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OR.IV.0022.1.27.2021 

 

PROTOKÓŁ  NR 134/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 4  sierpnia 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) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2021 r., Gminie Krzanowice,  

2) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji  

o stanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego, 

3) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia  

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności 

powiatu przez Powiatowe Centrum Sportu w Raciborzu podczas nieobecności 

kierownika, 

4) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania 

pozbawienia kategorii drogi powiatowej fragmentu drogi oznaczonej numerem 
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7026S ulicy Oskara Kolberga poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi 

publicznej na terenie miasta Rybnika, 

5) karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego dot. grupowego zakupu energii 

elektrycznej – aktualizacja, 

6) rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego  z 30 lipca 2021 r. w sprawie  

stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXX/241/2021 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia statutu 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, 

7) wnioski Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Raciborskiego  

VI kadencji z posiedzenia z dnia 14 lipca 2021 r.,  

8) pismo z dnia 3 sierpnia 2021 roku Polskiej Federacji Scrabble dot. prośby  

o dofinansowanie turnieju,   

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia, uwzględniającego  

ww. zmiany?  

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

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

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  

Starosta wyznaczył Członków Zarządu, Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu  

do zreferowania poszczególnych punktów porządku posiedzenia, zgodnie z podziałem 

kompetencji w zakresie nadzoru i koordynacji spraw prowadzonych w komórkach 

organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu i jednostkach organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego.  
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TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 133/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 27 lipca 2021 r. 

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

Rudnika.  

3. Funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Raciborskiego  

w 2020 roku – referuje Naczelnik Andrzej Chwalczyk. 

4. Bieżąca informacja dot. funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej ,,Złota Jesień”  

w Raciborzu – referuje Dyrektor Małgorzata Krawczyńska. 

5. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

6. Sprawy bieżące. 

7. Materiały dodatkowe.  

 

 

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

17 sierpnia 2021 r. o godz. 08:00.  

 

Ad. 1 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 133/2021 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 27 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 133/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 27 lipca 2021 r. 

 

Ad. 2 

 

Starosta w imieniu swoim oraz zebranych przywitał na posiedzeniu Dyrektora Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Ryszarda Rudnika. Następnie przedstawił kartę 

informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres  

od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r., bilansu na dzień 30.06.2021 r., opisu sytuacji finansowej, 
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zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec czerwca 2021 r., 

wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 30.06.2021 r.  

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

629268. 

Dyrektor Szpitala poinformował, iż z zestawienia kosztów i przychodów wynika,  

iż na koniec miesiąca czerwca  bieżącego roku Zakład zanotował zysk netto w wysokości  

11 437 099,00 zł, jest to wynik finansowy korzystniejszy o 9 708 844,00 od zysku  

w analogicznym okresie 2020 roku wynoszącego 1 728 255,00 zł. Osiągnięty zysk powstał  

w wyniku nadwyżki o kwotę 2 492 452,00 zł przychodów netto ze sprzedaży nad kosztami 

działalności operacyjnej oraz pozyskania pozostałych przychodów operacyjnych w kwocie  

9 066 088,00 zł. W okresie sześciu miesięcy br. zobowiązania ogółem, w stosunku  

do zobowiązań na dzień 31.03.2021 r., zmalały o kwotę 7 064 735,00 zł i na dzień 30.06.2021 

r. wynosiły 26 040 264,00 zł. 

Dyrektor Szpitala poinformował zebranych, iż od dnia 28.06.2004 r. do dnia 30.06.2021 r.  

w porównaniu ze stanem na dzień 31.03.2021 r. zatrudnienie w Szpitalu na podstawie umowy 

o pracę zmalało o 1,04 etatu i wynosiło 524,14 etatu, zatrudnienie na podstawie umowy 

cywilno – prawnej, kontraktu, umowy zlecenia wzrosło o 7,17 etatu i wynosiło 70,11 etatu. 

Zarząd, zapoznał się z kartą informacyjną dot. rachunku zysków i strat za okres  

od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r., bilansu na dzień 30.06.2021 r., opisu sytuacji finansowej, 

zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec czerwca 2021 r., 

wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 30.06.2021 r. oraz 

postanowił o dalszym  monitorowaniu  sytuacji finansowej Szpitala. 

W tym miejscu Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu Ryszard Rudnik opuścił posiedzenie. 

 

Ad. 3 

 

Starosta w imieniu swoim oraz zebranych przywitał na posiedzeniu Naczelnika Wydziału 

Komunikacji i Transportu Andrzeja Chwalczyka.    

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu przedstawił materiał  pt. „Funkcjonowanie 

publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Raciborskiego w 2020 roku”. 

Ww. materiał znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 625705. 

Zarząd zapoznał się z materiałem dot. funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego  

na terenie Powiatu Raciborskiego w 2020 roku i po dokonaniu drobnej zmiany redakcyjnej 
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postanowił o jego przekazaniu na Komisję Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu 

Raciborskiego. Ponadto Zarząd polecił przygotować Naczelnikowi Wydziału Komunikacji  

i Transportu na jedno z kolejnych posiedzeń informacje z zakresu funkcjonowania 

publicznego transportu zbiorowego m.in.:   

1. Zestawienie danych finansowych w okresie od stycznia 2021 roku, do dnia dzisiejszego  

w podziale na poszczególne gminy i powiat obrazujących: 

- poziom rekompensat, do których zobowiązane są poszczególne gminy w ramach 

dofinansowania komunikacji powiatowo-gminnej, 

- poziom uzyskanego dofinansowania ze środków Funduszu rozwoju przewozów 

autobusowych,  

- wysokości rekompensaty rzeczywiście wypłacanej przez samorządy gmin i powiat. 

2. Informację o prognozach i założeniach do budżetu na 2022 r. dla poszczególnych 

samorządów. 

3. Informację o ilości sprzedanych przez PKS biletów okresowych z podziałem na bilety 

szkolne i pracownicze.  

W tym miejscu Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu opuścił posiedzenie. 

 

Ad. 4 

 

Starosta w imieniu swoim oraz zebranych przywitał na posiedzeniu Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej ,, Złota Jesień” Małgorzatę Krawczyńską. 

Dyrektor placówki omówiła bieżącą informację dot. funkcjonowania placówki oraz zapoznała 

zebranych z  pismem  z dnia nr SA.071.45.2021 z dnia 9 lipca 2021 r. dot. informacji  

o sytuacji pielęgniarek zatrudnionych w jednostce. 

Po dyskusji, mając na uwadze fakt, iż  status pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy 

społecznej jest inny aniżeli pielęgniarek zatrudnionych w placówkach służby zdrowia oraz  

ze względu na brak systemowych rozwiązań legislacyjnych, Zarząd zadecydował, że 

aktualnie nie widzi możliwości wyrażenia zgody na podwyższenie wynagrodzeń dla 

pielęgniarek zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej ,,Złota Jesień” w Raciborzu.  

Wobec faktu, że główną przyczynę nierówności stanowi zróżnicowanie wysokości 

wynagrodzenia pielęgniarek zatrudnionych w podmiotach leczniczych (finansowanie  

ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia) od wynagrodzenia przysługującego 

pielęgniarkom zatrudnionym w domach pomocy społecznej, Zarząd polecił Kierownikowi 
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Referatu Spraw Społecznych przygotowanie pism do Premiera,  Ministra Zdrowia,  Ministra 

Rodziny i Polityki Społecznej, Związku Powiatów Polskich  z apelem o podjęcie 

systemowych legislacyjnych zmian zrównania statusu zatrudnienia,  a tym samym poziomu 

wynagrodzenia pielęgniarek  w domach pomocy społecznej z pielęgniarkami w podmiotach 

leczniczych. 

Ponadto Zarząd polecił zwrócić się do Dyrektora Domu Pomocy Społecznej ,,Złota Jesień”  

w Raciborzu o dokonanie zestawienia zrealizowanych w placówce remontów i inwestycji 

wraz z wykazem wydatkowanych środków finansowych od 2015 roku do dnia dzisiejszego. 

W tym miejscu Dyrektor Domu Pomocy Społecznej ,,Złota Jesień” Małgorzata Krawczyńska 

opuściła posiedzenie. 

 

Ad.5 

 

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 

629996.  

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 

630010. 

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 

630019. 

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 

630032. 

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. 
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Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w  Raciborzu  

do podpisywania umów i aneksów do umów.  

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

629641.  

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

Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w  Raciborzu do podpisywania umów 

i aneksów do umów? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w  Raciborzu do podpisywania umów i aneksów do 

umów. 

Ponadto, Zarząd polecił dokonywać cyklicznego (2 razy w roku) przedstawienia wykazu 

podpisanych umów i aneksów do umów  przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Raciborzu. 

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

 

Ad. 6  

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował 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 

629637.  

Zarząd zapoznał się ze zmianą planu finansowego Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2021 rok. 

 

Skarbnik Powiatu omówił kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. założeń  

do projektu budżetu Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 

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

629953. 
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Po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. założeń do projektu budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2022 rok, Zarząd przyjął zaproponowane założenia oraz polecił przekazać 

Dyrektorom jednostek podległych oraz Naczelnikom Wydziałów / Kierownikom Referatów 

wytyczne, wg których należy opracować projekty budżetów na 2022 rok. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. wyrażenia zgody  

na likwidację środka trwałego znajdującego się w ewidencji księgowej Zespołu Szkół 

Specjalnych w Raciborzu. 

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

629449. 

Zarząd po zapoznaniu się z kartą informacyjną wyraził zgodę na likwidację środka trwałego – 

platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych HIRO 320 w Zespole Szkół Specjalnych  

w Raciborzu. 

 

Sekretarz Powiatu poinformowała o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i petycji Rady 

Powiatu Raciborskiego VI kadencji, które odbyło się w dniu 30 lipca 2021 r. o godz. 15:00  

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.  

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 630374.  

 

Starosta zapoznał zebranych z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania nadzorczego  

w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXX/241/2021 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.  

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

629177. 

Zarząd zapoznał się z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania nadzorczego  

w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXX/241/2021 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. 

 

Starosta przedstawił zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie 

stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXX/246/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia  

24 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia intencji współpracy Powiatu Raciborskiego  
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w zakresie wspierania rozwoju, dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz zapoznał 

zebranych z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.807.2021  

z dnia 30 lipca 2021 r. stwierdzającym nieważność przedmiotowej uchwały. 

Ww. zawiadomienie oraz rozstrzygnięcie znajdują się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerami  UID 629174, 630188.  

Zarząd zapoznał się z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie 

stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXX/246/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia  

24 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia intencji współpracy Powiatu Raciborskiego  

w zakresie wspierania rozwoju dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz  

z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.807.2021 z dnia  

30 lipca 2021 r. stwierdzającym nieważność przedmiotowej uchwały. 

W związku ze stwierdzeniem nieważności ww. uchwały, Zarząd polecił przygotować 

Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami na jedno z kolejnych  posiedzeń nowy 

projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia intencji współpracy 

Powiatu Raciborskiego w zakresie wspierania rozwoju dzieci, młodzieży, osób 

niepełnosprawnych obejmujący kompetencje organu wykonawczego. 

 

Ad. 7  

 

W tym momencie Starosta rozpoczął omawianie materiałów dodatkowych.  

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2021 r., Gminie Krzanowice. 

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

630633. 

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

Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej, z budżetu Powiatu Raciborskiego  

na 2021 r., Gminie Krzanowice? 

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 pomocy finansowej, z budżetu Powiatu Raciborskiego  

na 2021 r., Gminie Krzanowice oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu  

31 sierpnia 2021 roku.  
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Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

informacji o stanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego. 

Szczegółowych informacji udzielił Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego, który był obecny w tej części posiedzenia.  

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

630307. 

Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego poinformował, że zgodnie  

z regulacją art. 12 pkt 9d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy m.in. dokonywanie oceny stanu 

zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu. Dodał, iż przedłożona informacja stanowiąca 

załącznik do niniejszej uchwały stanowi również wypełnienie zapisów uchwały  

w sprawie planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2021. Przedłożona informacja 

zawiera najważniejsze informacje dotyczące stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego 

poparte sprawozdaniami złożonymi przez odpowiednie instytucje m.in. Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. 

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

Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o stanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego 

Powiatu Raciborskiego? 

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 przyjęcia informacji o stanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego 

Powiatu Raciborskiego oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 31 sierpnia 2021 

roku.  

Ponadto Zarząd polecił Kierownikowi Referatu  Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego  

przygotować informacje dotyczące dalszego funkcjonowania Masowego Punktu Szczepień 

działającego w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 6 w kontekście zasadności jego utrzymywania 

(koszty utrzymania, ilość szczepionych, inne punkty szczepień, procedura zakończenia 

działalności). 

W tym miejscu Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego opuścił 

posiedzenie. 
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Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej 

działalności powiatu przez Powiatowe Centrum Sportu w Raciborzu podczas nieobecności 

Kierownika. 

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

621368. 

Po zapoznaniu się z projektem uchwały oraz po przeprowadzeniu rozmowy telefonicznej   

z Kierownikiem Referatu Edukacji oraz wysłuchaniu wyjaśnień w tej sprawie, Zarząd 

wycofał z porządku posiedzenia projekt uchwały w sprawie upoważnienia do składania 

oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Powiatowe 

Centrum Sportu w Raciborzu podczas nieobecności kierownika, w związku z brzmieniem § 5 

przedmiotowego projektu (moc wsteczna od dnia 1 lipca 2021 r.) oraz postanowił, że powróci 

do projektu uchwały na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu. 

 

W tym momencie, Członkini Zarządu Ewa Lewandowska rozpoczęła dyskusję związaną  

z wybitnymi osiągnięciami raciborzanki Pani Justyny Święty-Ersetic, biorącej udział  

w igrzyskach olimpijskich w Tokio. Po dyskusji, Zarząd polecił przygotować na kolejne 

posiedzenie projekt uchwały w sprawie uhonorowania za osiągnięte wyniki sportowców 

biorących udział w igrzyskach olimpijskich w Tokio, w szczególności złotej medalistki Pani 

Justyny Święty-Ersetic.  

Ponadto, Zarząd polecił Kierownikowi Biura Obsługi Starosty rozważyć możliwość nadania 

tytułu i medalu ,,Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego”, złotej medalistce, zgodnie  

z zasadami nadawania tytułu ,,Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego”, określonych  

w uchwałach Rady Powiatu Raciborskiego: 

a) nr XXIX/395/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie ustanowienia tytułu  i medalu 

,,Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego”, 

b) nr XXXVI/467/2005 z dnia 29 listopada 2005 r, w sprawie zasad nadawania tytułu  

i medalu ,, Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego”. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zaopiniowania pozbawienia kategorii drogi powiatowej fragmentu drogi oznaczonej numerem 

7026S ulicy Oskara Kolberga poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej  

na terenie miasta Rybnika. 
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Ww. projekt uchwały projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod 

numerem UID 630650.  

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

kategorii drogi powiatowej fragmentu drogi oznaczonej numerem 7026S ulicy Oskara 

Kolberga poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Rybnika? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii 

drogi powiatowej fragmentu drogi oznaczonej numerem 7026S ulicy Oskara Kolberga 

poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Rybnika. 

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

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego  

dot. grupowego zakupu energii elektrycznej. 

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

630589. 

Zarząd, po zapoznaniu się z kartą informacyjną przyjął do wiadomości dane wynikające  

z postępowania przetargowego prowadzonego przez Miasto Kędzierzyn-Koźle w zakresie 

prognozowanych cen energii i wyraził zgodę na złożenie oświadczenia o zapewnieniu 

pokrycia  w 2022 r. wydatków na zakup energii elektrycznej zwiększonych do 0,4057 zł netto 

za 1 kWh. 

 

Starosta zapoznał zebranych z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego  

nr NP.II.4131.1.804.2021 z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie stwierdzenia nieważności 

uchwały Nr XXX/241/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 czerwca 2021 r.  

w sprawie zatwierdzenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. 

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

630188.  

Zarząd zapoznał się rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego  

nr NP.II.4131.1.804.2021 z dnia 30 lipca 2021 r. stwierdzającym w części nieważność 

przedmiotowej uchwały.  

 

Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z wnioskami Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

VI kadencji Rady Powiatu Raciborskiego. 
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Ww. wnioski znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 630374. 

Sekretarz poinformowała, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu 

Raciborskiego, w ramach rozpatrywania skargi z dnia 14 lipca 2021 r. na działania Dyrektora 

Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu wnosi o: 

1. wydanie opinii prawnej w przedmiocie ww. skargi, 

2.udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy w kwestii będącej przedmiotem skargi były 

wcześniej podejmowane czynności przez Skarżącego, 

3. udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy w tutejszym Starostwie toczy się postępowanie  

w sprawie będącej przedmiotem skargi. 

Ponadto, Zarząd zwrócił się do radcy prawnego o wydanie opinii prawnej dot. wniosku   

nr 1 Komisji oraz polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych udzielić odpowiedzi na 

wniosek nr 2 i 3.  

 

Starosta poinformował, że dnia 3 sierpnia 2021 roku wpłynęło pismo Polskiej Federacji 

Scrabble z prośbą o dofinansowanie turnieju.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 630643. 

Po zapoznaniu się z ww. pismem, Zarząd nie wyraził zgody na dofinansowanie turnieju 

Scrabble. 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

 

Protokołowała: 

 

Beata Sbeczka 

Wydział Organizacyjny 

                                                                                                              Prowadzący posiedzenie: 

                                                                                 Starosta  

                                                                                                

                                                                                                              Grzegorz Swoboda 
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 4 sierpnia 2021 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 4 sierpnia 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 udzielenia upoważnienia 

Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu do podpisywania 

umów i aneksów do umów.  

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii 

drogi powiatowej fragmentu drogi oznaczonej numerem 7026S ulicy Oskara Kolberga 

poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie miasta Rybnika.  

 

 


