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OR.IV.0022.1.26.2021 

 

PROTOKÓŁ  NR 133/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 27 lipca 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. Jednocześnie poinformował o nieobecności Wicestarosty  

Marka Kurpisa. 

Posiedzenie odbyło się w budynku A, na parterze, w sali narad z zachowaniem 

niezbędnych zasad bezpieczeństwa w związku z obowiązującym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem  

SARS – CoV – 2. 

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 zaproponował, aby rozszerzyć porządek posiedzenia o nw. materiały 

dodatkowe: 

1) nową wersję projektu uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” 

w Raciborzu Pani Małgorzacie Krawczyńskiej do realizacji projektu „ŚLĄSKIE 

POMAGA” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego 2014-2020,  

2) kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Rozwoju dot. wyrażenia zgody  

na złożenie wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Programu Inwestycji Strategicznych,  

3) pismo sołtysa sołectwa Krowiarki z dnia 22 lipca 2021 r., 

która zostaną omówione stosownie w pkt 3 i 6 protokołu.  
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Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia, uwzględniającego  

ww. zmiany?  

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

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

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  

Starosta wyznaczył Członków Zarządu, Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu  

do zreferowania poszczególnych punktów porządku posiedzenia, zgodnie z podziałem 

kompetencji w zakresie nadzoru i koordynacji spraw prowadzonych w komórkach 

organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu i jednostkach organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego.  

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 132/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 13 lipca 2021 r. 

2. Funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Raciborskiego  

w 2020 roku. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy bieżące. 

5. Korespondencja kierowana do Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

6. Materiały dodatkowe.  

 

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

3 sierpnia 2021 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 132/2021 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 13 lipca 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 132/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 13 lipca 2021 r. 
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Ad. 2 

 

Starosta przedstawił materiał pt. „Funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego  

na terenie Powiatu Raciborskiego w 2020 roku”, który znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 625705. 

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do omówienia materiału  

pt. „Funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Raciborskiego  

w 2020 roku” powróci na kolejnym posiedzeniu z udziałem Naczelnika Wydziału 

Komunikacji i Transportu oraz Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu. 

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

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

wraz z autopoprawkami.  

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

628369. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok (rezerwa) wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami? 

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

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

Raciborskiego na 2021 rok (rezerwa), po wniesieniu autopoprawek zgłoszonych  

w trakcie posiedzenia. 

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

nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok wraz z autopoprawkami. 

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

628370. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami? 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

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

Raciborskiego na 2021 rok, po wniesieniu autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

Po zmianach, Uchwała stanowi załącznik nr 4 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 

628373. 

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

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi 

na rok 2021? 

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

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

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

Uchwała stanowi załącznik nr 5 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. 

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

628375. 

Skarbnik Powiatu zwrócił uwagę zebranych na proponowane przez Dyrektora Powiatowego 

Zarządu Dróg w Raciborzu zmiany polegające na przesunięcia kwoty 5 200,00 zł w planie 

wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, z przeznaczeniem na opłatę na rzecz 

Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie zmiany 

planów finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych 

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok oraz informacjami przekazanymi przez Skarbnika 

Powiatu nie dokonał przesunięcia kwoty 5 200,00 zł w planie wydatków Powiatowego 

Zarządu Dróg w Raciborzu, z przeznaczeniem na opłatę na rzecz Ubezpieczeniowego 
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Funduszu Gwarancyjnego. W związku z powyższym polecił Dyrektorowi ponownie 

przeanalizować ww. sprawę i przeprowadzić postępowanie odwoławcze. 

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 autopoprawkami? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

Po zmianach, Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2021. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

626652. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu ubiegającego się  

o awans na stopień nauczyciela mianowanego? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu ubiegającego się  

o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

626651. 



 

 

6 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu ubiegającego się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu ubiegającego się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

626656. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu ubiegającego się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu ubiegającego się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu  

Pani Marzenie Kacprowicz do przygotowania i złożenia wniosku w ramach Funduszy 

Mikroprojektów w Euroregionie Silesia 2014-2020-projekt "Otwarty ogród". 

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

622454. 

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

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu Pani Marzenie Kacprowicz 

do przygotowania i złożenia wniosku w ramach Funduszy Mikroprojektów w Euroregionie 

Silesia 2014-2020-projekt "Otwarty ogród"? 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu Pani Marzenie Kacprowicz 

do przygotowania i złożenia wniosku w ramach Funduszy Mikroprojektów w Euroregionie 

Silesia 2014-2020-projekt "Otwarty ogród". 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu  

Pani Małgorzacie Krawczyńskiej do realizacji projektu „ŚLĄSKIE POMAGA”  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. 

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

626247. 

Jednocześnie Starosta poinformował, że w dniu 26 lipca br. zebranym wysłano nową wersję 

przedmiotowego projektu uchwały, która została ponownie przeanalizowana i przede 

wszystkim uzupełniona o zapisy, o których mowa w § 1 pkt 7.  

Po zmianach, ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 628690. 

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

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

Krawczyńskiej do realizacji projektu „ŚLĄSKIE POMAGA” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 (w wersji przesłanej  

w dniu 26 lipca 2021 r.)? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

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

Krawczyńskiej do realizacji projektu „ŚLĄSKIE POMAGA” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie Regulaminu 

Organizacyjnego Zamku Piastowskiego w Raciborzu. Jednocześnie przekazał, że związku  

z propozycją Dyrektora Zamku Piastowskiego w Raciborzu dotyczącą likwidacji Działu 
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Wspierania Przedsiębiorczości (WP) zachodzi konieczność dostosowania Regulaminu 

Organizacyjnego w zakresie działania jednostki. 

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

628531. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 

Zamku Piastowskiego w Raciborzu? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Zamku 

Piastowskiego w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

wysokości cen i opłat za usługi o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie  

z urządzeń i obiektów na Zamku Piastowskim w Raciborzu wraz z autopoprawkami.  

Starosta poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały przygotowano w związku z nową 

nazwą jednostki obowiązującą od dnia 1 lipca 2021 r. oraz zgodnie z propozycją Dyrektora 

Zamku Piastowskiego w Raciborzu dotyczącą wprowadzenia nowych pozycji do oferty 

cennika wynajęcia dziedzińca zamkowego.  

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

628548. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wysokości cen i opłat za usługi  

o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z urządzeń i obiektów na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wysokości cen i opłat za usługi  

o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z urządzeń i obiektów na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu, po wniesieniu autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia.  

Po zmianach, Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2021. 
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Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu omówił 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 

628288. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianą planu finansowego Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Rozwoju dot. propozycji 

opracowania „Programu Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2022-2030”. 

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

628118. 

Starosta zapytał, kto jest za rozpoczęciem procedury opracowania „Programu Rozwoju 

Powiatu Raciborskiego na lata 2022-2030”? 

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

0 głosów wstrzymujących – wyraził zgodę na rozpoczęcie prac nad opracowaniem „Programu 

Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2022-2030” akceptując jednocześnie, że etap 

końcowy prac polegający na przedstawieniu Radzie Powiatu Raciborskiego projektu 

„Programu Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2022-2030” przypadanie na przełom  

roku 2021 i 2022.  

W związku z powyższym należy: 

1) spisać porozumienie z gminami Powiatu Raciborskiego w sprawie współdziałania  

przy opracowaniu, 

2) powołać zespół roboczy ds. opracowania dokumentu,     

3) przystąpić do procedury wyłonienia podmiotu zewnętrznego do opracowania dokumentu. 

W planie wydatków Referatu Inwestycji i Rozwoju zabezpieczono środki finansowe  

w wysokości 30 000,00 zł (rozdział 75075, § 4300) na zakup usług pozostałych  

dla przedmiotowego zadania, 

4) ustalić szczegółowy harmonogram prac zespołu roboczego i wykonawcy przedmiotowego 

zadania. 
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Sekretarz Powiatu omówiła kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. informacji  

nt.16 edycji Zawodów Wędkarskich o Puchar Starosty Raciborskiego. 

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

628352. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją nt.16 edycji Zawodów Wędkarskich 

o Puchar Starosty Raciborskiego. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska zaprezentowała kartę 

informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu dot. informacji o kosztach i przychodach 

związanych z zakupem oraz wydawaniem tablic rejestracyjnych. 

Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzielił Skarbnik Powiatu.  

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

625580. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją o kosztach i przychodach 

związanych z zakupem oraz wydawaniem tablic rejestracyjnych. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu dot. zapoznania 

się z protokołem z posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej Sp. z o.o. z dnia 9 lipca 2021 r. 

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

626783. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem nr 15/09.07./2021 z przebiegu 

posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu odbytego w dniu 9 lipca 2021 r.  

przy wykorzystaniu środków porozumienia się na odległość. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska zapoznała zebranych z kartą 

informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. sprzedaży lokalu użytkowego 

aktualnie wynajmowanego przez Oddział Regionalny KRUS z siedzibą w Częstochowie, 

położonego w Raciborzu przy ul. Ludwika 4. 

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

627479. 
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W związku z brakiem możliwości sprzedaży lokalu użytkowego aktualnie wynajmowanego 

przez Oddział Regionalny KRUS z siedzibą w Częstochowie, położonego w Raciborzu  

przy ul. Ludwika 4 w trybie bezprzetargowym Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował 

propozycję, aby nie podejmować jego sprzedaży. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska omówiła kartę informacyjną 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały Nr XXVI/216/2021 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

przez Powiat Raciborski prawa własności części nieruchomości, położonych w Turzu, 

stanowiących własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska – uzupełnienie. 

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

628348. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska poinformowała, że w oparciu  

o ww. Uchwałę przedstawiciele Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 21 lipca 2021 r. 

podpisali z Gminą Kuźnia Raciborska umowę darowizny, na mocy której działki nr nr 732/1, 

731 (arkusz mapy 5), obręb Turze, stały się własnością Powiatu Raciborskiego. Działki te 

zostaną przeznaczone pod przebudowę drogi powiatowej. Sprawa darowizny została 

zakończona. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały Nr XXVI/216/2021 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat 

Raciborski prawa własności części nieruchomości, położonych w Turzu, stanowiących 

własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska – uzupełnienie. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska przedstawiła kartę informacyjną 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXVIII/229/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zbycie, w drodze darowizny, na rzecz Gminy Pietrowice Wielkie, prawa 

własności nieruchomości położonej w Makowie, stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego – uzupełnienie. 

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

628346. 
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Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska przekazała, że w oparciu  

o ww. Uchwałę przedstawiciele Zarządu Powiatu Raciborskiego podpisali w dniu 21 lipca 

2021 r. umowę darowizny w formie aktu notarialnego, na mocy której prawo własności 

działki nr 260 (a.m.7), obręb Maków, przeniesiono na rzecz Gminy Pietrowice Wielkie. 

Działka ta będzie wykorzystywana przez Gminę jako rów odprowadzający wodę opadową  

z pól i zostanie włączoną w gminny system melioracji. Przeznaczenie przedmiotu darowizny 

na inny cel będzie skutkować odwołaniem darowizny. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Referatu Gospodarki 

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

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

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

w Makowie, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego – uzupełnienie. 

 

Ad. 5 

 

Skarbnik Powiatu zapoznał zebranych z pismem Dyrektora Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu dot. prefinansowania wydatków 

ze środków własnych w projekcie pn. „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia 

zawodowego w powiecie raciborskim – CKZiU nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, etap II”  

oraz korespondencją wewnętrzną Referatu Inwestycji i Rozwoju.  

Jak poinformował Dyrektor z uwagi na przedłużającą się kontrolę projektu (od grudnia  

2020 r.) Beneficjent nie może wnioskować o kolejną zaliczkę oraz rozliczyć poniesionych 

wydatków na zakup tokarek. Aby zapewnić prawidłową realizację projektu i uniknąć 

wydatków niekwalifikowalnych niezbędne jest prefinansowanie środków.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 625353,  

a korespondencja wewnętrzna pod numerem UID 627987. 

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

własnych Powiatu Raciborskiego w kwocie 510 000,00 zł w projekcie pn. „Podniesienie 

jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim – CKZiU nr 2 

„Mechanik” w Raciborzu, etap II”? 

Po zapoznaniu się z pismem nr CKZIU2.3124.31.2021 z dnia 8 lipca 2021 r. Dyrektora 

CKZiU nr 2 „Mechanik” w Raciborzu dot. prefinansowania wydatków ze środków własnych 

w projekcie pn. „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie 
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raciborskim – CKZiU nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, etap II” oraz korespondencją 

wewnętrzną Referatu Inwestycji i Rozwoju, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności  

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – wyraził zgodę  

na  prefinansowanie wydatków ze środków własnych Powiatu Raciborskiego w kwocie 

510 000,00 zł. Po otrzymaniu refundacji wydatków na subkonto projektu  

(tj. po zakończeniu kontroli projektu) środki powinny zostać niezwłocznie przekazane  

na konto Powiatu Raciborskiego. 

 

Starosta omówił pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu  

dot. informacji o sytuacji pielęgniarek zatrudnionych w jednostce. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 625775. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do omówienia pisma nr SA.071.45.2021  

z dnia 9 lipca 2021 r. Dyrektora DPS „Złota Jesień” w Raciborzu dot. informacji o sytuacji 

pielęgniarek zatrudnionych w jednostce powróci na kolejnym posiedzeniu z udziałem 

Dyrektora. Ponadto polecił, aby w jego trakcie Dyrektor przedstawiła alternatywne 

rozwiązania co do funkcjonowania jednostki, o których mowa była m.in. podczas posiedzenia 

w dniu 30 czerwca br.  

Jednocześnie mając na uwadze trudną sytuację finansową jednostki Zarząd zdecydował,  

że Dyrektor będzie uczestniczyć w posiedzeniach raz na miesiąc.  

O powyższym Dyrektora poinformuje Kierownik Referatu Spraw Społecznych.  

 

Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z pismem Prokuratury Rejonowej Katowice-Wschód  

w Katowicach dot. podjęcia na nowo umorzonego śledztwa w sprawie popełnionych 

przestępstw na szkodę Miasta Racibórz, tj. o czyn z art. 115 § 1 i 3 Ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 627258. 

 

Ad. 6 

 

W tym miejscu Starosta rozpoczął omawianie materiałów dodatkowych.  

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Rozwoju dot. wyrażenia 

zgody na złożenie wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu 

Inwestycji Strategicznych. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 
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628887. 

Starosta poinformował, że w dniu 1 lipca 2021 r. Rada Ministrów podjęła Uchwałę  

Nr 84/2021 w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 

Strategicznych. Kolejno, w dniu 2 lipca 2021 r. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)  

jako operator Programu ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie dla jednostek samorządu 

terytorialnego do zadań inwestycyjnych, mających na celu przeciwdziałanie COVID-19. 

Zgodnie z Regulaminem naboru wnioskodawca może złożyć maksymalnie trzy wnioski  

o dofinansowanie:  

 pierwszy wniosek nie ma kwotowego ograniczenia, 

 kwota drugiego wniosku nie może przekroczyć 30 mln złotych,  

 kwota trzeciego nie może przekroczyć 5 mln złotych.   

 

Starosta poinformował, że wniosek nr 1 dotyczy rozbudowy i przebudowy dróg 

powiatowych, nr 2 – adaptacji budynku Słodowni na centrum turystyczno-konferencyjne  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu, a nr 3 – poprawy efektywności energetycznej  

wraz z modernizacją i zabudową paneli fotowoltaicznych w jednostkach organizacyjnych 

naszego powiatu.  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator zaproponował, aby wniosek nr 1 

obejmował zadanie dot. remontu ul. Długiej w Łańcach. Z kolei Członek Zarządu Powiatu 

Raciborskiego Ewa Lewandowska zgłosiła poprawki do nazwy, zakresu oraz wartości zadania 

inwestycyjnego, o którym mowa we wniosku nr 2 dot. adaptacji budynku Słodowni na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu.  

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem ww. zmian do treści wniosków składanych w ramach 

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych? 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął zaproponowane zmiany.  

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

0 głosów wstrzymujących – wyraził zgodę na złożenie wniosków o dofinansowanie  

nw. zadań inwestycyjnych do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych: 

1) Rozbudowa i przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu raciborskiego. 

Obszar priorytetowy 1 – budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej – poziom 

dofinansowania: 95% 
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Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowych i robót budowlanych dla odcinków 

dróg powiatowych o numerach: 

3503S – odcinek pomiędzy Modzurowem a skrzyżowaniem z DP 3547S ,  

3505S – od DW 416 w Pietrowicach Wielkich do DW 916 w Lekartowie,  

3507S – droga od końca terenu zabudowanego w Tworkowie do Osady Wydale, 

3509S – od skrzyżowania z DW 421 do miejscowości Turze,  

3511S – droga od DK 45 do przejścia drogowego na granicy państwa Krzyżanowice  

- Owsiszcze,  

3527S – od przejazdu kolejowego w Wojnowicach do DW 916,  

3520S – odcinek od DK 45 do miejscowości Ponięcice,  

3530S – od skrzyżowania z DP 3529S w kierunku Bojanowa,  

3534S – od skrzyżowania z ul. Główną (boczną) w Budziskach do rejonu parkingu  

przy przedsiębiorstwie Rafamet,  

3536S – od końca zabudowań miejscowości Górki Śląskie w kierunku drogi wojewódzkiej     

nr 919,  

3540S – od DW 935 do granicy miasta Raciborza oraz do końca zakresu projektu 

przebudowy drogi w m. Kobyla oraz ul. Wolności od granicy z m. Kobyla  

do skrzyżowania z ul. Długą w Łańcach, 

3548S – ul. Wiejska w Raciborzu na odcinku od działki nr 59 do drogi wojewódzkiej nr 416, 

3538S - odcinek od DP 3540S w kierunku m. Pstrążna. 

 

Planowane są do przebudowy odcinki o łącznej dł. 24,50 km. Realizacja w systemie 

zaprojektuj i wybuduj na podstawie kilku umów.  

Zakres to głównie przebudowa konstrukcji, nawierzchni jezdni, skrzyżowań, zjazdów, 

chodników, poboczy, skarp, uzupełnienie ciągów pieszych, elementy odwodnienia  

i  bezpieczeństwa ruchu, perony autobusowe doświetlenie przejść dla pieszych i skrzyżowań, 

wykonanie ścieżki rowerowej przy DP 3511S. 

Przewidywany okres realizacji Inwestycji: 2021-2024 r. 

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 71 500 000 

Kwota udziału własnego (w PLN): 3 575 000 

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji Inwestycji: 5 % 

Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 67 925 000 
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2) Adaptacja budynku Słodowni i modernizacja Domu Książęcego na centrum turystyczno-

historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

Obszar priorytetowy 2 – budowa lub modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej, 

poziom dofinansowania: 90% 

Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych oraz zakup wyposażenia w celu 

adaptacji i zaaranżowania pomieszczeń piwnicy, parteru, I, II piętra i poddasza Słodowni  

oraz modernizacja z aranżacją wnętrz Domu Książęcego. Nowoczesne multimedialne 

wystawy muzealne i przestrzeń warsztatowa prezentowałyby historię ziemi raciborskiej.  

Sale warsztatowe i komnaty tematyczne z zapleczem gastronomicznym uzupełniłyby ofertę, 

w celu spopularyzowania, wyeksponowania i ożywienia zamku. Realizacja w systemie 

zaprojektuj i wybuduj na podstawie więcej niż jednej umowy. 

Przewidywany okres realizacji Inwestycji: 2021-2024 r. 

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 19 800 000 

Kwota udziału własnego (w PLN): 1 980 000 

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji Inwestycji: 10 % 

Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 17 820 000 

 

3) Poprawa efektywności energetycznej budynków powiatu raciborskiego wraz z ich 

modernizacją i zabudową paneli fotowoltaicznych 

Obszar priorytetowy 1 – odnawialne źródła energii, poziom dofinansowania: 95% 

Obszar priorytetowy 2 – poprawa efektywności energetycznej budynków i instalacji 

publicznych, poziom dofinansowania: 90% 

Obszar priorytetowy 3 – budowa lub modernizacja indywidualnych źródeł ciepła 

niskoemisyjnego, budowa i modernizacja infrastruktury społecznej, budowa lub modernizacja 

infrastruktury edukacyjnej, poziom dofinansowania: 85% 

Wykonanie robót budowlanych w budynkach Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1, Młodzieżowego Domu Kultury, Zespołu Szkół Specjalnych  

i Powiatowego Zarządu Dróg na terenie Raciborza na podstawie kilku umów. Zakres  

to głównie docieplenie dachów, stropu poddasza, ścian zewnętrznych, wymiana stolarki 

okiennej i drzwiowej, wymiana źródła ciepła i instalacji CO, zabudowa paneli 

fotowoltaicznych z dostosowaniem dachów, okładziny z płyt i tynków, roboty elektryczne  

z wymianą oświetlenia na LED, wykończeniowe, pochylnia dla niepełnosprawnych  

z remontem schodów. 
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Przewidywany okres realizacji Inwestycji: 2021-2023 r.  

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 4 712 000 

Kwota udziału własnego (w PLN): 471 200 

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji Inwestycji: 10 % 

Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 4 240 800 

 

Starosta zapoznał zebranych z pismem sołtysa sołectwa Krowiarki z dnia 22 lipca 2021 r., 

który zwrócił się z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego II edycji imprezy Krowiarki 

Ciapek Racing, czyli wyścigów traktorów polskiej marki Ursus.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem sołtysa sołectwa Krowiarki  

z dnia 22 lipca 2021 r. zaakceptował propozycję objęcia patronatem Starosty Raciborskiego  

II edycji imprezy Krowiarki Ciapek Racing, która odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2021 r.  

i wyraził zgodę na wsparcie finansowe ww. imprezy w kwocie 2 000,00 zł. 

 

Starosta polecił kierownikom komórek organizacyjnych Starostwa, aby informacje  

o wszelkich rozpoczętych i realizowanych przedsięwzięciach Powiatu Raciborskiego były  

na bieżąco przekazywane do Biura Obsługi Starosty, które odpowiedzialne jest za kontakty  

z mediami. Informacje te powinny być uzgadniane ze Starostą lub zastępcami, a także 

zawierać dokumentację zdjęciową obrazującą stan przedsięwzięcia przed rozpoczęciem  

i po jego zakończeniu.  

Starosta podkreślił, że zależy mu na bieżącym informowaniu opinii publicznej  

o istotnych przedsięwzięciach i realizowanych zadaniach samorządu powiatowego. 

 

Na wniosek Członka Zarządu Andrzeja Chroboczka, Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił 

Kierownikowi Referatu Inwestycji i Rozwoju podjąć działania zmierzające do przekazania  

ul. Dworcowej w Tworkowie na rzecz Gminy Krzyżanowice. 

 

Starosta nawiązał do powodzi, która dotknęła w lipcu br. Niemcy, w tym m.in. partnerski 

Powiat Märkischer. Zasugerował, aby w ramach współpracy zorganizować i sfinansować 

przyjazd dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych powodzią do naszego powiatu, jeśli Starosta 

partnerskiego powiatu przychyli się do ww. pomysłu. Propozycja ta spotkała się z akceptacją 

zebranych.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Biura Obsługi Starosty uzgodnić  

i zorganizować przyjazd dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych powodzią w partnerskim 

Powiecie Märkischer do naszego powiatu. 

 

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 27 lipca 2021 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 lipca 2021 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok (rezerwa).  

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

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2021. 

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 powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu ubiegającego się  

o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu ubiegającego się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu ubiegającego się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu Pani Marzenie 

Kacprowicz do przygotowania i złożenia wniosku w ramach Funduszy Mikroprojektów  

w Euroregionie Silesia 2014-2020- projekt "Otwarty ogród". 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

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

Krawczyńskiej do realizacji projektu „ŚLĄSKIE POMAGA” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. 

12. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Zamku 

Piastowskiego w Raciborzu. 
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13. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wysokości cen i opłat za usługi  

o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z urządzeń i obiektów  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 


