia realizacji Uchwały Nr XXVII/222/2021 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 30 marca 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 XXVII/223/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 marca 2021 r. 

w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków 
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Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację 

tych zadań w roku 2021. 

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

606586. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych 

do określenia realizacji Uchwały Nr XXVII/223/2021 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  

oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2021. 

 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji 

Uchwały Nr XXVII/224/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 marca 2021 r.  

w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu                            

dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.  

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

606588. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych 

do określenia realizacji Uchwały Nr XXVII/224/2021 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności  

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

 

Ad. 7 

 

W tym miejscu Starosta rozpoczął omawianie materiałów dodatkowych.  

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia dotacji 

celowej, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2021 r., Samodzielnemu Publicznemu 

Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu 

wraz z autopoprawkami polegającymi na zwiększeniu kwoty dotacji celowej  

do 300.000,00 zł.  

Starosta przypomniał, że dostrzegając niedogodności, jakie napotykały osoby korzystające  

ze świadczeń zdrowotnych raciborskiej lecznicy w dojeździe do obiektów szpitala Powiat 
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Raciborski w 2019 r., kwotą 124.915,87 zł brutto, sfinansował inwestycję pn. „Modernizacja 

fragmentu drogi dojazdowej od strony ul. Głubczyckiej do Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu”. Inwestycja obejmowała wykonanie nowej nawierzchni asfaltobetonowej części 

drogi oraz przełożenie fragmentów nawierzchni miejsc postojowych. Remont drogi  

i przełożenie nawierzchni wykonano na odcinku od dojazdu na estakadę prowadzącą  

do Pogotowia Ratunkowego do rejonu zjazdu z tej estakady.  

Celem kontynuacji, w roku bieżącym, prac związanych z poprawą stanu technicznego dróg, 

miejsc postojowych na terenie Szpitala Powiat Raciborski udziela jednostce dotację,  

w kwocie 300.000,00 zł, na realizację inwestycji pn. „Modernizacja dróg dojazdowych  

i parkingów przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu”. Inwestycja ta będzie obejmować 

głównie modernizację dróg dojazdowych i miejsc postojowych znajdujących się od strony 

budynku Zespołu Poradni Specjalistycznych. 

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

607479. 

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

Raciborskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej, z budżetu Powiatu Raciborskiego  

na 2021 r., Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami  

oraz jego przekazaniem na sesję w dniu 27 kwietnia 2021 r.? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków (nieobecny podczas głosowania 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek) – 4 głosami za, 0 głosów 

przeciw, 0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej, z budżetu Powiatu Raciborskiego  

na 2021 r., Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję 

w dniu 27 kwietnia 2021 r., po wniesieniu autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

 

 

Starosta zapoznał zebranych z pismem Członka Zarządu Województwa Opolskiego  

nr DIG-II.8060.41.2020.KK z dnia 9 kwietnia 2021 r. dot. ewentualnego dodatkowego 

wsparcia finansowego w ramach programu Kolej plus. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 607309. 

W ww. piśmie skierowanym do partnerów projektu rewitalizacji linii kolejowych 177 i 294, 
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przekazano, że Wojewoda Opolski poprzez ogłoszenie wyników na stronie internetowej 

poinformował o rezultatach drugiego naboru do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 

w którym to złożony został projekt o dofinansowanie wykonania studium planistyczno-

prognostycznego. Wniosek złożony został na kwotę 1.600.000,00 zł, natomiast ostatecznie 

projekt otrzymał dofinansowanie na kwotę 1.000.000,00 zł.  

W związku z powyższym poinformowano, że w najbliższym czasie zostanie zlecone 

przeprowadzenie przetargu na wybór wykonawcy studium. Niemniej kwota ta ze względu  

na zakres inwestycji może okazać się niewystarczająca.  

W ww. piśmie poproszono o informację zwrotną dotyczącą ewentualnego dodatkowego 

wsparcia finansowego planowanego zadania przez Powiat Raciborski, w przypadku gdy  

po przeprowadzeniu postępowania przetargowego koszt wykonania studium będzie większy 

niż 1.000.000,00 zł.    

Starosta przypomniał, że zgodnie z § 2 Uchwały Nr 88/438/2020 Zarządu Powiatu 

Raciborskiego z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 

Powiatu Raciborskiego do „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury 

Kolejowej - KOLEJ+ do 2028 roku” i podpisanie listu intencyjnego o partnerstwie Powiat 

Raciborski nie partycypuje w kosztach związanych z przystąpieniem do „Programu 

Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - KOLEJ+ do 2028 roku”.  

Jednocześnie zaproponował, aby ewentualna zmiana stanowiska Zarządu nastąpiła  

po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wykonanie studium planistyczno-

prognostycznego i poznaniu wysokości kwot wsparcia projektu.  

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem ww. propozycji? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Członka Zarządu Województwa 

Opolskiego nr DIG-II.8060.41.2020.KK z dnia 9 kwietnia 2021 r. dot. ewentualnego 

dodatkowego wsparcia finansowego w ramach programu Kolej plus.  

Zgodnie z § 2 Uchwały Nr 88/438/2020 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 12 sierpnia 

2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Raciborskiego do „Programu 

Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - KOLEJ+ do 2028 roku”  

i podpisanie listu intencyjnego o partnerstwie Powiat Raciborski nie partycypuje  

w kosztach związanych z przystąpieniem do „Programu Uzupełniania Lokalnej  

i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - KOLEJ+ do 2028 roku”.  

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

0 głosów wstrzymujących – postanowił, że ewentualna zmiana stanowiska Zarządu może 
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nastąpić po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wykonanie studium 

planistyczno-prognostycznego. W związku z powyższym polecił, aby Naczelnik Wydziału 

Komunikacji i Transportu przygotował projekt odpowiedzi do Zarządu Województwa 

Opolskiego w powyższej sprawie.  

 

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 13 kwietnia 2021 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 kwietnia 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 dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok (rezerwa na zarządzanie kryzysowe).  

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2021 rok. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie formy przekazywania sprawozdań 

budżetowych oraz finansowych przez jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie  

w najem (dzierżawę) pomieszczeń Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie  

w dzierżawę części nieruchomości będącej w użytkowaniu Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

 

 

 


