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OR.IV.0022.1.15.2021 

 

PROTOKÓŁ  NR 122/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 27 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, Skarbnika 

Powiatu Romana Nowaka oraz o chwilowej nieobecności Członka Zarządu Powiatu 

Raciborskiego Andrzeja Chroboczka.  

Starosta sprawdził obecność zebranych na posiedzeniu Zarządu Powiatu 

Raciborskiego – lista obecności z dnia 27 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. 07.30. 

Starosta zaproponował zebranym, aby oddawanie głosu oraz chęć zabrania głosu 

sygnalizowane były poprzez podniesienie ręki. Przed każdym głosowaniem będzie zadawał 
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pytanie kto jest za danym rozstrzygnięciem, przykładowo zaakceptowaniem/podjęciem 

uchwały, itp. 

Starosta zaproponował, aby rozszerzyć porządek posiedzenia o nw. materiały 

dodatkowe: 

1) kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia zmian  

w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 

2021 rok, 

2) opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 23.04.2021r.  

dot. sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok, 

3) pismo nr ZSS.071.1.4.2021 z dnia 22 kwietnia 2021r. Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Raciborzu dot. zaangażowania środków przeznaczonych na 

realizację zadań związanych z prowadzeniem Wiodącego Ośrodka 

Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego, program „Za życiem”, nr 

porozumienia MRN/2017/DWKI/2028 z dnia 19.12.2017r., 

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

VI kadencji z posiedzenia z dnia 26.04.2021 r. 

 

Ww. materiały dodatkowe zostaną omówione w pkt 4 protokołu. 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia, uwzględniającego  

ww. zmiany? 

Po zmianach, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za,  

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

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Starosta wyznaczył Członków Zarządu oraz  Zastępcę Skarbnika Powiatu Dominikę 

Budzan 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 121/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 20 kwietnia 2021 r. 
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2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

3. Sprawy bieżące. 

4. Materiały dodatkowe. 

 

Starosta przekazał, że kolejne planowane posiedzenie odbędzie się 12 maja 2021r.  

o godz. 08.00, w zdalnym trybie obradowania. 

 

Ad. 1 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 121/2021 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego z dnia 20 kwietnia 2021 r., bez odczytywania, który był do wglądu  

w Wydziale Organizacyjnym? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 121/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 20 kwietnia 2021 r. 

 

Ad. 2 

 

Zastępca Skarbnika Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego   

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

z autopoprawką. 

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

609626. 

Starosta dodał, że Zamek Piastowski prężnie się rozwija. Obecnie zaplanowanych jest wiele 

imprez kulturalnych, dlatego też niezbędne jest utworzenie nowego stanowiska.  

Po dyskusji, Członkowie Zarządu podjęli decyzję, aby w kolejnym posiedzeniu uczestniczyła 

Dyrektor Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu, Pani Grażyna Wójcik w celu przedstawienia sytuacji związanej  

z powyższym tematem. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok, wraz ze zgłoszoną przez Zastępcę Skarbnika Powiatu 

autopoprawką ? 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności  4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

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

Raciborskiego na 2021 rok, po wniesieniu autopoprawki  zgłoszonej w trakcie posiedzenia. 

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

OR.IV.0025.1.2021. 

 

Zastępca Skarbnika Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 r. (rezerwa) wraz  

z autopoprawką. 

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

609678. 

W tym momencie do posiedzenia dołączył Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego  Andrzej 

Chroboczek. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2021r. wraz ze zgłoszoną przez Zastępcę Skarbnika Powiatu 

autopoprawką? 

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

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

Raciborskiego na 2021 rok, po wniesieniu autopoprawki zgłoszonej w trakcie posiedzenia. 

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

OR.IV.0025.1.2021. 

 

Zastępca Skarbnika Powiatu omówiła 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 

609640. 

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, 
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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. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie oceny 

zasobów pomocy społecznej w powiecie raciborskim za 2020 rok. 

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

609835. 

Wicestarosta dodał, iż w oparciu o regulację art. 16a oraz art. 19 ust. 18 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.) gminy, powiaty 

oraz samorządy wojewódzkie przygotowują ocenę zasobów pomocy społecznej na swoim 

terenie. Przygotowaną ocenę zarząd powiatu, do dnia 30 kwietnia, przedkłada radzie powiatu. 

Wicestarosta poinformował, że ocena zasobów pomocy społecznej w powiecie raciborskim 

została opracowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu na bazie 

Statystycznej Aplikacji Centralnej, przygotowanej przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych 

w Warszawie we współpracy i na zlecenie Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej 

w powiecie raciborskim za 2020 rok? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej  

w powiecie raciborskim za 2020 rok. 

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

 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  

w Raciborzu Panu Jackowi Kąskowi do podpisania "Potwierdzenia przyjęcia warunków 

Akredytacji" Erasmusa w sektorze Edukacji Szkolnej. 

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

609468. 
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Wicestarosta poinformował, że udzielenie Panu Jackowi Kąskowi pełnomocnictwa pozwoli 

szkole korzystać ze wsparcia unijnego bez konieczności corocznego udziału w konkursach 

wniosków. Dodał również, że w ramach przyznanej akredytacji uczniowie i nauczyciele 

CKZiU nr 1 będą mogli zdobywać cenne doświadczenie zawodowe, szkolić umiejętności 

językowe oraz poznawać tradycje i kulturę państw w których będą organizowane miesięczne 

praktyki zawodowe, specjalistyczne kursy czy szkolenia. 

Starosta podkreślił, jak ważny w dzisiejszych czasach jest rozwój oraz podnoszenie 

kompetencji młodzieży. Powiat Raciborski chętnie angażuje się w sprawy związane ze 

zdobywaniem doświadczenia zawodowego młodych ludzi. Starosta dodał, że wartość 

wszystkich projektów w ramach programu Erasmus + w szkołach powiatowych to ponad 655 

tys. euro. 

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

Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu Panu 

Jackowi Kąskowi do podpisania " Potwierdzenia przyjęcia warunków Akredytacji" Erasmusa 

w sektorze Edukacji Szkolnej? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu Panu 

Jackowi Kąskowi do podpisania "Potwierdzenia przyjęcia warunków Akredytacji" Erasmusa 

w sektorze Edukacji Szkolnej. 

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

 

Ad. 3 

 

W tym miejscu Starosta rozpoczął omawianie materiałów bieżących. 

 

Starosta przedstawił opinię Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Rady 

Powiatu Raciborskiego VI kadencji z posiedzenia w dniu 20 kwietnia 2021r. 

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

609176. 

Starosta dodał, że Komisja pozytywnie zaopiniowała materiały na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego zwołaną na dzień 27 kwietnia 2021 r. 
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Starosta przedstawił opinię Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu 

Raciborskiego VI kadencji z posiedzenia w dniu 21 kwietnia 2021 r. 

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

609490. 

Starosta dodał, że Komisja pozytywnie zaopiniowała materiały na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego zwołaną na dzień 27 marca 2021 r. 

 

W tym momencie przedstawiona została korespondencja skierowana do Zarządu Powiatu 

Raciborskiego. 

Zastępca Skarbnika Powiatu przedstawiła pismo Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej  

i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu dot. wyrażenia zgody 

na prefinansowanie wydatków ze środków własnych Powiatu Raciborskiego w kwocie 

155.654,00 zł w latach 2021-2022, w związku z realizacją przez jednostkę projektu unijnego 

,,Wspólna historia przez zabawę” realizowanego w ramach INTERREG V-A Republika 

Czesko-Polska Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia. 

Ww. pismo znajduje się systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 608887. 

Starosta zapytał, kto jest za wyrażeniem  zgody na prefinansowanie wydatków ze środków 

własnych Powiatu Raciborskiego w kwocie 155.654,00 zł w latach 2021-2022, w związku  

z realizacją przez jednostkę projektu unijnego ,,Wspólna historia przez zabawę” 

realizowanego w ramach INTERREG V-A Republika Czesko-Polska Fundusz 

Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia? 

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

głosów wstrzymujących – wyraził zgodę  na prefinansowanie wydatków ze środków 

własnych Powiatu Raciborskiego w kwocie 155.654,00 zł w latach 2021-2022, w związku  

z realizacją przez jednostkę projektu unijnego ,,Wspólna historia przez zabawę” 

realizowanego w ramach INTERREG V-A Republika Czesko-Polska Fundusz 

Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia. 

 

Następnie Wicestarosta przedstawił pismo nr NGF/18/04/21 z dnia 20 kwietnia 2021r. 

Dyrektora Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  w Raciborzu dot. pomocy materialnej  

i finansowej w roku 2020 dla szpitala. 

Ww. pismo  znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 609297. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z powyższym pismem. 
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Ad.4 

 

W tym miejscu Starosta rozpoczął omawianie materiałów dodatkowych. 

 

Zastępca Skarbnika Powiatu przedstawiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. 

zmiany w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2021 

rok. 

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

609938. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianą planu finansowego Agencji Promocji 

Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu na 

2021 r. 

 

Zastępca Skarbnika Powiatu przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Katowicach z dnia 23.04.2021r. dot. sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 

Raciborskiego za 2020 rok.  

Ww. opinia znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 609925. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z powyższą opinią oraz postanowił o jej 

przekazaniu radnym. 

 

Starosta przedstawił pismo nr ZSS.071.1.4.2021 z dnia 22 kwietnia 2021r. Dyrektora Zespołu 

Szkół Specjalnych w Raciborzu dot. prośby o zaangażowanie własnych środków Powiatu  

w wysokości 21 290,00 zł, przeznaczonych na realizację zadań związanych z prowadzeniem 

Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego, program „Za życiem”, 

nr porozumienia MRN/2017/DWKI/2028 z dnia 19.12.2017r. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 609658. 

Starosta zapytał, kto jest za wyrażeniem zgody na zaangażowanie własnych środków Powiatu 

w wysokości 21 290,00 zł, przeznaczonych na realizację zadań związanych z prowadzeniem 

Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego, program „Za życiem”, 

nr porozumienia MRN/2017/DWKI/2028 z dnia 19.12.2017r.? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 
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0 głosów wstrzymujących – wyraził zgodę na zaangażowanie własnych środków Powiatu  

w wysokości 21 290,00 zł, przeznaczonych na realizację zadań związanych z prowadzeniem 

Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego, program „Za życiem”, 

nr porozumienia MRN/2017/DWKI/2028 z dnia 19.12.2017r. 

 

Starosta przedstawił opinie Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu 

Raciborskiego VI kadencji z posiedzenia z dnia 26.04.2021 r. 

Ww. opinie Komisji znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

610569. 

Starosta dodał, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Rady Powiatu 

Raciborskiego: 

1) w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2021 – 2032, 

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

Poinformował, również że Komisja pozytywnie zaopiniowała materiały przygotowane na 

sesję Rady Powiatu Raciborskiego zwołaną na dzień 27 kwietnia 2021 r. 

 

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 27 kwietnia 2021 r. 

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 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 r. (rezerwa) 

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 oceny zasobów pomocy społecznej  

w powiecie raciborskim za 2020 rok. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu Panu 

Jackowi Kąskowi do podpisania "Potwierdzenia przyjęcia warunków Akredytacji" 

Erasmusa w sektorze Edukacji Szkolnej. 

 


