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OR.IV.0022.1.22.2021 

 

PROTOKÓŁ  NR 129/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 24 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 będzie uczestniczyła Krystyna Niklewicz, 

kandydatka na stanowisko Dyrektora Zamku Piastowskiego w Raciborzu. 

Starosta zaproponował, aby rozszerzyć porządek posiedzenia o nw. materiały 

dodatkowe: 

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, 

3) kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Rozwoju dot. postępowania 

prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji nr OR.VII.272.9.2021 pn.: 

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Scalanie gruntów na 

terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice, gmina Krzyżanowice – budowa, 

przebudowa dróg transportu rolnego (etap 2) oraz roboty na rowach”, 

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

VI kadencji z  posiedzenia w dniu 23 czerwca 2021 r. 
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Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia, uwzględniającego  

ww. zmiany?  

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

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

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  

Starosta wyznaczył Członków Zarządu, 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. Przyjęcie Protokołu Nr 128/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 17 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  

30  czerwca 2021 r. o godz. 08.00.  
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Ad. 2 

 

Członkini Zarządu  Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska zaprezentowała projekt 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia intencji współpracy Powiatu 

Raciborskiego w zakresie wspierania rozwoju dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych.  

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

619142. 

Członkini Zarządu Ewa Lewandowska poinformowała, iż zgodnie z art.4 ust.1 pkt 5 ustawy  

z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 920), powiat 

wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym m.in.  

w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych. Stosownie do art. 12 pkt 4 w/w ustawy, do 

wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy m.in. stanowienie o kierunkach działania 

Zarządu Powiatu. 

Członkini Zarządu Powiatu Raciborskiego dodała, iż w niniejszej uchwale Rada Powiatu 

wyraża wolę podjęcia współpracy ze spółką Eko-Okna S.A. z siedzibą w Kornicach,  

w dziedzinie wspierania osób niepełnosprawnych, poprzez stworzenie powiatowego centrum 

osób niepełnosprawnych w sąsiedztwie Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka  

w Raciborzu. Wspieranie osób niepełnosprawnych jest bardzo istotnym, a jednocześnie 

trudnym zadaniem własnym powiatów. Wsparcie musi mieć charakter wielowymiarowy  

i dotyczyć praktycznie wszystkich sfer życia osoby niepełnosprawnej. Idea budowy 

powiatowego centrum osób niepełnosprawnych, zgłoszona przez władze spółki Eko-Okna 

S.A. w Kornicach, w którym realizowano by szereg zadań związanych z rehabilitacją 

fizyczną, ale też psychiczną osób niepełnosprawnych, stanowi kierunek, do którego winny 

zmierzać działania Zarządu Powiatu. O podjęciu i zakresie takiej współpracy, jej formie, 

finansowaniu decydować będzie Zarząd Powiatu w ramach posiadanych kompetencji. 

Uchwała ta jest efektem inicjatywy władz podmiotu lokalnego - spółki Eko-Okna S.A.  

w Kornicach, radnych Rady Powiatu Raciborskiego oraz konsultacji z organami administracji 

rządowej. Uchwała ma charakter intencyjny, określając jednocześnie pożądany kierunek 

działania Zarządu Powiatu. 

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

Raciborskiego w sprawie wyrażenia intencji współpracy Powiatu Raciborskiego w zakresie 

wspierania rozwoju dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  
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0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia intencji współpracy Powiatu Raciborskiego w zakresie 

wspierania rozwoju dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 24 czerwca 2021 r.  

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z pozytywną opinią uchwały Nr 3/2021 Rady Społecznej 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu w sprawie zaopiniowania 

sprawozdania finansowego za rok 2020 Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu.  

Ww. opinia znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 620114. 

Wicestarosta przedstawił 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.  

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

621048. 

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? 

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. 

 

W tym momencie do posiedzenia dołączyła Pani Krystyna Niklewicz, kandydatka na 

stanowisko dyrektora Zamku Piastowskiego w Raciborzu. Poinformowała, że ukończyła 

studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Dodała, również 

że posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobyte m.in. w Dziale Prawnym oraz Pionie 

Rozwoju RAFAKO SA oraz przy budowie największego w kraju bloku energetycznego  

w Jaworznie. Jako specjalista ds. marketingu nabyła również umiejętności  

w zakresie pozyskiwania nowych partnerów biznesowych i zdobywania środków 
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finansowych dla firmy, jej promocji oraz budowania i utrzymywania dobrych relacji  

z klientami. Zajmowała się także organizacją ogólnopolskich konferencji oraz sympozjów 

naukowo-technicznych. Pani Krystyna Niklewicz poinformowała, że dotychczas była 

pracownikiem zamku, odpowiadała za organizację wydarzeń i imprez.  

 

Ad. 3  

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatrudnienia 

dyrektora Zamku Piastowskiego w Raciborzu.  

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

621348. 

Starosta dodał, iż art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) stanowi, że do zadań Zarządu Powiatu należy 

m.in. zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. W związku 

z faktem, że z dniem 30 czerwca 2021 r. upływa okres zatrudnienia Pani Marioli Jakackiej,  

a tym samym wygasa umowa zawarta z Panią Grażyną Wójcik w celu zastępstwa pracownika 

w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności, konieczne jest uregulowanie zatrudnienia 

dyrektora Zamku Piastowskiego w Raciborzu w celu zapewnienia bieżącego zarządzania oraz 

realizacji celów statutowych jednostki. Pani Krystyna Niklewicz aktualnie zatrudniona jest  

w w/w jednostce na urzędniczym stanowisku ds. organizacji wydarzeń i imprez kulturalnych. 

Starosta dodał, że zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) pracownik samorządowy, który wykazuje 

inicjatywę w pracy i sumiennie wykonuje swoje obowiązki, może zostać przeniesiony na 

wyższe stanowisko (awans wewnętrzny). 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zatrudnienia dyrektora Zamku 

Piastowskiego w Raciborzu? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zatrudnienia dyrektora Zamku 

Piastowskiego w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021. 
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Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia kierownika jednostki do składania oświadczeń woli związanych  

z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Zamek Piastowski Raciborzu. 

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

621349.  

Starosta poinformował, iż zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.  

o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), Zarząd może upoważnić 

kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do składania oświadczeń woli związanych  

z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. Poinformował, iż z dniem 1 lipca 2021 r. na 

stanowisku dyrektora Zamku Piastowskiego w Raciborzu zostaje zatrudniona Pani Krystyna 

Niklewicz. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia kierownika jednostki 

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu 

przez Zamek Piastowski Raciborzu? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierownika jednostki do 

składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez 

Zamek Piastowski Raciborzu. 

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

Starosta w imieniu swoim oraz zebranych pogratulował Pani Krystynie Niklewicz objęcia 

stanowiska dyrektora Zamku Piastowskiego, życząc dużo sukcesów.  

W tym momencie posiedzenie opuściła Pani Krystyna Niklewicz.  

 

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 

621456. 

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 5 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 planów finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego na 2021 rok. 

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

621510.  

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

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego 

na 2021 rok? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego 

na 2021 rok. 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru 

najkorzystniejszej oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadania 

publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

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

621380. 

Wicestarosta poinformował, iż dnia 25 maja 2021 r. Zarząd Powiatu Raciborskiego podjął 

uchwałę nr 125/700/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w ramach 

otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „Przeprowadzenie w roku 

2021 programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie” . Powołana 

uchwałą nr 128/711/2021 Zarządu Powiatu z dnia 17 września 2021 r. Komisja konkursowa, 

po przeprowadzeniu opiniowania pod względem formalnym i merytorycznym, zaopiniowała 

Zarządowi Powiatu ofertę Stowarzyszenia PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia 

Psychicznego z siedzibą w Raciborzu jako spełniającą, w opinii Komisji, wymogi formalne  

i merytoryczne niezbędne do powierzenia Stowarzyszeniu realizacji powyżej wymienionego 

zadania. 
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Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty  

w otwartym konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty  

w otwartym konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

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

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zaopiniowania pozbawienia dróg powiatowych nr 1469 O Mierzęcin – Gościęcin i nr 1416 O 

Grudynia Wielka - Grudynia Mała kategorii drogi powiatowej. 

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

621044. 

Starosta poinformował, iż z prośbą o wydanie opinii w sprawie pozbawienia dróg 

powiatowych nr 1469 O Mierzęcin – Gościęcin i nr 1416 O Grudynia Wielka – Grudynia 

Mała kategorii drogi powiatowej zwrócił się Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. 

Przedmiotowe drogi nie odpowiadają cechom kategorii dróg powiatowych. Dodał, że droga 

powiatowa nr 1469 O Mierzęcin – Gościęcin łączy miejscowość Mierzęcin z drogą 

powiatową nr 1211 O Zwiastowice – Ucieszków, natomiast droga powiatowa nr 1416 O 

Grudynia Wielka – Grudynia Mała łączy te miejscowości i stanowi połączenie pomiędzy 

drogą powiatową nr 1415 O z drogą wojewódzką nr 417. Tak więc drogi te mają znaczenie 

lokalne i służą głównie miejscowym potrzebom, a więc spełniają wymogi kategorii drogi 

gminnej. Ponadto Wójt Gminy Pawłowiczki zaakceptował pozytywnie wolę przejęcia 

wnioskowanych dróg i zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych. Powiatowy Zarząd Dróg  

w Raciborzu wydał opinię pozytywną w w/w sprawie 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zaopiniowania pozbawienia dróg 

powiatowych nr 1469 O Mierzęcin – Gościęcin i nr 1416 O Grudynia Wielka - Grudynia 

Mała kategorii drogi powiatowej? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania pozbawienia dróg 

powiatowych nr 1469 O Mierzęcin – Gościęcin i nr 1416 O Grudynia Wielka - Grudynia 

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

 

 

Ad. 4 

 

 

Skarbnik Powiatu omówił kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

zmian w planach finansowych Starosta Powiatowego oraz jednostek podległych.  

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

621381. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 Mechanik w Raciborzu.  

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. wyrażenia zgody na 

likwidację środka trwałego znajdującego 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 

621284. 

Wicestarosta dodał, iż dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 

"Mechanik" w Raciborzu zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na likwidację nw. środka 

trwałego, który znajduje się w ewidencji księgowej, a który nie jest użytkowany: 

-  projektor Sanyo PLC-SL 15 – o wartości 8 295 zł z 15.12.2003r., wartość umorzenia na 

dzień 14.06.2021r. – 8 295 zł czyli 100% . Dodał, iż są uszkodzone części i podzespoły.  

Przekazał zebranym, że sprzęt zostanie w miarę możliwości przekazany do utylizacji. 

 

Członkini Zarządu Ewa Lewandowska przedstawiła kartę informacyjną Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami do określenia realizacji uchwały Nr XXIX/235/2021 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 25 maja 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części 

nieruchomości przez Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

618914. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami do określenia realizacji uchwały Nr XXIX/235/2021 Rady Powiatu 
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Raciborskiego z dnia 25 maja 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części 

nieruchomości przez Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła  opinię Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady 

Powiatu Raciborskiego VI kadencji  z posiedzenia w dniu 21 czerwca 2021 r. 

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

621511. 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady 

Powiatu Raciborskiego na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2021 r. pozytywnie zaopiniowała 

materiały na sesję Rady Powiatu Raciborskiego zwołaną na dzień 24 czerwca 2021 r. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła opinię Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej  

i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 czerwca 2021 r. 

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

621715. 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej  

i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Raciborskiego na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2021 r. 

pozytywnie zaopiniowała materiały na sesję Rady Powiatu Raciborskiego zwołaną na dzień 

24 czerwca 2021 r. 

 

W tym momencie przedstawiona została korespondencja skierowana do Zarządu Powiatu 

Raciborskiego: 

1) Dyrektora Domu Społecznej ,,Złota Jesień” w Raciborzu dot. wyników kontroli 

Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach, 

2) Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu im. dr. Józefa Rostka Ryszarda Rudnika 

dot. zatrudnienia jednostki wg stanów na dzień 29 lutego 2020 roku oraz 30 kwietnia 

2021 roku (tabela wynagrodzeń personelu ). 

Ww. korespondencja znajduje się w  systemie informatycznym Mdok pod numerami 

UID 1-  621513, 2-  621260. 

W nawiązaniu do pierwszej korespondencji Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się  

z pismem Dyrektora Domu Społecznej ,,Złota Jesień” w Raciborzu dot. wyników kontroli 

Państwowej Inspekcji Pracy, popierając stanowisko Regionalnego Ośrodka Polityki 
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Społecznej w Katowicach w zakresie zasad naliczania dodatków w projekcie pn. ,, Śląskie 

Kadry DPS vs COVID 19”.  

Następnie zapoznał się z pismem Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu im. dr. Józefa 

Rostka Ryszarda Rudnika dot. zatrudnienia jednostki wg stanów na dzień 29 lutego 2020 roku 

oraz 30 kwietnia 2021 roku (tabela wynagrodzeń personelu ). 

 

Ad. 5 

 

W tym momencie Starosta rozpoczął omawianie materiałów dodatkowych. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjna Referatu Inwestycji i Rozwoju dot. postępowania  

prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji nr OR.VII.272.9.2021  pn.: Wykonanie 

dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Scalanie gruntów na terenie obrębu 

ewidencyjnego Krzyżanowice, gmina Krzyżanowice – budowa, przebudowa dróg transportu 

rolnego (etap 2) oraz roboty na rowach”. 

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

622032. 

Starosta zapytał, kto jest za wyrażeniem zgody na zwiększenie środków finansowych na 

sfinansowanie zamówienia publicznego nr OR.VII.272.9.2021 pn.: Wykonanie dokumentacji 

projektowej dla zadania pn.: „Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego 

Krzyżanowice, gmina Krzyżanowice – budowa, przebudowa dróg transportu rolnego (etap 2) 

oraz roboty na rowach” do kwoty 27 060,00 zł? 

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

0 głosów wstrzymujących –wyraził zgodę na zwiększenie środków finansowych na 

sfinansowanie zamówienia publicznego nr OR.VII.272.9.2021 pn.: Wykonanie dokumentacji 

projektowej dla zadania pn.: „Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego 

Krzyżanowice, gmina Krzyżanowice – budowa, przebudowa dróg transportu rolnego (etap 2) 

oraz roboty na rowach” do kwoty 27 060,00 zł. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła wnioski Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady 

Powiatu Raciborskiego na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2021 r. 

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

622955. 
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Sekretarz Powiatu dodała, iż Komisja Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu 

Raciborskiego na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2021 r. przyjęła następujące opinie.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego:  

-  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Powiatu Raciborskiego za 2020 rok, 

- w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego za 2020 rok, 

- w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego 

na lata 2021 – 2032, 

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

Sekretarz Powiatu poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała materiały 

przygotowane na sesję Rady Powiatu Raciborskiego zwołaną na dzień 24 czerwca 2021 r., 

oraz Komisja pozytywnie zaopiniowała Raport o stanie Powiatu Raciborskiego za rok 2020. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2021-

2032 wraz z autopoprawką wprowadzoną w trakcie posiedzenia.  

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

618942. 

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 z autopoprawką wprowadzoną w trakcie posiedzenia ? 

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 dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2021-2032 wraz z autopoprawką wprowadzoną w trakcie posiedzenia  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję 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 

618968. 

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

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

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 24 czerwca 2021 roku 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Protokołowała: 

Wydział  Organizacyjny   

 

Beata Sbeczka 

Prowadzący posiedzenie: 

Starosta  

 

Grzegorz Swoboda  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 czerwca 2021 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 czerwca 2021 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatrudnienia dyrektora Zamku 

Piastowskiego w Raciborzu. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego  w sprawie upoważnienia kierownika jednostki 

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu 

przez Zamek Piastowski Raciborzu. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2021 rok. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty  

w otwartym konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania pozbawienia dróg 

powiatowych nr 1469 O Mierzęcin – Gościęcin i nr 1416 O Grudynia Wielka - Grudynia 

Mała kategorii drogi powiatowej. 

 

 


