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OR.IV.0022.1.20.2021 

 

PROTOKÓŁ  NR 127/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 11 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 reżimu sanitarnego.  

Starosta poinformował o nieobecności Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego 

Andrzeja Chroboczka.  

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 rozszerzył porządek posiedzenia o materiały dodatkowe:  kartę informacyjną 

Referatu Inwestycji i Rozwoju  dot. wyrażenia  zgody na złożenie do Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Katowicach wniosku  o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg na 2021 r.  

Ww. materiały dodatkowe zostaną omówione w pkt 5 protokołu. 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia, uwzględniając  

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 
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organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu i jednostkach organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego.  

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 126/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w 1 czerwca  2021 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy bieżące. 

5. Materiały dodatkowe.  

 

 

Starosta przekazał, że kolejne planowane posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 17 

czerwca 2021 r. o godz. 08.00. 

 

 

Ad. 1 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 126/2021 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego z dnia 1 czerwca  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 126/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 1 czerwca 2021 r.  

 

 

Ad. 2 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

Zarządowi Powiatu Raciborskiego wotum zaufania.  

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

618876. 
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Starosta dodał, że zgodnie z art. 30a ust. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) po zakończeniu debaty nad raportem 

o stanie powiatu, rada powiatu przeprowadza głosowanie nad udzieleniem zarządowi wotum 

zaufania. Uchwałę o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania Rada Powiatu podejmuje 

bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady powiatu. 

Starosta poinformował, iż Zarząd Powiatu Raciborskiego w dniu 28 maja 2021 r. przedstawił 

Radzie raport o stanie Powiatu Raciborskiego za rok 2020 obejmujący, zgodnie z ustawową 

definicją, podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności 

realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady powiatu. 

Dodał również, iż w porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 24 czerwca 

2021 r. przewidziana została debata nad wyżej opisanym raportem, w której bez ograniczeń 

czasowych mogli zabrać głos radni, a także mieszkańcy powiatu. 

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

Raciborskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Raciborskiego wotum zaufania? 

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 udzielenia Zarządowi Powiatu Raciborskiego wotum zaufania oraz 

postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 24 czerwca 2021 

r. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Powiatu Raciborskiego za 2020 rok. 

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

618344. 

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

Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2020 rok? 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Powiatu Raciborskiego za 2020 rok oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję 

Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 24 czerwca 2021 r. 
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Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego za 2020 rok.  

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

618347. 

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

Raciborskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego za 2020 

rok? 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu  

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego za 2020 rok oraz 

postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 24 czerwca 2021 

r. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata  

2021 – 2032. 

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

618968. 

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? 

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 Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 24 czerwca 2021 r. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Rady 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 

618942. 
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Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Powiatu 

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

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 Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 24 czerwca 

2021 r. 

 

Wicestarosta przestawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatwierdzenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. 

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

617312.  

Wicestarosta dodał, iż zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (t. j.Dz. U. z 2021 r., poz 305) jednostka budżetowa działa na podstawie statutu 

określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności. Dnia 9 lutego 

1999 r. Rada Powiatu Raciborskiego uchwałą nr IV/24/99 utworzyła Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Raciborzu, któremu poprzednio statut nadała uchwałą nr XVI/171/2012  

z dnia 28 lutego 2012 r. W związku z planowanym przejęciem przez PCPR w Raciborzu 

zadania realizowanego dotychczas w Referacie Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego 

w Raciborzu, polegającego na pokrywaniu opłaty za pobyt dziecka, pozbawionego opieki  

i wychowania rodziców, w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno 

– opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej, dokonuje się zmian w statucie PCPR 

w Raciborzu. Jednocześnie uaktualnia się podstawy prawne funkcjonowania Centrum. 

Wicestarosta dodał, iż 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 Powiatu skierował projekt 

omawianej uchwały Rady Powiatu Raciborskiego do konsultacji. 

Wicestarosta poinformował, że konsultacje przeprowadzono w formie pisemnego  

i elektronicznego wyrażenia opinii. Konsultacje prowadzono w terminie od dnia 24 maja 
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2021 r. do dnia 31 maja 2021 r. Osobą upoważnioną do kontaktu z organizacjami 

pozarządowymi był Kierownik Referatu Spraw Społecznych. Liczba organizacji 

pozarządowych biorących udział w konsultacjach – 0. Wykaz zgłoszonych uwag – 0. 

Uzasadnienie przyjęcia bądź odrzucenia zgłoszonych uwag – 0.  

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

Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu? 

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 zatwierdzenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 24 czerwca 2021 r. 

 

Wicestarosta przestawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie oceny 

sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

617402. 

Wicestarosta poinformował, iż zgodnie z regulacją art. 53a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 711) podmiot tworzący 

dokonuje oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej na podstawie raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej zakładu. Raport 

sporządza kierownik zakładu i przekazuje podmiotowi tworzącemu. Raport przygotowywany 

jest na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy i zawiera  

w szczególności analizę sytuacji ekonomiczno – finansowej za poprzedni rok obrotowy, 

prognozę sytuacji ekonomiczno – finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem 

przyjętych założeń oraz informację o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację 

ekonomiczno – finansową Szpitala. Ocena jednostki następuje na podstawie punktów 

przypisanych wartościom poszczególnych wskaźników: 

1) zyskowności: 

a) wskaźnik zyskowności netto (%) – od 0 do 5 punktów, 

b) wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%) – od 0 do 5 punktów, 

c) wskaźnik zyskowności aktywów (%) – od 0 do 5 punktów; 
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2) płynności: 

a) wskaźnik bieżącej płynności – od 0 do 12 punktów, 

b) wskaźnik szybkiej płynności – od 0 do 13 punktów; 

3) efektywności: 

a) wskaźnik rotacji należności (w dniach) – od 3 do 0 punktów, 

b) wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) – od 7 do 0 punktów; 

4) zadłużenia: 

a) wskaźnik zadłużenia aktywów (%) – od 10 do 0 punktów, 

b) wskaźnik wypłacalności – od 10 do 0 punktów. 

Wskaźniki ekonomiczno – finansowe, sposób ich obliczania oraz przypisane im punktowe 

oceny określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie 

wskaźników ekonomiczno – finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz 

prognozy sytuacji ekonomiczno – finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej(Dz. U. z 2017 r., poz. 832). Maksymalnie oceniana jednostka może otrzymać 70 

punktów. Dyrektor Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, realizując 

wspomniany powyżej obowiązek, sporządził Raport o sytuacji ekonomiczno – finansowej 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu za 2020 r. 

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

Raciborskiego w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu? 

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 oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w 

Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję, która odbędzie się 24 czerwca 2021 r. 

Ponadto Zarząd wprowadził autopoprawkę w § 1. ust.1. oraz uzasadnieniu powyższej 

uchwały, iż ocenia się jako dobrą, lecz nietrwałą sytuację ekonomiczno – finansową 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu. 
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Wicestarosta przestawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały 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. 

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

617971. 

Wicestarosta dodał, iż zgodnie z regulacją art. 121 ust. 1 i ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia  

15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 711) nadzór nad 

podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą sprawuje podmiot tworzący. Nadzór 

obejmuje między innymi kontrolę i ocenę gospodarki finansowej jednostki. Na podstawie 

zapisów statutu Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu można stwierdzić, 

iż organem władnym do zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego lecznicy jest 

Rada Powiatu Raciborskiego. 

Wicestarosta poinformował, że dnia 28 września 2020 r. Rada Powiatu Raciborskiego podjęła 

uchwałę nr XXI/175/2020 w sprawie 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,  

w której postanowiła między innymi że: „§ 2. Pokrycie straty netto Zakładu w wysokości  

4 069 854,07 zł zostanie rozliczone w następujący sposób: 

1) kwota 1 009 088,78 zł zostanie pokryta przez Powiat Raciborski; 

2) kwota 3 060 765,29 zł pozostaje do rozliczenia z zysków lat przyszłych”. 

Trybunał Konstytucyjny dnia 20 listopada 2019 r. wydał wyrok, o sygn. K 4/17, w którym 

stwierdził, że przepis art. 59 ust. 2, w związku z art. 55 ust. 1 pkt 6 i art. 61 ustawy  

z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z 10 

czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw 

 – w zakresie, w jakim zobowiązuje jednostkę samorządu terytorialnego, będącą podmiotem 

tworzącym samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, do pokrycia straty netto 

stanowiącej ekonomiczny skutek wprowadzania przepisów powszechnie obowiązujących, 

które wywołują obligatoryjne skutki finansowe dla działania samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej –jest niezgodny z art. 167 ust. 4 w związku z art. 166 ust. 2, art. 68 

ust. 2 oraz art. 2 Konstytucji RP. Trybunał odroczył moment wystąpienia skutku 

derogacyjnego wyroku stwierdzając, że przepis art. 59 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej, 

w zakresie w nim wskazanym, utraci moc po upływie 18 miesięcy od jego publikacji  
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w Dzienniku Ustaw. Wyrok został opublikowany 28 listopada 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 

2331), zatem skutek derogacyjny wystąpił 29 maja 2021 r. Mając na względzie przytoczony 

powyżej wyrok Trybunału Konstytucyjnego § 2 uchwały nr XXI/175/2020 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 28 września 2020 r. otrzymuje brzmienie: „§ 2. Pokrycie straty netto 

Zakładu w wysokości 4 069 854,07 zł zostanie rozliczone z zysków lat przyszłych”. 

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

Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 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? 

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 zmiany uchwały 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 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 24 

czerwca 2021 r. 

Ponadto Zarząd Powiatu Raciborskiego zwrócił się do Dyrektora Szpitala Rejonowego im. dr. 

Józefa Rostka w Raciborzu Ryszarda Rudnika o podjęcie wszelkich działań w celu 

przyspieszenia uruchomienia izby przyjęć w Szpitalu. 

 

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 

618847. 

Wicestarosta poinformował, iż 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 
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zawodu, efektywność kształcenia, jak i możliwość przekazania praktycznej wiedzy uczniom 

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

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, Zarząd Powiatu 

skierował projekt omawianej Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego do konsultacji. 

Konsultacje prowadzono w formie pisemnego i elektronicznego wyrażania opinii. 

Konsultacje prowadzono w terminie od 2 do 9 czerwca 2021 r. Osobą uprawnioną do 

kontaktu z organizacjami pozarządowymi był Kierownik Referatu Edukacji. Liczba 

organizacji pozarządowych biorących udział w konsultacjach - 0. Wykaz zgłoszonych uwag - 

0. Uzasadnienie przyjęcia bądź odrzucenia zgłoszonych uwag - 0. 

Wicestarosta dodał, iż działając w oparciu o art. 19 ust. 1, 2 i 21 ustawy z dnia 23 maja 1991r. 

o związkach zawodowych (t. j.Dz. U. z 2019 r. poz. 263 z późn. zm.) projekt przedmiotowej 

uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez władze statutowe: Oddziału Związku 

Nauczycielstwa Polskiego w Raciborzu, MOZ NSZZ „Solidarność" w Raciborzu oraz 

Organizacji Międzyzakładowej NSZZ ”Solidarność 80". 

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? 

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 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 

Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 24 czerwca 2021 r. 
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Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował 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 

618896. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  w sprawie  

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok? 

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. 

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

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 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 

618897. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  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. 

 

 

Ad. 4 

 

Skarbnik przedstawił kartę informacyjną Wydziału Finansowego 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 

618115. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego oraz Powiatowego Urzędu Pracy  w Raciborzu na 2021 rok. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. wyrażenia zgody  

na likwidację środków trwałych znajdujących się w ewidencji księgowej Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 ,,Mechanik” w Raciborzu.  

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

617764. 

Wicestarosta poinformował, iż Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

nr 2 "Mechanik" w Raciborzu zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na likwidację niżej 

wymienionych środków trwałych, które znajdują się w ewidencji księgowej, a które nie są 

użytkowane: 

1)  krzesło obrotowe –  o wartości 1 164,59 zł  z 29.10.2010r., wartość umorzenia  

na dzień 31.05.2021r. – 1 164,59 zł czyli 100%. 

Sprzęt zużyty, uszkodzone siedziska i oparcia, niedziałające siłowniki. 

2) ploter HP Design Jet 130r –  o wartości 10 260,20 zł z 29.10.2010r., wartość 

umorzenia na dzień 31.05.2021r. – 10 260,20 zł czyli 100%. Sprzęt zużyty, 

uszkodzona głowica. 

3)  rusztowanie ramowe – o wartości 7 305,97 zł z 29.09.2003r., wartość umorzenia  

na dzień 31.05.2021r. – 7 305,97 zł czyli 100%. 

            Uszkodzone części i podzespoły.  

 Ploter zostanie w miarę możliwości przekazany do utylizacji oraz na części, krzesło zostanie 

rozebrane na części i posłuży do naprawy innego, podobnego, natomiast części z rusztowania 

zostaną wykorzystane na części zamienne do podobnego sprzętu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na likwidację środków trwałych znajdujących 

się na stanie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2” Mechanik”  

w Raciborzu.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Biura Obsługi Starosty dot. propozycji zmiany  

w kalendarzu imprez kulturalnych realizowanych jako zadania własne samorządu 

powiatowego w zakresie upowszechniania kultury.  

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

618918.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną Biura Obsługi Starosty 

dot. propozycji zmiany w kalendarzu imprez kulturalnych zrealizowanych jako zadania 

własne samorządu powiatowego w zakresie upowszechnia kultury, przyjął  do realizacji 

zmieniony kalendarz imprez kulturalnych na 2021 r., polegający na wpisaniu cyklicznej 

imprezy pn.,, XXV edycja Konkursu Plastyczno-Muzycznego BAJECZKI RÓŻNE ZNAMY 

I BARDZO JE KOCHAMY” o zasięgu powiatowym, objęciu patronatem Starosty 

Raciborskiego oraz zabezpieczeniu środków finansowych na zakup upominków dla 

uczestników konkursu w wysokości 1000.00zł. 

 

Sekretarz Powiatu  przedstawiła informację o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Raciborskiego VI kadencji, które odbyło się w dniu 7 czerwca 2021 r. o godz. 08:30  

w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 617594. 

Sekretarz Powiatu dodała, że porządek obrad obejmował m.in. kontrolę  pn. „Wykonanie 

budżetu Powiatu Raciborskiego za rok 2020”. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła protokół pokontrolny oraz wystąpienie pokontrolne Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji, które odbyło się w dniu 7 czerwca 

2021 r. o godz. 08:30 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. 

Ww. protokół  znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 618016.  

 

Sekretarz Powiatu omówiła wnioski Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego  

VI kadencji podjęte w ramach kontroli pn. ,,Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego  

za rok 2020” w dniu 7 czerwca 2021 r. oraz opinię prawną.  

Ww. wnioski Komisji oraz opinia prawna znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod 

numerem UID 618481. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z wnioskami Komisji Rewizyjnej oraz opinią 

prawną. 

 

Starosta przedstawił Uchwałę Nr 4200/III/164/2021 III Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie zaopiniowania 

wniosku Komisji Rewizyjnej  Rady Powiatu Raciborskiego. 

Ww. opinia  znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 618524. 
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Starosta poinformował, iż Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wydaje pozytywną 

opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie absolutorium 

dla Zarządu Powiatu za 2020 rok.     

 

W tym momencie została przedstawiona korespondencja skierowana do Zarządu Powiatu 

Raciborskiego. 

Pierwszą korespondencją była informacja Kierownika Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego dot. wsparcia udzielanego Komendzie Powiatowe Policji  w Raciborzu  

w latach 2016 – 2021. 

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

617722. 

Starosta dodał, iż realizując polecenie z dnia 27 maja br. dotyczące informacji na temat 

wsparcia udzielanego Komendzie Powiatowej Policji w Raciborzu w latach 2016 – 2021, 

zostały przedstawione poniższe dane: 

 Rok 2016 – 15 596,25 zł 

 Rok 2017 – 10 000,00 zł 

 Rok 2018 – 20 000,00 zł 

 Rok 2021 – 50 000, 00 zł + 15 000,00 zł (w trakcie realizacji – umowa z Funduszem 

Wsparcia Policji w Katowicach). 

Zarząd Powiatu Raciborskiego na posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2021 roku zapoznał się  

z informacją nt. wsparcia udzielanego Komendzie Powiatowej Policji  w Raciborzu w latach 

2016 – 2021. 

 

Kolejną korespondencją omówioną podczas posiedzenia było pismo Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Katowicach nr NP.II.4130.179.17.2021 dot. Uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego  nr XXIX/235/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

oddanie w najem części nieruchomości przez Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu znajduje oparcie w obowiązujących przepisach. 

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

618848. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem nr NP. II.4130.179.17.2021 

Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego  w Katowicach, stoi na stanowisku, iż przyjęta Uchwała  

Rady Powiatu Raciborskiego nr XXIX/235/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia  
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zgody na oddanie w najem części nieruchomości przez Szpital Rejonowy im. dr. Józefa  

Rostka w Raciborzu znajduje oparcie w obowiązujących przepisach, w tym w Uchwale Rady 

Powiatu Raciborskiego nr XVI/173/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie określenia zasad 

zbywania, wydzierżawiania, użyczania, wynajmowania majątku trwałego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawił kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia 

realizacji Uchwały Nr XXIX/231/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 maja 2021 r.  

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2021-2032. 

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

618101. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Finansowego do 

określenia realizacji Uchwałę Nr XXIX/231/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia  

25 maja 2021 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2021 – 2032. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia 

realizacji Uchwały Nr XXIX/232/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 maja 2021 r.  

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

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

618108. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

do określenia realizacji Uchwałę Nr XXIX/232/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia  

25 maja 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 XXIX/233/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia  

25 maja 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. 
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Ww. karta informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

617555.  

Zarząd Powiatu zaakceptował kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Rozwoju  

do określenia realizacji Uchwały Nr XXIX/233/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia  

25 maja 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 przedstawił kartę informacyjną Biura Obsługi Starosty do określenia realizacji 

Uchwały Nr XXIX/234/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania 

dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków. 

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

619009. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Biura Obsługi Starosty  

do określenia realizacji Uchwały Nr XXIX/234/2021 z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie 

określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

 

 

Ad. 5 

 

W tym momencie Starosta rozpoczął omawianie materiałów dodatkowych.  

 

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

na złożenie do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wniosku  o dofinansowanie 

zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2021 r. 

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

619190. 

Starosta zapytał, kto jest za wyrażeniem zgody na złożenie do Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Katowicach wniosku  o dofinansowanie pn. „Przebudowa  przejścia dla 

pieszych na drodze powiatowej nr 3544S przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym   
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w Pogrzebieniu” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2021r.  w zakresie 

poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych? 

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

0 głosów wstrzymujących – wyraził zgodę na złożenie do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Katowicach wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa  przejścia dla pieszych na 

drodze powiatowej nr 3544S przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym  w Pogrzebieniu”  

w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2021r.  w zakresie poprawy 

bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych. Termin złożenia wniosku to 

18.06.2021 r. 

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego  polecił Referatowi Inwestycji i Rozwoju 

rozpocząć procedurę opracowania ponadlokalnej strategii rozwoju na lata 2021-2030  

z udziałem wszystkich gmin Powiatu Raciborskiego. Wobec powyższego poprosił ww. 

Referat o przygotowanie karty informacyjnej w zakresie proponowanych działań.  

W tym momencie rozpoczęła się dyskusja związana z punktem szczepień masowych 

zlokalizowanego w sali gimnastycznej CKZiU nr 1 na ul. Wileńskiej.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił ww. Referatowi wystąpić z pismem do Prezydenta 

Miasta Racibórz ws. poprawy dojazdu do punktu szczepień masowych, w szczególności  

w celu umożliwienia dostępu do obiektu dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Ludwika. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

 

Beata Sbeczka  

Wydział Organizacyjny  

Prowadzący posiedzenie: 

Starosta  

 

Grzegorz Swoboda 

 

 

 

Załączniki: 



 

 

18 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 11 czerwca  2021 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 11 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. 

 

 


