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OR.IV.0022.1.14.2021 

 

PROTOKÓŁ  NR 121/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 20 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 poinformował o nieobecności Sekretarza Powiatu Beaty Bańczyk. 

Starosta sprawdził obecność zebranych na posiedzeniu Zarządu Powiatu 

Raciborskiego – lista obecności z dnia 20 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. 08.05. 

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 Zarządu Powiatu Raciborskiego dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok (rezerwa),  

2) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok,  

3) kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. przyjęcia przez zarząd powiatu oferty 

Ludowego Klubu Sportowego Tworków na realizację zadania publicznego w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

 

Ww. materiały dodatkowe zostaną omówione w pkt 6 protokołu.  

Jednocześnie na wniosek Wicestarosty, Starosta wniósł o wycofanie z porządku 

posiedzenia projektu uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia 

Wicestarosty Marka Kurpisa do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na Nadzwyczajnym 

Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą – Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu w dniu 23 kwietnia 2021 r. 

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

608109. 

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, 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. Omówienie aktualnej sytuacji Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu  

– referuje Dyrektor Ryszard Rudnik. 
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2. Przyjęcie Protokołu Nr 120/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 13 kwietnia 2021 r.  

3. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

5. Sprawy bieżące. 

6. Materiały dodatkowe.  

 

Starosta przekazał, że kolejne planowane posiedzenie odbędzie się 27 kwietnia 2021 r.  

o godz. 07.30, w zdalnym trybie obradowania.  

 

Ad. 1 

 

Starosta w imieniu swoim oraz zebranych przywitał na posiedzeniu Dyrektora Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Ryszarda Rudnika. Jednocześnie otworzył 

dyskusję i zaproponował, aby Członkowie Zarządu zadawali pytania Dyrektorowi. 

Wicestarosta zapytał o dostępność windy dla osób niepełnosprawnych w Szpitalu.  

Dyrektor przypomniał, że od marca 2020 r. uległ zmianie sposób organizacji Szpitala,  

a co się z tym wiąże pewne miejsca czasowo albo w sposób stały są niedostępne. Również 

ciągi komunikacyjne uległy zmianom. W związku z powyższym dodatkowo przystosowano  

czy wydzielono inne miejsca, którędy się wchodzi do Zakładu. Dyrektor podkreślił, że Szpital 

w normlanym swoim działaniu jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.  

Mając na uwadze zmianę organizacji Szpitala dla osób niepełnosprawnych, które chcą 

skorzystać z poradni specjalistycznej tuż przy wejściu wydzielony został gabinet, w którym 

mogą one skorzystać z porady lekarskiej (lekarz przychodzi do tego gabinetu).  

W przypadku gdy ww. osoby chcą skorzystać z badań w ramach zakładu diagnostyki 

obrazowej, to wówczas wchodzą wejściem głównym i korzystają z tej windy, która znajduje 

się przy oddziale intensywnej terapii naprzeciw laboratorium analitycznego  

i mikrobiologicznego. Tą windą dostają się na poziom poradni specjalistycznych, winda się 

zatrzymuje przed zakładem diagnostyki i korzystając z łącznika można wejść w obszar 

poradni specjalistycznych.  

Problem pojawia się wtedy, gdy odbywa się transport pacjenta covidowego w obszar oddziału  

lub transport pacjenta covidowego do diagnostyki. Wtedy ta część Szpitala zostaje całkowicie 

wyłączona, po wykonaniu badania, zdezynfekowania, a następnie udostępniona pacjentom. 
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Na dzień dzisiejszy nie ma innego rozwiązania problemu dostępności Szpitala dla osób 

niepełnosprawnych. Jednocześnie Dyrektor poinformował, że trzy toalety udostępniono  

dla osób niepełnosprawnych.  

Kolejna poruszana kwestia dotyczyła szczepień przeciwko COVID-19.  

Dyrektor poinformował, że jeżeli chodzi o punkt szczepień, który prowadzony jest  

w Szpitalu, to działa on cały czas. Na dzień dzisiejszy podano ok. 11 000 dawek szczepionek 

przeciw COVID-19. Natomiast, jeżeli chodzi o punkt szczepień masowych, który 

uruchomiony zostanie wspólnie ze Starostwem, to powstanie on w ,,Budowlance”. W tej 

chwili tam trwają prace przygotowawcze, kompletowane jest brakujące wyposażenie. Dzisiaj 

odbędzie się kolejne robocze spotkanie. W czwartek będzie miała miejsce wizytacja 

przedstawicieli NFZ, gdyż zgodnie z procedurami postępowania przy wyznaczaniu nowych 

miejsc udzielania świadczeń medycznych musi nastąpić odbiór przez NFZ.  

Od poniedziałku, 26 kwietnia br. jeżeli tylko będą szczepionki, to Szpital uruchomi punkt 

szczepień masowych. W punkcie tym zorganizowane zostaną dwa stanowiska/zespoły 

szczepiące i cała obsługa dot. organizacji, koordynowania ruchu, wypełniania ankiet.  

Nie wiadomo jednak, kiedy będą dostarczane szczepionki, a tym bardziej w jakich ilościach, 

a od tego zależy w jaki sposób punkt będzie zorganizowany. Trudno powiedzieć, jak będą 

przebiegały szczepienia (czy w sposób ciągły, przez siedem dni w tygodniu) czy w przypadku 

małej liczby szczepionek trzeba będzie ograniczać godziny pracy punktu. Zgodnie  

z założeniami, aby ułatwić mieszkańcom korzystanie z tego punktu szczepień, planuje się,  

że będzie on otwarty w godzinach popołudniowych.  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zapytał czy Miasto Racibórz 

pomogło Dyrektorowi czy Szpitalowi w przygotowaniu punktu szczepień i przy 

szczepieniach? 

Dyrektor odpowiedział, że nie zwracał się do Miasta Racibórz z prośbą o pomoc. Jedynie  

w rozmowie telefonicznej poruszył problem zorganizowania parkingu przed „Budowlanką”, 

gdyż przed budynkiem jest ścieżka rowerowa. Poprosił Prezydenta Miasta czy można  

na okres organizacji punktu szczepień wyłączyć ww. ścieżkę rowerową, żeby tam 

zorganizować parkingi. Prezydent odpowiedział, że jest to długa procedura i raczej w krótkim 

czasie nie jest do załatwienia, gdyż wymaga sporządzenia stosownej dokumentacji.  

Zdaniem Członka Zarządu Andrzeja Chroboczka Miasto Racibórz nie wykazało chęci 

pomocy w celu utworzenia punktu szczepień masowych dla mieszkańców Powiatu 

Raciborskiego. 
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Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator przekazał, że wiele osób ma problem, 

aby dodzwonić się do punktu szczepień, który mieści się w Szpitalu.  

Dyrektor Ryszard Rudnik odparł, że większość ludzi nie ma problemów, żeby się dodzwonić 

i uzgodnić termin szczepień. Zgodził się z przedmówcą, że pewne utrudnienia mogą się 

pojawić, gdyż w punkcie tym zatrudniona musi być osoba, która ma dostęp do systemu,  

aby sprawdzić czy osoba dzwoniąca ma e-skierowanie. Wyraził nadzieję, że sytuacja ulegnie 

poprawie, jak zaczną funkcjonować punkty szczepień masowych. Jednakże osób, które będą 

się zapisywać na szczepienia będzie coraz więcej, co potwierdza kalendarz szczepień 

przeciwko COVID-19 zaproponowany przez stronę rządową. W dniu 19 kwietnia zaczęły się 

rejestrować osoby, które urodziły się w 1968 r. Wszystkie osoby urodzone przed tym rokiem 

powinny być już szczepione, jeżeli się zgłosiły do szczepień.  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska zapytała jakie szczepionki będą 

dostarczane do punktu szczepień masowych? 

Dyrektor odpowiedział, że Szpital otrzymuje na dzień dzisiejszy trzy szczepionki firm: Pfizer, 

Moderna i Astra Zeneca. Niestety nadal nie wiadomo, jakie zostaną dostarczone do punktu 

szczepień masowych.  

Odpowiadając na kolejne pytanie Dyrektor przekazał, że w części covidowej Szpitala 

przebywa ok. 160 pacjentów, kilka łóżek wolnych znajduje się na pediatrii i na internie. 

Aktualnie nie widać jakiegoś wyraźnego spadku w ilości hospitalizowanych pacjentów 

covidowych. 

W tym miejscu Dyrektor Ryszard Rudnik opuścił posiedzenie.  

 

Ad. 2 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 120/2021 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego z dnia 13 kwietnia 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 120/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 13 kwietnia 2021 r. 
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Ad. 3 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia zasad 

udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  

przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji 

zabytków. 

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

607233. 

Szczegółowych informacji w ww. sprawie udzielił obecny w tej części posiedzenia Inspektor 

ds. promocji i kontaktu z mediami Biura Obsługi Starosty Szymon Kura.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków  

lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków oraz przeprowadzonej dyskusji 

wprowadził autopoprawki polegające na wykreśleniu zapisów odnoszących się do zabytków 

znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.  

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

Raciborskiego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków? 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 

Działając w oparciu o Uchwałę Nr III/29/2018 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu  

lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów 

aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji 

(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r., poz. 8283) Zarząd skierował ww. projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego do konsultacji.  

Realizując zapisy art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu  

w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 708 ze zm.)  
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ww. projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego zostanie zgłoszony Prezesowi Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

 

Ad. 4 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego 

określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej 

ewidencji zabytków. 

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

607235. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego 

określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej 

ewidencji zabytków, mając na uwadze ustalenia, o których mowa powyżej, wprowadził 

autopoprawki polegające na wykreśleniu zapisów odnoszących się do zabytków znajdujących 

się w gminnej ewidencji zabytków.  

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

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego określenia zasad udzielania 

dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego określenia zasad udzielania dotacji  

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych  

do rejestru zabytków. 

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

nr OR.IV.0025.1.2021.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Biura Obsługi Starosty rozeznać  

na jedno z kolejnych posiedzeń możliwość zwiększenia kwoty, która mogłaby być 

przeznaczona z budżetu Powiatu Raciborskiego na udzielanie dotacji na prace 
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konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków. 

W tym miejscu Inspektor Szymon Kura opuścił posiedzenie.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. przyznania nagród trenerom 

prowadzącym zawodników uzyskującym wysokie wyniki sportowe, a także innym osobom 

fizycznym mającym szczególny udział w kreowaniu dobrego wizerunku, wysokiego poziomu 

organizacji klubu oraz przez swoje bezpośrednie działania wpływających na wysoką jakość 

merytorycznej działalności klubu sportowego. 

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

607868. 

Szczegółowych wyjaśnień związanych z ww. kartą informacyjną udzielił Starosta.  

Podkreślił, że od tego roku chciałby zmienić sposób finansowania kultury fizycznej na terenie 

powiatu. Przypomniał, że od lat powiatowy sport finansowany był pośrednio poprzez 

pokrywanie kosztów zatrudnienia trenerów w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym  

w Raciborzu. Teraz zależy mu na tym, aby bezpośrednio wspierać działalność klubów 

sportowych.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną dot. przyznania nagród 

trenerom prowadzącym zawodników uzyskującym wysokie wyniki sportowe, a także innym 

osobom fizycznym mającym szczególny udział w kreowaniu dobrego wizerunku, wysokiego 

poziomu organizacji klubu oraz przez swoje bezpośrednie działania wpływających na wysoką 

jakość merytorycznej działalności klubu sportowego. 

Po dyskusji, Zarząd przyjął propozycje, aby:  

 

1) przyznać nagrody, o których mowa w projekcie uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie przyznania nagród finansowych dla trenerów i działaczy sportowych za sukcesy 

sportowe odniesione w 2020 r. o łącznej wartości 16.500,00 zł (po wniesieniu  

przez Starostę autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia polegających  

na ujednoliceniu kwoty nagród do wysokości lllllllllllll zł oraz przyznaniu nagrody  

dla Krzysztofa Ołenczyna-trenera zapasów LKS „Dąb” Brzeźnica), 

2) kwotę 23.500,00 zł przeznaczyć dla klubów i stowarzyszeń funkcjonujących na terenie 

Powiatu Raciborskiego w postaci tzw. małych grantów z przeznaczeniem na realizację 
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zadań z obszaru kultury fizycznej i sportu o charakterze ponadgminnym, tzn. powiatowym 

lub regionalnym. 

 

Następnie Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyznania nagród finansowych dla trenerów i działaczy sportowych za sukcesy sportowe 

odniesione w 2020 roku wraz z autopoprawkami. 

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

608141. 

Biorąc pod uwagę mistrzowskie krajowe sukcesy, a także starty i sukcesy w oficjalnych 

międzynarodowych zawodach sportowych, jak również wieloletnie zaangażowanie w rozwój 

sportu w Powiecie Raciborskim poprzez promocję, organizowanie imprez sportowych, 

rozwój i krzewienie kultury fizycznej oraz wpieranie rozwoju fizycznego młodego człowieka, 

Starosta zawnioskował, aby Zarząd podjął decyzję o przyznaniu nagród finansowych  

dla trenerów za sukcesy sportowe odniesione w 2020 roku. Ponadto zaproponował,  

aby wyróżnić również w 2021 r. działaczy sportowych. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przyznania nagród finansowych 

dla trenerów i działaczy sportowych za sukcesy sportowe odniesione w 2020 roku  

wraz z omówionymi autopoprawkami? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania nagród finansowych  

dla trenerów i działaczy sportowych za sukcesy sportowe odniesione w 2020 roku,  

po wniesieniu przez Starostę autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

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

nr OR.IV.0025.1.2021.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił o wyłączeniu jawności części uchwały w zakresie 

wysokości nagród, ze względu na prywatność osób fizycznych, na podstawie art. 5 ust. 2 

ustawy z dnia 6 września 2001 r.  o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2020 r., 

poz. 2176). 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Edukacji przygotować  

na jedno z kolejnych posiedzeń informację nt. ilości i wysokości przyznanych nagród  

dla trenerów za wysokie osiągnięcia sportowe prowadzonych zawodników  

w latach 2011-2020. 
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Ad. 5 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska przedstawiła kartę informacyjną 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. darowizny nieruchomości powiatowej  

na rzecz Gminy Krzyżanowice. 

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

605905. 

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

nieruchomości powiatowej na rzecz Gminy Krzyżanowice zaakceptował propozycję,  

aby wydzielić z działki nr 278 (arkusz mapy 2), obręb Rudyszwałd, część zajętą pod drogę 

gminną, a następnie podarować ją na rzecz Gminy Krzyżanowice. Ponadto ustalił, że podjęcie 

czynności zmierzających do darowizny części działki nr 278 uzależnione jest od pokrycia 

przez Gminę Krzyżanowice kosztów podziału geodezyjnego działki nr 278 oraz kosztów 

zawarcia umowy darowizny wydzielonej z niej działki. 

 

Starosta przedstawił informację o terminach posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu 

Raciborskiego VI kadencji, które odbędą się w kwietniu 2021 r. z wykorzystaniem środków 

porozumiewania się na odległość.   

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 608217. 

 

Starosta poinformował, że kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Raciborskiego VI kadencji odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2021 r. o  godz. 09:00  

w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. W trakcie posiedzenia Komisja m.in. przystąpi  

do kontroli pn. „Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za rok 2020”. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 608103. 

 

Starosta zaprezentował wnioski Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego  

VI kadencji z posiedzenia w dniu 13 kwietnia 2021 r. 

Ww. wnioski znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 607806. 

Starosta poinformował, że Komisja Rewizyjna zawnioskowała o udostępnienie dokumentów 

dot. wykonania budżetu za rok 2020. Jednocześnie przekazał, że koordynację przygotowania  

i udostępnienia dokumentów powierzył Skarbnikowi Powiatu.  
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Starosta zapoznał zebranych z odpisem prawomocnego postanowienia Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gliwicach z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie ze skargi Centrum 

Nauki i Biznesu „Żak” Sp. z o. o. w Łodzi na czynność Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w przedmiocie wypłaty zaniżonej kwoty dotacji oświatowej. Jednocześnie przekazał,  

że skarga została odrzucona.  

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

607974. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił informację nt. analizy wydatków oświatowych (łącznie z PCS) 

w latach 2020-2021, która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

609756. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją nt. analizy wydatków oświatowych 

(łącznie z PCS) w latach 2020-2021, ustalając, że zostanie ona szczegółowo omówiona  

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

Raciborskiego. 

 

Starosta poinformował, że Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu złożył wniosek  

o wypłatę dodatkowego świadczenia z tytułu 40 lat pracy. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z aktualnym stanem prawnym i faktycznym 

uznał, że nie ma podstaw do przyznania fakultatywnego świadczenia dodatkowego z tytułu 

zatrudnienia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu i nie może przyznać kolejnej nagrody 

jubileuszowej z tytułu 40 lat pracy ze względu na brak upływu 5 lat od przyznania ostatniej.  

 

Ad. 6 

 

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). 

Skarbnik Powiatu poinformował, że w wydatkach: 

1) w dziale 600 zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł plan wydatków Starostwa,  

z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa 

drogi powiatowej nr 3511S od skrzyżowania z drogą krajową nr 45 w miejscowości 
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Krzyżanowice do granicy państwa oraz przebudowa drogi powiatowej nr 3507S  

od skrzyżowania z DK 45 w Tworkowie do DP 3511S”,  

2) w dziale 754 zwiększa się o kwotę 7.794,00 zł plan wydatków Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na malowanie 

pomieszczeń sanitarnych oraz zakup materiałów na zabezpieczenie parkietu  

w utworzonym w jednostce Punkcie Szczepień Masowych,  

3) w dziale 758: 

a) zmniejsza się o kwotę 7.794,00 zł plan rezerwy na zarządzanie kryzysowe, 

b) zmniejsza się o kwotę 30.000,00 zł plan rezerwy inwestycyjnej. 

  

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

608979. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok (rezerwa)? 

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). 

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 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok. 

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

608980. 

Skarbnik Powiatu przekazał, że w ww. projekcie uchwały dokonuje się przesunięcia kwoty 

23.500,00 zł w planie wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na zadania w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu.  

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.  
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Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Edukacji dot. przyjęcia  

przez zarząd powiatu oferty Ludowego Klubu Sportowego Tworków na realizację zadania 

publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

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

608800. 

Starosta poinformował, że dnia 19 kwietnia br. do tutejszego Starostwa wpłynęła oferta 

Ludowego Klubu Sportowego Tworków na realizację zadania publicznego w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu.  

W ramach złożonej oferty zorganizowany zostanie Majowy Turniej Szachowy dla dzieci, 

młodzieży, dorosłych i seniorów (3 maja 2021 r.) oraz Powiatowy Turniej Piłki Nożnej  

(17 – 18 lipca 2021 r.). 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator po raz kolejny zwrócił uwagę na fakt, 

że prośba o dofinansowanie została złożona do Starostwa tuż przed imprezą, która ma się 

odbyć 3 maja br. Przypomniał, że organizatorzy imprez mieli składać wnioski  

z wyprzedzeniem. 

Starosta wyjaśnił, że termin majowej imprezy może zostać przesunięty, jeśli będą tego 

wymagały aktualne obostrzenia sanitarne ze względu na obowiązujący stan epidemii  

COVID-19. Zaproponował, aby Zarząd przyjął ofertę Ludowego Klubu Sportowego 

Tworków na organizację ww. imprez.  

Mając na uwadze dokonane zmiany w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok,  

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął ofertę Ludowego Klubu Sportowego Tworków  

na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 

polegającą na zorganizowaniu Majowego Turnieju Szachowego dla dzieci, młodzieży, 

dorosłych i seniorów (3 maja 2021 r.) oraz Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej (17 – 18 lipca 

2021 r.). 

Ponadto polecił Kierownikowi Referatu Edukacji przeprowadzić procedurę zgodnie z art. 19a 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

oraz w efekcie przygotować projekt umowy o udzielenie dotacji w wysokości 5.000,00 zł  

dla Ludowego Klubu Sportowego Tworków na wsparcie realizacji ww. zadania publicznego. 

Ww. zadanie zostanie sfinansowane ze środków będących w dyspozycji Referatu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Edukacji przygotować  

na jedno z kolejnych posiedzeń analizę kalendarza imprez sportowych na 2021 r. 
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odbywających się pod patronatem Starosty Raciborskiego pod kątem możliwości przesunięcia 

części niewykorzystanych środków finansowych na rzecz klubów i stowarzyszeń 

funkcjonujących na terenie powiatu raciborskiego w postaci tzw. małych grantów  

z przeznaczeniem na realizację zadań z obszaru kultury fizycznej i sportu o charakterze 

ponadgminnym, tzn. powiatowym lub regionalnym.  

 

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 20 kwietnia 2021 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20 kwietnia 2021 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego określenia zasad udzielania dotacji  

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 

wpisanych do rejestru zabytków. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagród finansowych  

dla trenerów i działaczy sportowych za sukcesy sportowe odniesione w 2020 roku. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok (rezerwa).  

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

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok. 

 


