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OR.IV.0022.1.19.2021 

 

PROTOKÓŁ  NR 126/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 1 czerwca 2021 r.  

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, 47 – 400 Racibórz 

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej 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 budynku A, na parterze, w sali narad  

z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa. 

Starosta zaproponował, aby oddawanie głosu sygnalizowane było poprzez 

podniesienie ręki. Przed każdym głosowaniem będzie zadawał pytanie kto jest za danym 

rozstrzygnięciem, przykładowo zaakceptowaniem/podjęciem uchwały, itp.  

Starosta przekazał, że w posiedzeniu wezmą udział: Komendant Powiatowy Policji  

w Raciborzu Łukasz Krebs, Dyrektor Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu Ryszard Rudnik oraz Kierownik Referatu Administracyjnego Ewa Mekeresz. 

Starosta zaproponował, aby rozszerzyć porządek posiedzenia o nw. materiały 

dodatkowe: 

1) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok (rezerwa oświatowa), 

2) pismo Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii nr DF-I.9020.18.15(5).2021  

z dnia 31 maja 2021 r., 

które zostaną omówione w końcowej części protokołu.  

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia, uwzględniającego  

ww. zmiany?  

Po zmianach, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 

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

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  
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Starosta wyznaczył Członków Zarządu, Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu  

do zreferowania poszczególnych punktów porządku posiedzenia, zgodnie z podziałem 

kompetencji w zakresie nadzoru i koordynacji spraw prowadzonych w komórkach 

organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu i jednostkach organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego.  

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Wizyta Komendanta Powiatowego Policji w Raciborzu Łukasza Krebsa. 

2. Przyjęcie Protokołu Nr 125/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 25 maja 2021 r.  

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

5. Sprawy bieżące. 

 

Starosta przekazał, że kolejne planowane posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie  

11 czerwca 2021 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

Starosta w imieniu własnym oraz zebranych przywitał na posiedzeniu Komendanta 

Powiatowego Policji w Raciborzu Łukasza Krebsa i poprosił o omówienie bieżącej sytuacji 

jednostki, w szczególności kwestii związanej z dofinansowaniem przez Powiat Raciborski 

zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu. Podziękował  

za zaangażowanie wkładane w codzienne obowiązki, a przede wszystkim za udzielone  

przez policjantów wsparcie dla osób poszkodowanych w czasie nawałnicy, która miała 

miejsce w maju br. na terenie naszego powiatu.  

Komendant Łukasz Krebs nawiązał do informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie działania 

Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu w 2020 r., przypominając, że została  

ona przekazana radnym na sesję w dniu 30 marca 2021 r. Jednakże z powodu problemów 

technicznych nie mogła ona zostać przedstawiona radnym. Podkreślił, że stan epidemii  

w 2020 r., nałożył na policjantów Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu dodatkowe 
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zadania, podyktowane troską o życie i zdrowie ludzi. Dlatego raciborscy policjanci między 

innymi sprawdzali, czy przestrzegane są zasady obowiązkowej kwarantanny.  

Policyjne patrole angażowały się również w informowanie o zasadach i zaleceniach, 

wprowadzonych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Na ulicach miast  

i podległych komisariatów, z megafonów policyjnych radiowozów, puszczane były apele  

o konieczności pozostania w domach oraz przestrzeganiu zaleceń służb sanitarnych.       

Pomimo zaangażowania w walkę z koronawirusem, funkcjonariusze zrealizowali swoje  

dotychczasowe  obowiązki.   

W roku 2020 raciborska jednostka wypracowała wskaźnik wykrycia przestępstw 

kryminalnych na poziomie – 78,6 %, co należy uznać za wynik bardzo dobry, plasujący 

Komendę nieznacznie poniżej średniej wojewódzkiej wynoszącej 79,9%. 

Przeprowadzona analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie naszego powiatu 

w 2020 r. wskazuje, iż w porównaniu do 2019 r. ogólna ilość zdarzeń drogowych zmalała  

z 1185 do 937, ilość wypadków drogowych także zmalała z 57 do 33, ilość osób zabitych 

zmalała z 8 do 3, ilość osób rannych zmalała z 65 na 36, a ilość kolizji drogowych uległa 

spadkowi z 1128 na 904. Zmalała także liczba sprawców zdarzeń drogowych będących  

pod wpływem alkoholu z 39 do 21. 

Następnie Komendant podziękował zebranym za okazaną pomoc i przychylną decyzję  

o przekazaniu w maju br. środków w wysokości 15 000,00 zł z przeznaczeniem  

na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu. Łączne 

wsparcie finansowe z budżetu Powiatu Raciborskiego w 2021 r. wynoszące 65 000,00 zł 

pozwoli na zakup 3 samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu. Podkreślił, 

że zakup samochodów bez wsparcia gmin i powiatu nie byłby możliwy. Wsparcie ze strony 

samorządu jest nie tylko wyrazem dobrze układającej się współpracy, ale także dbałości  

o bezpieczeństwo lokalnej społeczności. Mimo pozyskania 3 samochodów w 2021 r. 

Komenda w Raciborzu nadal będzie podejmować działania zmierzające do uzupełnienia 

taboru.   

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator zwrócił się z prośbą do zaproszonego 

gościa, aby Policja wzmocniła patrole na ul. Długiej w miejscowości Pstrążna. Przypomniał, 

że obowiązuje tam ograniczenie tonażu aut do 2,5 tony, a część kierowców łamie ten zakaz.  

Komendant Łukasz Krebs poinformował, że w tej sprawie na bieżąco kontaktuje się  

z Wójtem Gminy Kornowac i oczywiście, w miarę możliwości, wysyłane są tam patrole 

policyjne.  
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Na zakończenie tej części posiedzenia Starosta jeszcze raz podziękował Komendantowi 

Łukaszowi Krebsowi za wsparcie i prowadzone działania na terenie powiatu, dodając,  

że raciborscy policjanci będą czuwać nad bezpieczeństwem osób biorących udział  

w imprezach na Zamku Piastowskim w Raciborzu, które odbędą się w dniach 12-13 czerwca 

br. Podkreślił, że zakup pojazdów dla Komendy przyczyni się do poprawy warunków  

i bezpieczeństwa pracy policjantów oraz sprawności ich działań interwencyjnych. 

W tym miejscu Komendant Łukasz Krebs opuścił posiedzenie.  

 

Ad. 2 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 125/2021 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego z dnia 25 maja 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 125/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 25 maja 2021 r. 

 

Ad. 3 

 

Starosta w imieniu własnym oraz zebranych przywitał na posiedzeniu Dyrektora Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Ryszarda Rudnika i poprosił o omówienie 

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2020 r. przez Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

616191. 

Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu Ryszard Rudnik zwrócił uwagę na to, że: 

 

1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 

bilansową w kwocie 169 487 902,94 zł; 

2) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. 

wykazuje zysk netto w kwocie 6 660 872,19 zł; 
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3) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od dnia 01.01.2020 r.  

do dnia 31.12.2020 r. wykazują zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7 669 960,97 zł; 

4) rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za rok obrotowy od dnia 01.01.2020 r.  

do dnia 31.12.2020 r. wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę  

6 638 796,83 zł. 

Dyrektor Ryszard Rudnik przekazał, że w wyniku analizy wskaźników sporządzonej  

na podstawie sprawozdania finansowego za 2020 r. przy zastosowaniu metody punktowej 

uzyskano 61 punktów co stanowi 87 % maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania  

i świadczy o bardzo dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki.  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zwrócił uwagę,  

że wprowadzenie w przepisach prawnych określenia „wynik finansowy netto” nie obrazuje  

rzeczywistej sytuacji finansowej szpitali. To statystyczny sposób pokazania, że sytuacja 

służby zdrowia w Polsce jest w miarę dobra. Wynik netto bez uwzględnienia odpisów 

amortyzacyjnych zaburza obraz finansowy szpitali. Dla zobrazowania tylko na przykładzie 

raciborskiego szpitala brak pełnej wyceny świadczeń zdrowotnych ze strony NFZ 

spowodował, że odpis amortyzacyjny miał odzwierciedlenie w zapisach księgowych nie zaś 

zgodnie z ideą tego odpisu, w odtworzeniu sprzętu medycznego i wyposażenia szpitala. 

Mowa jest o blisko o kilkudziesięciu milionach złotych tylko w ostatniej dekadzie. Faktycznie 

takiego odpisu amortyzacyjnego można zaryzykować, nie dokonuje, żaden szpital w Polsce.  

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

Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 

31.12.2020 r. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz jego przekazaniem na sesję, która odbędzie się  

w czerwcu 2021 r.? 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 

31.12.2020 r. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy  

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

która odbędzie się w czerwcu 2021 r. 

Jednocześnie polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych przygotować na kolejne 

posiedzenie projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczący oceny sytuacji 
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ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu za rok 2020. 

W związku z uznaniem przez Trybunał Konstytucyjny wyrokiem o sygn. nr 4/17  

z dnia 20 listopada 2019 r. przepisu art. 59 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej  

za niekonstytucyjny i utratą jego mocy prawnej z dniem 29 maja 2021 r. Zarząd polecił 

Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych przygotować:  

 

1) na posiedzenie w dniu 11 czerwca br. projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/175/2020 dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2019 r. przez Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz pokrycia 

straty netto, wykreślając zapis odnoszący się do pokrycia przez Powiat Raciborski straty 

netto Zakładu w kwocie 1 009 088,78 zł, 

2) projekt wystąpienia Powiatu Raciborskiego skierowany za pośrednictwem Związku 

Powiatów Polskich do Skarbu Państwa o zwrot straty Szpitala Rejonowego  im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu za 2018 rok pokrytej przez Powiat Raciborski. 

 

W tym miejscu Starosta podniósł kwestię dotyczącą podatku od nieruchomości, który Szpital     

przekazuje na rzecz Miasta Racibórz. Jednocześnie przypomniał o korespondencji 

skierowanej do Prezydenta Miasta Racibórz w sprawie udzielenia Powiatowi Raciborskiemu 

pomocy finansowej, w postaci dotacji celowej, przeznaczonej na pokrycie kosztów 

modernizacji dróg dojazdowych oraz parkingów w rejonie poradni specjalistycznych Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. W udzielonej odpowiedzi Prezydent 

zadeklarował wsparcie finansowe w kwocie równej sumie środków finansowych 

przekazanych na ten cel przez pozostałe gminy naszego powiatu.  

W trakcie dyskusji Wicestarosta poinformował, że przygotowane zostało kolejne pismo  

do Prezydenta Miasta Racibórz z prośbą o wsparcie finansowe działań polegających  

na modernizacji dróg dojazdowych oraz parkingów w rejonie poradni specjalistycznych 

Szpitala. Dotacja Miasta Racibórz pozwoliłaby Szpitalowi, w bieżącym roku, wykonać 

większy zakres prac związanych z poprawą stanu technicznego dróg i miejsc postojowych,  

a tym samym znacząco zmniejszyć niedogodności jakie napotykają osoby chcące skorzystać 

ze świadczeń zdrowotnych raciborskiej lecznicy. Przekazanie przez Miasto docelowo 

Szpitalowi wsparcia finansowego byłoby częściową rekompensatą za podatek  
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od nieruchomości, który Szpital corocznie, w pokaźnej kwocie, przelewa na konto Urzędu 

Miasta. Powiat Raciborski przekazał Szpitalowi kwotę 300 000,00 zł na realizację w 2021 r. 

wspomnianego powyżej zadania.  

Jednocześnie ustalono, że pismo w ww. spawie zostanie skierowane do Prezydenta Miasta 

Racibórz, Przewodniczącego Rady Miasta Racibórz, Przewodniczącego Komisji Gospodarki 

Miejskiej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Racibórz, 

Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miasta 

Racibórz. 

Wicestarosta podjął temat związany z kolejką (długim oczekiwaniem) do punktu szczepień 

powszechnych przy ul. Wileńskiej w Raciborzu (Budowlanka) w dniu 31 maja br.  

Dyrektor zobowiązał się, że sprawdzi powyższe informacje i przedstawi stosowne 

wyjaśnienia. Dodał, że z tego co wie problem wynikł z braku dostaw preparatu Pfizer, 

Moderna w zeszłym tygodniu (przewidziane do drugiej dawki było ok. 600 osób),  

co doprowadziło do kumulacji osób, które miały się zaszczepić. Spowodowane jest to ścisłym 

trzymaniem się maksymalnym odstępem 42 dni między pierwszą a drugą dawką. Ponadto  

ze względów organizacyjnych w dniu 31 maja br. szczepił tylko jeden zespół.  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator zwrócił uwagę, że wjazd do punktu 

szczepień od strony ul. Ludwika w Raciborzu jest utrudniony, w szczególności ze względu  

na wysokie krawężniki, które mogą stwarzać problem osobom niepełnosprawnym.  

Wicestarosta wyjaśnił, że ww. ulica stanowi własność Miasta Racibórz, stąd można by 

rozważyć wystąpienie do Prezydenta Miasta Racibórz w tej sprawie lub ewentualnie znaleźć 

inne rozwiązanie np. przy pomocy Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu. O powyższych 

ustaleniach poinformuje zebranych na kolejnym posiedzeniu.  

W tym miejscu Dyrektor Ryszard Rudnik opuścił posiedzenie.  

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie  

zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych  

w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski. 

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

616698. 
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Wicestarosta wyjaśnił, że organ prowadzący ma możliwość ustalenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich 

typach szkół oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, z tym że wymiar ten nie może 

przekraczać 20 godzin. Z uwagi na deficyt na rynku pracy nauczycieli praktycznej nauki 

zawodu, efektywność kształcenia, jak i możliwość przekazania praktycznej wiedzy uczniom 

szkół powiatowych, ustala się maksymalną wysokość pensum w wymiarze 18 godzin.  

Koszt obniżenia wysokości pensum wyniesie w skali roku ok. 240 000,00 zł. Mając  

na uwadze, że ww. uchwała wejdzie w życie z dniem 1 września 2021 r. skutek finansowy  

na ten rok to kwota ok. 100 000,00 zł. Środków tych na dzień dzisiejszy nie zabezpieczono  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 r.  

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

Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów  

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

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski oraz jego przekazaniem na sesję, która 

odbędzie się w czerwcu 2021 r.? 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów  

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

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję, 

która odbędzie się w czerwcu 2021 r.  

Mając na uwadze powyższe Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Edukacji przygotowanie 

propozycji zabezpieczenia środków w budżecie Powiatu Raciborskiego na ww. cel.  

Jednocześnie Wicestarosta poinformował, 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) ww. projekt 
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uchwały Rady Powiatu Raciborskiego zostanie skierowany do konsultacji. Ponadto zostanie  

on przekazany do związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, celem zaopiniowania.   

 

Ad. 4 

 

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 

616483. 

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

 

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 

616486. 

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 5 Członków – 5 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 zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany planów finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego na 2021 rok wraz z autopoprawkami. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

616487. 

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

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego 

na 2021 rok wraz ze zgłoszonymi przez Skarbnika Powiatu autopoprawkami? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego 

na 2021 rok, po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawek zgłoszonych w trakcie 

posiedzenia. 

Po zmianach, 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 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych  

w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski. 

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

616399. 

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

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, 

psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski? 

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 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, 

logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021.  
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Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska zaprezentowała projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania zespołu 

doradczego. Do projektu uchwały zebrani zgłosili autopoprawki. 

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

616638. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

powołania zespołu doradczego wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania 

zespołu doradczego, po wniesieniu autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia, 

polegających na tym, że ust. 3 Uchwały Nr 108/586/2021 Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z dnia 12 stycznia 2021 r. otrzymał brzmienie: „3. Przygotowanie propozycji wdrożenia 

winno nastąpić do 30 września 2021 r.” oraz na poprawieniu drobnego błędu redakcyjnego  

w uzasadnieniu. 

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

nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

Ad. 5 

 

Skarbnik Powiatu omówił kartę informacyjną dot. przedstawienia zmian w planach 

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2021 rok. 

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

616490. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planie finansowym Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu. 

 

Starosta przedstawił informację o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Raciborskiego VI kadencji, które odbyło się w dniu 1 czerwca 2021 r. o godz. 08:30  

w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 616588. 
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Skarbnik Powiatu zaprezentował dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok (rezerwa 

oświatowa).  

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

617515. 

Skarbnik Powiatu poinformował, że w ww. projekcie uchwały zwiększa się o kwotę 

35 000,00 zł plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu,  

z przeznaczeniem na roboty malarskie oraz na zakup wyposażenia i jednocześnie zmniejsza 

się o ww. kwotę plan rezerwy oświatowej.  

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

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok (rezerwa oświatowa)? 

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 oświatowa). 

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

 

Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z pismem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii  

nr DF-I.9020.18.15(5).2021 z dnia 31 maja 2021 r., w którym poinformowano, że ustalona 

została, na wniosek Starosty zaopiniowany przez Marszałka Województwa Śląskiego,  

kwota środków Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu 

w 2021 r. zadania określonego w art. 15zze4 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 w wysokości 

1 000 000,00 zł.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 616944. 

 

Obecna w końcowej części posiedzenia Kierownik Referatu Administracyjnego  

Ewa Mekeresz przypomniała ustalenia Zarządu z dnia 9 marca 2021 r. dot. ubezpieczenia 

majątkowego jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego.  

Jednocześnie zapoznała zebranych z pozyskanymi danymi związanymi z szacowania wartości 

nieruchomości Powiatu Raciborskiego wg wartości odtworzeniowej. Podkreśliła, że przyjęcie 

tego wariantu szacowania wartości nieruchomości może spowodować wzrost kosztów polis 

ubezpieczeniowych w 2021 r.  
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Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem propozycji szacowania wartości nieruchomości  

wg wartości odtworzeniowej? 

Za powyższym rozwiązaniem opowiedzieli się wszyscy zebrani.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego mając na względzie ustalenia z posiedzenia w dniu 9 marca 

2021 r. potwierdził przyjęcie szacunkowej wartości odtworzeniowej nieruchomości objętych 

wspólnym ubezpieczeniem majątkowym jednostek organizacyjnych powiatu, co może 

spowodować wzrost kosztów polis ubezpieczeniowych.  

Jednocześnie polecił Kierownikowi Referatu Administracyjnego przeprowadzić postępowanie 

dot. wspólnego ubezpieczenia obiektów Starostwa Powiatowego w Raciborzu, wszystkich 

jednostek organizacyjnych powiatu oraz nieruchomości wskazanych przez Referat 

Gospodarki Nieruchomościami z wyłączeniem Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu. 

W tym miejscu Kierownik Ewa Mekeresz opuściła posiedzenie.  

 

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 1 czerwca 2021 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 1 czerwca 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 zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2021. 

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 przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, 

psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach  

i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

powołania zespołu doradczego. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok (rezerwa oświatowa).  


