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OR.IV.0022.1.16.2021 

 

PROTOKÓŁ  NR 123/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 12 maja 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 Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego 

Andrzeja Chroboczka. 

Starosta przekazał, że w posiedzeniu wezmą udział: Dyrektor Agencji Promocji Ziemi 

Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu  

Grażyna Wójcik oraz Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej  

w Raciborzu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu Damian Knura. 

Starosta sprawdził obecność zebranych na posiedzeniu Zarządu Powiatu 

Raciborskiego – lista obecności z dnia 12 maja 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  
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do podejmowania uchwał. Posiedzenie odbyło się w miejscu przebywania osób biorących  

w nim udział i rozpoczęło się o godz. 08.02. 

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.  

Starosta zaproponował, aby rozszerzyć porządek posiedzenia o nw. materiały 

dodatkowe: 

 

1) 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.,  

2) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu 

Pani Małgorzacie Krawczyńskiej do realizacji projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa 

i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo  

– leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych  

i hospicjów na czas COVID-19”. 

Ww. materiały dodatkowe zostaną omówione w pkt 9 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, Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu  

do zreferowania poszczególnych punktów porządku posiedzenia, zgodnie z podziałem 

kompetencji w zakresie nadzoru i koordynacji spraw prowadzonych w komórkach 

organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu i jednostkach organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego.  
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TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Informacja dot. funkcjonowania Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu – referuje Dyrektor Grażyna 

Wójcik. 

2. Przyjęcie Protokołu Nr 122/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 27 kwietnia 2021 r.  

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu  

oraz efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2020.  Wykaz potrzeb 

w zakresie pomocy społecznej. 

5. Karta informacyjna Wydziału Komunikacji i Transportu dot. zapoznania się z kwartalną 

informacją o spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. według stanu 

na dzień 31.03.2021 r. – referuje Prezes Zarządu Damian Knura. 

6. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

7. Sprawy bieżące. 

8. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

9. Materiały dodatkowe.  

 

Starosta przekazał, że kolejne planowane posiedzenie odbędzie się 18 maja 2021 r.  

o godz. 08.00, w zdalnym trybie obradowania.  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator wniósł, aby w miarę możliwości 

posiedzenia, przy zachowaniu niezbędnych zasad bezpieczeństwa, odbywały się w trybie 

stacjonarnym. Propozycja ta spotkała się z akceptacją Starosty.   

 

Ad. 1 

 

Starosta w imieniu swoim oraz zebranych przywitał na posiedzeniu Dyrektora Agencji 

Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu Grażynę Wójcik. Ze swojej strony wyraził uznanie dla pracy Pani Dyrektor, 

której zaangażowanie przyczyniło się w krótkim okresie czasu do ożywienia działalności 

Zamku, w tym do zorganizowania już kilku imprez. Starosta podkreślił, że zgodnie  
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z oczekiwaniami planowane są kolejne wydarzenia na Zamku, co potwierdza, że zatrudnienie 

Pani Grażyny Wójcik na stanowisku Dyrektora, było słuszną decyzją.     

Dyrektor Grażyna Wójcik podziękowała za zaproszenie na posiedzenie Zarządu i możliwość 

przedstawienia sytuacji kadrowej jednostki oraz proponowanych działań na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu, w tym zapotrzebowania na środki finansowe. Zgodnie  

z ustaleniami z poprzedniego posiedzenia Zarządu przedstawiła aktualną informację  

dot. stanu zatrudnienia jednostki, które wynosi 10 etatów. Ponadto udzieliła szczegółowych 

wyjaśnień nt. osób, które z różnych przyczyn są nieobecne w pracy oraz tych, którzy  

w związku z tym zostali zatrudnieni na zastępstwo. Zwróciła uwagę na specyfikę działania 

jednostki, która wiąże się z tym, że osoby w niej zatrudnione pracują w trakcie organizacji 

różnego imprez odbywających się na Zamku, co ma miejsce przede wszystkich w godzinach 

popołudniowych i w dniach wolnych od pracy. Ten sposób organizacji pracy jednostki 

powoduje, że niewiele osób jest zainteresowanych pracą na Zamku. Jednocześnie 

poinformowała, że w związku z planowanym „odmrożeniem” działalności został ogłoszony  

i rozstrzygnięty nabór na stanowisko pracy ds. organizacji wydarzeń i imprez kulturalnych. 

Do naboru zgłosiły się dwie osoby, jedna z nich wygrała konkurs i zostanie z nią zawarta 

umowa o pracę z dniem 17 maja 2021 r.  

Dyrektor dodała, że dąży do tego, aby Zamek Piastowski w Raciborzu był otwarty  

i promował działania Powiatu Raciborskiego i swoje, aby chciały go odwiedzać większe 

ilości turystów oraz lokalni mieszkańcy, dlatego też chce aby jednostka zwiększyła ilość 

imprez (głównie plenerowych, ze względu na obecną sytuację związaną z COVID-19), 

zagospodarowała teren na dziedzińcu i wokół (m.in. montaż rzeźb po planowanym plenerze 

rzeźbiarskim, czy wyeksponowanie armat), co przyciągnie ludzi, a tym samym pozwoli 

pozyskać dochody budżetowe. 

Następnie Dyrektor Grażyna Wójcik zapoznała zebranych z proponowanymi do końca 

bieżącego roku działaniami na Zamku Piastowskim w Raciborzu, w tym zapotrzebowaniem 

na środki finansowe. Najpilniejszymi z nich są częściowy remont przejazdu budynku 

bramnego przed wydarzeniami, które mają się odbyć na Zamku w dniach 12-13 czerwca br. 

oraz zakup materiału do przesłonięcia elewacji budynku bramnego przed remontem.  

Pismo w ww. sprawie znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

612637. 
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Do zapotrzebowania na środki finansowe Agencji odniósł się Skarbnik Powiatu,  

który przedstawił propozycję zwiększenia planu wydatków na rok 2021. Propozycje te 

poddano szczegółowej analizie.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Dyrektora Agencji Promocji Ziemi 

Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu  

nr ZP.3221.10.2021 z dnia 10 maja 2021 r. dot. proponowanych działań na Zamku 

Piastowskim - zapotrzebowania na środki finansowe oraz szczegółowymi wyjaśnieniami 

Dyrektora.  

Zarząd podjął decyzję o zwiększeniu planu wydatków Agencji na rok 2021, tj. w pierwszej 

kolejności w dniu dzisiejszym o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na częściowy remont 

przejazdu budynku bramnego. Jednocześnie ustalił, że na sesji w dniu 25 maja 2021 r.  

zaproponowane zostaną zmiany w budżecie polegające na zwiększeniu planu wydatków  

o kwotę 87.450,00 zł z przeznaczeniem na organizację imprez na Zamku do końca 2021 r.  

oraz na pozostałe wydatki bieżące, w tym na zakup materiałów promocyjnych, remonty. 

W tym miejscu Dyrektor Grażyna Wójcik opuściła posiedzenie.  

 

Ad. 2 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 122/2021 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego z dnia 27 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 122/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 27 kwietnia 2021 r. 

 

Ad. 3 

 

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

612493 i 612496. 

Skarbnik Powiatu zaproponował, aby do omawianych projektów uchwał wprowadzić  

autopoprawki, o których mowa była w obecności Dyrektora Grażyny Wójcik, polegające  

na zwiększeniu planu wydatków Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu o kwotę 87.450,00 zł  

z przeznaczeniem na organizację imprez na Zamku do końca br. oraz na pozostałe wydatki 

bieżące, w tym na zakup materiałów promocyjnych, remonty. 

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 25 maja 2021 r.? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 25 maja 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 25 maja 2021 r.? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 25 maja 2021 r., po wniesieniu  

przez Skarbnika Powiatu autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

 

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

611304. 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że 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. Konsultacje przeprowadzono w formie 

pisemnego i elektronicznego wyrażenia opinii, w terminie od 21 kwietnia 2021 r.  

do 27 kwietnia 2021 r. Osobą upoważnioną do kontaktu z organizacjami pozarządowymi był 

Szymon Kura - inspektor ds. promocji i kontaktu z mediami. Żadna z organizacji 

pozarządowych nie wzięła udziału w konsultacjach. 

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.) projekt 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego został zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów, który w terminie 14 dni nie przedstawił zastrzeżeń dotyczących 

przejrzystości zasad udzielania pomocy publicznej. 

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  

oraz jego przekazaniem na sesję w dniu 25 maja 2021 r.? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 25 maja 2021 r. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska zaprezentowała projekt uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części 

nieruchomości przez Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

612301. 

Członek Zarządu Ewa Lewandowska poinformowała, że Dyrektor Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie obecnie obowiązującej 

umowy najmu fragmentu dachu o powierzchni 30  m² bloku A budynku Szpitala Rejonowego 

w Raciborzu na okres kolejnych 10-ciu lat, zawartej z firmą T-Mobile Polska S.A. z siedzibą 

w Warszawie. Obecna umowa najmu nr 68/05/2011 r. z dnia 1 lipca 2011 r. została zawarta 

na okres 10 lat, celem lokalizacji stacji telekomunikacyjnej BTS53642. 

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

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości  

przez Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz jego przekazaniem na sesję  

w dniu 25 maja 2021 r.? 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości  

przez Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 25 maja 2021 r. 

 

Ad. 4 

 

Wicestarosta omówił „Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Raciborzu oraz efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2020. 

Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej”. Jednocześnie podkreślił, że w wykazie 

potrzeb w zakresie pomocy społecznej zwrócono uwagą na zapewnianie pomocy prawnej 

osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa 

rodzinnego i utworzenie mieszkań chronionych.   

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

612105. 

Skarbnik Powiatu odniósł się do danych przedstawionych w ww. sprawozdaniu dotyczących 

prowadzenia i rozwoju infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym 

oraz umieszczania w nich osób. 

Analizując wykorzystanie miejsc w DPS „Złota Jesień” w Raciborzu na przestrzeni  

2020 roku Zarząd polecił Dyrektorowi przygotowanie informacji nt. podjętych działań  
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w bieżącym roku w celu zwiększenia ilości pensjonariuszy, a co za tym idzie zbilansowania 

kosztów jednostki. Termin – 26 maja 2021 r.  

Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem „Sprawozdania z działalności 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu oraz efektów pracy organizatora 

rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2020. Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej”  

oraz jego przekazaniem na sesję w dniu 25 maja 2021 r.? 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował „Sprawozdanie z działalności 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu oraz efektów pracy organizatora 

rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2020. Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej”  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 25 maja 2021 r. 

 

Ad. 5 

 

W tym miejscu Starosta w imieniu swoim oraz zebranych przywitał na posiedzeniu Prezesa 

Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Raciborzu Damiana Knurę (dalej: Prezes Zarządu). 

Starosta poprosił Prezesa Zarządu o omówienie karty informacyjnej Wydziału Komunikacji  

i Transportu dot. zapoznania się z kwartalną informacją o spółce Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. według stanu na dzień 31.03.2021 r. 

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

611772. 

Prezes Zarządu poinformował, że w związku z utrzymującym się stanem pandemii  

COVID-19 w pierwszym kwartale 2021 r. nadal zapotrzebowanie na realizację przewozów 

autobusowych było minimalne. Część komunikacji została przez Organizatora zawieszona, 

rozkład jazdy realizowany jest w trybie wakacyjnym, Spółka działa na zasadzie gotowości.  

Rachunek zysków i strat za I kwartał 2021 r. wykazuje stratę w wysokości 1.579.818,53 zł. 

Strata wynika w głównej mierze z niezatwierdzonych rekompensat pozyskiwanych w ramach 

zawartych umów o świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego. Na koniec  

I kwartału br. wysokość niezatwierdzonych rekompensat wynosi 1.468.846,49zł, w tym  

z Powiatu Wodzisławskiego w wysokości 986.395,08zł. Przychody z działalności 

komercyjnej Spółki, tj. wynajmy, przewozy poza Powiatem Raciborskim i Wodzisławskim 

oraz przewozy pracownicze nie pokrywają w pełni wydzielonej części kosztów związanych  
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z działalnością komercyjną. Ze względu na powiazania społeczno-gospodarcze mieszkańców 

gmin przyległych do Powiatu Raciborskiego przewozy komercyjne do tych regionów nadal 

będą utrzymywane.  

Prezes Zarządu poinformował, że w celu zachowania płynności finansowej w pierwszym 

kwartale zawarto umowy z ZUS o odroczeniu płatności składek za styczeń i luty z terminem 

płatności do 1 czerwca 2021 r. na kwotę 394.794,31 zł. Uzyskano pożyczkę w ramach 

Polskiego Funduszu Rozwoju w kwocie 1.470.000,00 zł, której rozliczenie nastąpi w okresie 

od października 2021 r. do lutego 2022 r.  

W tym miejscu Skarbnik Powiatu zapoznał zebranych z analizą finansową Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Raciborzu na dzień 31 marca 2021 r. Dodał,  

że od 2021 roku tego typu analizy będą przygotowywane z odniesieniu do ww. Spółki,  

jak i  Szpitala Rejonowego w Raciborzu.  

Po analizie sprawozdań finansowych Spółki na dzień 31 marca 2021 r. stwierdzono, że: 

1) rachunek zysków i strat wykazuje stratę w wysokości 1.579.818,53 zł (na koniec  

I kwartału 2020 r. odnotowano zysk w wysokości 14.456,49 zł). Znaczny spadek 

zyskowności wynika w głównej mierze z niezatwierdzonych rekompensat z tytułu 

świadczenia usług przewozowych. Na koniec I kwartału wysokość niezatwierdzonych 

rekompensat wynosi 1.468.846,49 zł, w tym z Powiatu Wodzisławskiego w wysokości 

986.395,08zł, 

2) przychody ze sprzedaży w I kwartale 2021 r. wyniosły 2.047.772,72 zł, spadek w stosunku 

do analogicznego okresu roku poprzedniego o 1.680.875,66 zł,  co stanowi spadek o 45%. 

w stosunku do poziomu sprzedaży z I kwartału 2020 r., 

3) koszty działalności operacyjnej w I kwartale 2021 r. wyniosły 3.670.558,55 zł, spadek   

w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 76.040,02 zł, co stanowi spadek 

o 2%  w stosunku do kosztów za I kwartał 2020 r., 

4) stan należności na koniec I kwartału 2021 r. wynosił 1.584.473,53 zł, wzrost w stosunku 

do analogicznego okresu roku poprzedniego o 530.813,59  zł, 

5) stan środków pieniężnych na koniec I kwartału 2021 r. wynosił 905.076,60 zł, wzrost  

w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 888.276,65 zł, 

6) stan zobowiązań na koniec I kwartału 2021 r. wynosił 4.178.651,12 zł, wzrost w stosunku 

do analogicznego okresu roku poprzedniego o 2.592.851,10 zł. Wzrost poziomu 

zobowiązań wynika z uruchomienia pożyczki ze środków Polskiego Fundusz Rozwoju  
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w wysokości 1.470.000,00 zł oraz odroczenia zapłaty składek ZUS za styczeń i luty  

w wysokości 394.794,31 zł.  

 

Po dyskusji, Starosta zobowiązał Prezesa Zarządu, aby do 14 maja br. przedstawił informację 

nt. tego kiedy zostanie uregulowana rekompensata przez Powiat Wodzisławski za I kwartał 

br. z tytułu zawartej umowy o świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął kwartalną informację o spółce Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o. według stanu na dzień 31 marca 2021 r.   

W tym miejscu Prezes Zarządu opuścił posiedzenie. 

 

Ad. 6 

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

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

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

612027. 

Skarbnik Powiatu zaproponował, aby do ww. projektu uchwały wprowadzić autopoprawki,  

o których mowa była w obecności Dyrektora Grażyny Wójcik polegające na zwiększeniu  

o kwotę 25.000,00 zł planu wydatków Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, z przeznaczeniem na częściowy 

remont przejazdu budynku bramnego oraz na zmniejszeniu o ww. kwotę planu rezerwy 

ogólnej. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok (rezerwa ogólna) wraz ze zgłoszonymi przez Skarbnika 

Powiatu autopoprawkami? 

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 (rezerwa ogólna), po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu 

autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

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

nr OR.IV.0025.1.2021.  
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Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na rok 2021. 

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

611141. 

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

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi 

na rok 2021? 

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

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

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

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia planu finansowego środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych na 2021 rok. 

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

610900. 

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

środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

1 głosem wstrzymującym – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia planu finansowego środków 

pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok. 

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

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z 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 na 2020 rok. 

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

612491. 

Wicestarosta zaproponował, aby Zarząd przyjął sprawozdanie z realizacji Programu 

współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  
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o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. Sprawozdanie przedkłada się Radzie Powiatu 

Raciborskiego oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej.  

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie sprawozdania z realizacji 

Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z 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 na 2020 rok? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie sprawozdania z realizacji Programu 

współpracy Powiatu Raciborskiego z 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 na 2020 rok. 

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 zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy 

Pietrowice Wielkie nieruchomości położonej w Makowie, stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego. 

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

611068. 

Członek Zarządu Ewa Lewandowska zaproponowała, aby zbyć nieodpłatnie na rzecz Gminy 

Pietrowice Wielkie, w drodze darowizny, prawo własności nieruchomości gruntowej, 

położonej w Makowie, oznaczonej jako działka nr 260 (arkusz mapy 7), obręb Maków,  

o pow. 0,0229 ha, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego, a zapisanej w księdze 

wieczystej nr GL1R/00054109/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Raciborzu. Przekazał, 

że celem darowizny ww. nieruchomości jest jej wykorzystywanie jako rowu melioracyjnego, 

odprowadzającego wody gruntowe z okolicznych pól. Koszty sporządzenia umowy 

notarialnej oraz koszty sądowe poniesie w całości Gmina Pietrowice Wielkie. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zbycia w drodze darowizny  

na rzecz Gminy Pietrowice Wielkie nieruchomości położonej w Makowie, stanowiącej 

własność Powiatu Raciborskiego? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zbycia w drodze darowizny na rzecz 
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Gminy Pietrowice Wielkie nieruchomości położonej w Makowie, stanowiącej własność 

Powiatu Raciborskiego. 

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 zrzeczenia się odszkodowania za działki 

stanowiące uprzednio własność Powiatu Raciborskiego, które z mocy prawa przeszły  

na własność Województwa Śląskiego. 

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

612542. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska poinformowała,  

że dnia 23 kwietnia 2021 r. do tut. urzędu wpłynęło pismo Wojewody Śląskiego  

nr IFVIII.7570.33.19.2018, w którym poproszono Zarząd Powiatu o udzielenie informacji  

na temat zamiaru zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomość stanowiącą działki:  

- nr 151/12 o powierzchni 0,0088 ha, powstała z podziału działki nr 140/12 oraz  

- nr 145/11 o powierzchni 0,0140 ha, powstałą z podziału działki nr 129/11,  

które z mocy prawa przeszły na własność Województwa Śląskiego, na postawie decyzji 

Wojewody Śląskiego nr 23/2018, znak: IFXIII.7820.84.2017 z dnia 31 października 2018  r., 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935, 

odcinek od skrzyżowania z drogą krajową nr 45 w Raciborzu w km 0+000 do granicy miasta 

Rybnika w km 19+680 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”.  

Wyżej wymienione działki stanowiły uprzednio własność Powiatu Raciborskiego. Budowa 

Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna (DW 935), w tym przebudowa na odcinku  

od skrzyżowania z drogą krajową nr 45 w Raciborzu do granicy miasta Rybnika stanowi 

część dłuższego odcinka układu komunikacyjnego o przebiegu równoległym do autostrady 

A4 na kierunku wschód-zachód i niesie za sobą szereg korzyści dla dobra ogółu, spośród 

których najistotniejsze to utworzenie wewnętrznej osi komunikacyjnej dla miejscowości 

objętych jej zasięgiem, możliwość szybkiego połączenia na linii Racibórz-Rybnik oraz dalej 

do autostrady A1 i A4. Co ważne, z punktu widzenia interesu społecznego i gospodarczego, 

sfinalizowanie przedsięwzięcia oswobodzi centrum miasta z ruchu tranzytowego, z drugiej 

zaś strony ułatwi dostęp do regionu i zwiększy możliwość integracji Powiatu Raciborskiego  

z okolicznymi rejonami. Należy tu również wspomnieć o poprawie bezpieczeństwa  

w transporcie oraz możliwym napływie nowych inwestorów na tutejszy rynek. Realizacja 
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inwestycji drogowej ze względu na swój charakter wychodzi naprzeciw potrzebom 

społecznym. Korzyści, które niesie za sobą wpisują się w cel gospodarczy.  

Powyższe stanowi przesłankę uzasadniającą zrzeczenie się w całości odszkodowania  

za wskazaną w uchwale nieruchomość. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zrzeczenia się odszkodowania  

za działki stanowiące uprzednio własność Powiatu Raciborskiego, które z mocy prawa 

przeszły na własność Województwa Śląskiego? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zrzeczenia się odszkodowania  

za działki stanowiące uprzednio własność Powiatu Raciborskiego, które z mocy prawa 

przeszły na własność Województwa Śląskiego. 

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

 

Ad. 7 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. informacji nt. realizacji 

poleceń Zarządu z posiedzenia w dniu 20 kwietnia 2021 r. 

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

611889. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

1) zapoznał się z informacją nt. ilości i wysokości przyznanych nagród dla trenerów  

za wysokie osiągnięcia sportowe prowadzonych zawodników w latach 2011 – 2020, 

2) po przeanalizowaniu kalendarza imprez sportowych na 2021 r. odbywających się  

pod patronatem Starosty Raciborskiego polecił, aby kwotę 14.500,00 zł w rozdziale 92695  

§ 4210 przesunąć z przeznaczeniem na realizację zadań z obszaru wspierania 

i upowszechniania kultury fizycznej i turystyki o charakterze ponadgminnym w postaci  

tzw. małych grantów z pominięciem procedury konkursowej zgodnie z art. 19a ustawy  

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

92695 § 2820).  

 

Skarbnik Powiatu omówił kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych  

na 2021 rok. 
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

611201. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych na 2021 rok: 

Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu oraz Agencji Promocji Ziemi 

Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu  

dot. uzyskania informacji z ościennych Powiatów nt. ilości wykonanych wozokilometrów 

oraz średnich kosztów przewoźników w odniesieniu do 1 wozokilometra przebiegu. 

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

611846. 

Wicestarosta przypomniał, że zgodnie z ustaleniami z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 23 lutego 2021 r. wystosowano pismo do następujących Powiatów: 

Wodzisławskiego, Rybnickiego, Głubczyckiego oraz Kędzierzyńsko-Kozielskiego z prośbą  

o udzielenie informacji w zakresie ilości wozokilometrów, które świadczą usługodawcy  

na tamtejszych terenach oraz o przedstawienie sposobu kalkulacji średnich kosztów 

przewoźników w odniesieniu do 1 wozokilometra przebiegu. 

Z odpowiedzi Powiatu Rybnickiego, która wpłynęła do tut. urzędu wynika, że w roku 

ubiegłym, zgodnie z porozumieniem oraz rozliczeniem przesłanym przez MZK Jastrzębie-

Zdrój na linii obsługiwanej przez tego organizatora wykonano łącznie 24 828,4 

wozokilometrów, a koszt 1 przejechanego wozokilometra wyniósł 6,50 zł. Ogólna kwota 

dotacji udzielonej przez Gminę wyniosła 148 970,40 zł. 

W Powiecie Wodzisławskim na liniach o charakterze użyteczności publicznej wykonano 

łącznie 735 461 wozokilometrów, a uśredniony koszt 1 wozokilometra wyniósł 7,45 zł netto. 

W związku z wypłacaniem przez Powiat Wodzisławski rekompensaty z tytułu utraconych 

przychodów operatorowi, tj. PKS w Raciborzu Sp. z o.o., koszt wozokilometra  

w poszczególnych okresach jest różny. 

Natomiast na 29 liniach użyteczności publicznych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego, obsługiwanych aktualnie przez jednego przewoźnika, w roku 2020 wykonano 

szacunkowo 907 174,4 wozokilometrów. Koszt jednego wozokilometra wyniósł 5,73 zł netto. 

Do dnia dzisiejszego nie wypłynęła żadna informacja z Powiatu Głubczyckiego. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z przekazanymi danymi przez następujące 

Powiaty: Rybnicki, Wodzisławski oraz Kędzierzyńsko-Kozielski nt. ilości wykonanych 
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wozokilometrów oraz średnich kosztów przewoźników w odniesieniu do 1 wozokilometra 

przebiegu.  

W toku dyskusji, jak i informacji uzyskanych od Skarbnika Powiatu, ustalono,  

że koszt jednego wozokilometra na terenie naszego powiatu oscyluje poniżej 6,00 zł i jest 

jednym z najniższych wśród ościennych powiatów.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Administracyjnego dot. zakupu samochodu 

służbowego do wykorzystywania przez pracowników Starostwa Powiatowego w Raciborzu 

celem realizacji zadań ustawowych. 

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

611442. 

Szczegółowych informacji w ww. sprawie udzielił Starosta. Podkreślił konieczność wymiany 

samochodu służbowego (Ford Mondeo), który wykorzystywany jest obecnie  

przez pracowników Starostwa Powiatowego w Raciborzu do części realizacji zadań 

ustawowych. Dodał, że ww. pojazd ze względu na swój kilometraż (ok. 362 tys. km)  

nie nadaje się do dalszej eksploatacji.  

Po dyskusji, Starosta poinformował, że na kolejnym posiedzeniu, po konsultacji  

ze  Skarbnikiem Powiatu, przedstawi propozycję zmian polegającą na zwiększeniu budżetu 

będącego w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego o kwotę 100.000,00 zł, celem 

przeprowadzenia procedury zakupu pojazdu, jaki będzie wykorzystywany w realizacji 

bieżących zadań przez pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną dot. zakupu samochodu 

służbowego do wykorzystywania przez pracowników Starostwa Powiatowego w Raciborzu 

celem realizacji zadań ustawowych oraz postanowił, że do jej omówienia powróci  

na kolejnym posiedzeniu. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Raciborskiego VI kadencji dot. „Organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie 

powiatu raciborskiego”. Poinformowała, że Komisja mając na uwadze przedstawione 

dokumenty oraz pozyskane informacje nie stwierdziła nieprawidłowości i uchybień  

w przedmiotowej kontroli. Z przedstawionej dokumentacji wynika, że organizacja 
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publicznego transportu zbiorowego poprzedzona jest konsultacjami i opiera się na współpracy 

z Gminami Powiatu Raciborskiego.  

Komisja rekomenduje, aby w przypadku rozbudowy i modernizacji taboru PKS rozważyć  

ze względów ekonomicznych zakup małych i niskoemisyjnych autobusów. 

Ww. protokół znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 610409. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem z kontroli Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji dot. „Organizacji publicznego transportu 

zbiorowego na terenie powiatu raciborskiego”. Jednocześnie przyjął rekomendację Komisji, 

aby w przypadku rozbudowy i modernizacji taboru PKS rozważyć ze względów 

ekonomicznych zakup małych i niskoemisyjnych autobusów. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu 

Raciborskiego VI kadencji z posiedzenia w dniu 8 kwietnia 2021 r., który został przyjęty  

w ramach rozpatrywania skargi z dnia 16 marca 2021 r. na działania dyrektorów placówek 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. Komisja pozyskała 

informację o problemach technicznych związanych z założeniem skrzynki podawczej  

na platformie ePUAP. Dyrektor MOW Rudy poinformował, że od dłuższego czasu nie ma 

możliwości założenia skrzynki podawczej z przyczyn leżących po stronie administratora 

systemu pomimo podejmowania szeregu działań, w tym zgłaszania problemu  

do administratora ePUAP.  

Biorąc pod uwagę treść skargi oraz prawny obowiązek posiadania skrzynki ePUAP  

przez podmioty realizujące zadania publiczne Komisja wnioskuje do Zarządu Powiatu 

Raciborskiego o interwencję w organie sprawującym bezpośredni nadzór nad Centralnym 

Ośrodkiem Informatyki.  

Ww. wniosek znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 609157. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Administracyjnego udzielić 

odpowiedzi na ww. wniosek.  

 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Raciborskiego VI kadencji odbędzie się w dniu 18 maja 2021 r. o  godz. 08:30 w Starostwie 

Powiatowym w Raciborzu. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 612235. 

Porządek posiedzenia Komisji obejmuje m.in. kontrolę pn. „Wykonanie budżetu Powiatu 
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Raciborskiego za rok 2020”. Przewodniczący Komisji zaprosił na to posiedzenie 

pracowników: Biura Obsługi Starosty oraz Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego, a także Starostę i Skarbnika Powiatu.  

Starosta poinformował, że zaproponuje Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej,  

aby w pierwszej kolejności w posiedzeniu wzięli udział kierownicy poszczególnych 

referatów, celem udzielenia szczegółowych wyjaśnień, a gdy te okażą się niewystarczające 

następnie merytoryczni pracownicy.  

 

Starosta omówił pismo radnego Rady Powiatu Raciborskiego Tomasza Cofały z dnia 5 maja 

2021 r., który zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie kwestii informacji umieszczanych  

w kalendarzu imprez Miasta Racibórz, odbywających się w maju 2021 r.  

i rozpowszechnianych w formie ogólnodostępnego plakatu. Na plakacie tym ujęto informację 

o I plenerze rzeźbiarskim „Raciborsko-opolscy książęta piastowscy”, który odbędzie się  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Jednakże nie podano, że impreza jest finansowana  

ze środków budżetu Powiatu Raciborskiego. Zdaniem radnego wydarzenie firmowane jedynie 

przez Miasto Racibórz wprowadza w błąd radnych i mieszkańców w sprawie właściwego 

organizatora imprezy oraz celowości jej finansowania. Niestety sytuacja wygląda podobnie  

w odniesieniu do poprzednich miesięcy.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 612195. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem radnego Rady Powiatu Raciborskiego 

Tomasza Cofały z dnia 5 maja 2021 r. i polecił Kierownikowi Biura Obsługi Starosty 

wystąpić do Prezydenta Miasta Racibórz z wnioskiem o wyjaśnienie kwestii informacji 

umieszczanych w kalendarzu imprez rozpowszechnianych w formie ogólnodostępnego 

plakatu. Zarząd Powiatu Raciborskiego podkreślił, że istotne jest, aby kalendarz imprez 

Miasta Racibórz zawierał rzetelne informacje, o tym kto organizuje/finansuje imprezy 

odbywające się na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Po wyjaśnieniu sprawy z Prezydentem 

Miasta Racibórz należy poinformować ww. radnego.  

 

Sekretarz Powiatu zaprezentowała decyzję Wojewody Śląskiego NR ZKI.6330.2.44.2021  

z dnia 26 kwietnia 2021 r., w której polecono Staroście Raciborskiemu zapewnić wsparcie 

organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, związane z tworzeniem punktu 

szczepień powszechnych w budynku „Budowlanki” mieszczącym się przy ul. Wileńskiej 6  

w Raciborzu, przez Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.   
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Ww. decyzja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 610345. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z ww. decyzją.  

 

Ad. 8 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił:  

1) kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXVIII/225/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2021 – 2032, 

2) kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXVIII/226/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok 

 

Ww. karty informacyjne znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID: 

611668 i 611672. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

1) zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały 

Nr XXVIII/225/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2021 – 2032,  

2) zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały 

Nr XXVIII/226/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Rozwoju do określenia 

realizacji Uchwały Nr XXVIII/227/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 kwietnia 

2021 r. 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. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

611831. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Referatu Inwestycji  

i Rozwoju do określenia realizacji Uchwały Nr NXXVIII/227/2021 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 27 kwietnia 2021 r. 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. 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami  

do określenia realizacji Uchwały Nr XXVIII/229/2021 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny,  

na rzecz Gminy Pietrowice Wielkie, prawa własności nieruchomości położonej w Makowie, 

stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

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

610862. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały Nr XXVIII/229/2021 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze 

darowizny, na rzecz Gminy Pietrowice Wielkie, prawa własności nieruchomości położonej  

w Makowie, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

 

Sekretarz Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego do określenia 

realizacji Uchwały Nr XXVIII/230/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 kwietnia 

2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektorów placówek oświatowych,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

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

612627. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego 

do określenia realizacji Uchwały Nr XXVIII/230/2021 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektorów placówek 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

 

Ad. 9 

 

Starosta rozpoczął omawianie materiałów dodatkowych.  
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Wicestarosta przedstawił 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 

612774. 

Wicestarosta przypomniał, że Rada Powiatu Raciborskiego Uchwałą Nr XXVIII/227/2021  

z dnia 27 kwietnia 2021 r. wyraziła wolę przejęcia od Województwa Śląskiego zadań  

w zakresie letniego i zimowego utrzymania następujących dróg wojewódzkich nr: 416, 417, 

421, 915, 916, 917, 919, 922, 935, 936, zlokalizowanych na terenie powiatu raciborskiego.  

Ze względu na rozszerzenie zakresu zadań o drogi wojewódzkie nr 425, 920 i 919 (odcinek  

w m. Rudy od skrzyżowania z DW 920 do skrzyżowania z DW 921) przebiegające na terenie 

gminy i miasta Kuźni Raciborskiej zachodzi konieczność uchylenia przedmiotowej Uchwały  

i podjęcia jej wraz z aktualizacją wykazu dróg wojewódzkich powierzonych do letniego  

i zimowego utrzymania. 

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 25 maja 2021 r.? 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował 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. oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 25 maja 2021 r. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu  

Pani Małgorzacie Krawczyńskiej do realizacji projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki 

pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów 

pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas  

COVID-19”. 



 

 

23 

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

612783. 

Wicestarosta przypomniał, że dnia 30 czerwca 2020 r. Narodowy Fundusz Zdrowia podpisał 

z Ministerstwem Zdrowia umowę na realizację projektu pt.: „Zapewnienie bezpieczeństwa 

i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, 

domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas 

COVID-19”. Dnia 6 maja 2021 r. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzeniem  

nr 85/2021DEF ogłosił drugi nabór do wspomnianego powyżej projektu. Podobnie jak 

w przypadku pierwszego naboru projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. Środki finansowe z projektu to przede wszystkim fundusze na dodatkowe 

wynagrodzenia dla pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów 

medycznych oraz członków personelu pomocniczego placówek, którzy – ze względów 

bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia – musieli zrezygnować z innych miejsc 

pracy. Ponadto, placówki będą mogły zakupić ze środków projektu środki ochrony osobistej 

oraz środki dezynfekcyjne dla personelu oraz pacjentów i mieszkańców.  

W ramach pierwszego naboru DPS „Złota Jesień” w Raciborzu otrzymał grant w wysokości 

75.733,11 zł. Środki finansowe w wysokości:  

 

1) 69.481,62 zł – przeznaczył na wypłacenie pielęgniarkom dodatków do wynagrodzeń  

za okres od maja do sierpnia 2020 roku, dodatki zostały wypłacone w listopadzie 

ubiegłego roku;  

2) 6.251,49 zł – wykorzystano na zakup środków ochrony osobistej w postaci fartuchów 

jednorazowych i ochraniaczy na obuwie. 

 

Przystąpienie do drugiego naboru projektu nie wymaga wniesienia wkładu własnego  

przez DPS „Złota Jesień” w Raciborzu.  

W toku dyskusji wyjaśniono, że wypłacenie pielęgniarkom dodatków do wynagrodzeń  

za okres od września do grudnia 2020 r. ze środków covidowych/unijnych nie powinno 

wpłynąć na miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2022 r. w DPS „Złota Jesień”  

w Raciborzu.  

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

Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu Pani Małgorzacie 

Krawczyńskiej do realizacji projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom  
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oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy 

społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas  

COVID-19”? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu Pani Małgorzacie 

Krawczyńskiej do realizacji projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom  

oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy 

społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. 

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

 

Sekretarz Powiatu omówiła: 

1) korespondencję Przewodniczącego Rady Miasta Rybnika wraz z Uchwałą  

Nr 606/XXXVII/2021 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie podjęcia 

pilnych działań zmierzających do ratowania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  

nr 3 w Rybniku, którą skierowano do samorządów Subregionu Zachodniego Województwa 

Śląskiego, 

2) korespondencję Przewodniczącego Rady Powiatu Puławskiego wraz z Uchwałą  

Nr XXV/210/2021 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie 

przyjęcia Stanowiska Rady Powiatu Puławskiego w sprawie upamiętnienia 100.rocznicy 

wybuchu III Powstania Śląskiego, którą wystosowano do Rady i Zarządu Powiatu 

Raciborskiego. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z ww. korespondencją.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska nawiązała do rozesłanego 

radnym Powiatu Raciborskiego anonimu dotyczącego rzekomych afer w Raciborzu  

z udziałem osób publicznych.  

Po dyskusji Zarząd zasugerował, aby w przyszłości Przewodniczący Rady Powiatu 

Raciborskiego zastanowił się czy tego typu pisma nie zawierające podpisu i wprost  

nie kierowane imiennie do radnych powinny być do nich rozsyłane, analogicznie  

do materiałów na sesje, komisje czy dokumentów podpisanych i wskazujących nadawcę. 

Sekretarz Powiatu wyjaśniła, że ww. pismo zostanie przesłane do Prokuratury Rejonowej  

w Raciborzu w celu sprawdzenia, czy nie zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa. 
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Odnosząc się do pytania Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Józefa Stukatora,  

Starosta poinformował, że z inicjatywy Wójta Gminy Kornowac Grzegorza Niestroja, 5 maja 

br. w Rydułtowach odbyło się spotkanie włodarzy gmin zainteresowanych kontynuacją 

budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna (RDRP) z Senator Ewą Gawędą  

i Wicemarszałkiem Wojciechem Kałużą. Jednocześnie zapoznał zebranych z ustaleniami  

z ww. spotkania.  

 

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 12 maja 2021 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 12 maja 2021 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok (rezerwa ogólna).  

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2021. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia planu finansowego 

środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprawozdania z realizacji Programu 

współpracy Powiatu Raciborskiego z 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 na 2020 rok. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zbycia w drodze darowizny na rzecz 

Gminy Pietrowice Wielkie nieruchomości położonej w Makowie, stanowiącej własność 

Powiatu Raciborskiego. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zrzeczenia się odszkodowania  

za działki stanowiące uprzednio własność Powiatu Raciborskiego, które z mocy prawa 

przeszły na własność Województwa Śląskiego. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu Pani Małgorzacie 

Krawczyńskiej do realizacji projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom 

oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy 

społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”. 

 


