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OR.IV.0022.1.28.2021 

 

PROTOKÓŁ  NR 135/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 17 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.  

Ze względu na nieobecność Starosty Grzegorza Swobody oraz Wicestarosty  

Marka Kurpisa, mając na uwadze § 66 ust. 2 Statutu Powiatu Raciborskiego posiedzeniu 

przewodniczył Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator.  

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 08.06.  

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane 

quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał. Jednocześnie 

poinformował, że na posiedzenie został zaproszony Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Raciborzu Damian Knura. Ponadto dodał, że w związku z nieobecnością 

Skarbnika Powiatu Romana Nowaka w posiedzeniu uczestniczy Zastępca Skarbnika Powiatu 

Dominika Budzan. 

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. 

Przewodniczący posiedzenia – Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego  

Józef Stukator (dalej: Członek Zarządu Józef Stukator) – 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.  
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Członek Zarządu Józef Stukator zaproponował, aby rozszerzyć porządek posiedzenia 

o nw. materiały dodatkowe: 

1) kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. przyjęcia przez zarząd powiatu oferty 

Raciborskiego Klubu Koszykówki AZS Racibórz na realizację zadania 

publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  

pt. Turniej o Puchar Starosty Raciborskiego w Koszykówce Kobiet, 

2) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

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

która zostaną omówione w pkt 7 protokołu.  

Członek Zarządu Józef Stukator zapytał, kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia, 

uwzględniającego ww. zmiany?  

Po zmianach, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 

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

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  

Członek Zarządu Józef Stukator wyznaczył Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego 

Ewę Lewandowską, Sekretarza Powiatu, Zastępcę 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 134/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 4 sierpnia 2021 r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego – I część.  

3. Karta informacyjna Wydziału Komunikacji i Transportu dot. zapoznania się z kwartalną 

informacją o spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. według stanu 

na dzień 30.06.2021 r. – referuje Prezes Zarządu. 

4. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego – II część.  

5. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

6. Sprawy bieżące. 

7. Materiały dodatkowe.  
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Ad. 1 

 

Członek Zarządu Józef Stukator zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 134/2021  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 4 sierpnia 2021 r.? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 134/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 4 sierpnia 2021 r. 

 

Ad. 2 

 

Członek Zarządu Powiatu Józef Stukator oddał głos Zastępcy Skarbnika Powiatu  

Dominice Budzan i poprosił o przedstawienie projektów uchwał Rady, o których mowa  

w pkt 2 i 3 porządku posiedzenia. 

Zastępca Skarbnika Powiatu przedstawiła: 

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 

wraz z autopoprawkami.  

Ww. projekty uchwał znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID: 

632650 i 632649. 

Członek Zarządu Józef Stukator 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 ze zgłoszonymi  

przez Zastępcę Skarbnika Powiatu autopoprawkami oraz jego przekazaniem na sesję  

w dniu 31 sierpnia 2021 r.? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2021 - 2032 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 31 sierpnia 2021 r., po wniesieniu przez Zastępcę Skarbnika Powiatu autopoprawek 

zgłoszonych w trakcie posiedzenia.  
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Członek Zarządu Józef Stukator zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2021 rok wraz ze zgłoszonymi przez Zastępcę Skarbnika Powiatu 

autopoprawkami oraz jego przekazaniem na sesję w dniu 31 sierpnia 2021 r.? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 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 31 sierpnia 2021 r., po wniesieniu  

przez Zastępcę Skarbnika Powiatu autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

 

Ad. 3  

 

O godz. 08.20 na posiedzenie przybył Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w Raciborzu Damian Knura. 

Członek Zarządu Józef Stukator przywitał w imieniu swoim i zebranych zaproszonego gościa 

oraz poprosił o przedstawienie karty informacyjnej Wydziału Komunikacji i Transportu  

dot. zapoznania się z kwartalną informacją o spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej Sp. z o.o. według stanu na dzień 30.06.2021 r. 

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

628837. 

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółki  

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu Damian Knura (dalej: Prezes 

Zarządu) poinformował, że w związku z utrzymującym się stanem pandemii wirusa  

COVID-19 w pierwszym półroczu 2021 r. zapotrzebowanie na realizację przewozów 

autobusowych było minimalne i odmrożenie działalności spółki nastąpiło dopiero w drugiej 

połowie maja. Ze względu na dość ograniczone zainteresowanie zakupem biletów 

miesięcznych bieżące funkcjonowanie spółki oparte jest głównie na rekompensatach 

pozyskiwanych w ramach zawartych umów o świadczenie usług publicznego transportu 

zbiorowego. Przychody z działalności komercyjnej spółki, tj. wynajmy, przewozy  

poza Powiatem Raciborskim i Wodzisławskim oraz przewozy pracownicze nie pokrywają  

w pełni wydzielonej części kosztów związanych z działalnością komercyjną. Mając  

na uwadze powiązania społeczno-gospodarcze mieszkańców gmin przyległych do Powiatu 
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Raciborskiego przewozy komercyjne do tych regionów nadal będą utrzymywane. Ze względu 

na nadal trwającą pandemię pozyskany kontrahent w ramach przewozów pracowniczych 

wstrzymał ich uruchomienie. Rozwój działu transportu jednej ze spółek na terenie powiatu 

(zakup dodatkowych autobusów) sprawia, że stopniowo następuje wycofywanie PKS-u  

z obsługi przewozów pracowniczych na najdalszych trasach do fabryki tej spółki.  

Szansą na poprawę wyniku finansowego spółki jest notyfikacja Parlamentu Europejskiego  

w zakresie art. 15zzzzl ⁵ ustawy z dnia 2 marca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Obecnie wszystkie urzędy 

marszałkowskie opracowują w zespołach sposób wnioskowania i wypłaty przewoźnikom 

rekompensat należnych za utracone wpływy z ulg ustawowych. O możliwościach 

wnioskowania i terminach spółka zostanie powiadomiona.  

Prezes Zarządu podkreślił, że panująca pandemia COVID-19 nie zakłóca funkcjonowania 

spółki w ramach posiadanego kapitału ludzkiego. W połowie maja br. w wyniku 

przywrócenia zajęć w szkołach spółka zaczęła wykonywać zwiększoną ilość przewozów, 

przywrócono kursowanie autobusów wg szkolnego rozkładu jazdy. Ze względu  

na pozyskanie środków zewnętrznych do współfinansowania transportu publicznego (środki  

z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych) niezbędne było stworzenie odpowiednich 

algorytmów rozliczeniowych w zakresie analityki kosztowo-przychodowej zapewniającej 

poprawne rozliczenia rekompensat wg linii. Od 1 czerwca 2021 r. analityka księgowa opiera 

się na 26 kontach dla których każda pozycja księgowa posiada odpowiedni podział.  

Ponadto poinformował, że od 1 czerwca 2021 r. Organizator komunikacji publicznej  

w Powiecie Wodzisławskim – Starosta Wodzisławski dzięki wsparciu FRPA zreorganizował 

rozkład jazdy. Dzięki pozyskaniu funduszy zewnętrznych zwiększyła się praca przewozowa 

na obszarze tego powiatu. Ze względu na powrót do zwiększonej liczby kursów niezbędne 

było zwiększenie wstrzymanych wcześniej wydatków na części zamienne, ogumienie  

oraz materiały niezbędne do normalnego funkcjonowania spółki.  

Następnie Prezes Zarządu zwrócił uwagę na stan techniczny autobusów, dodając,  

że planowane jest wycofanie z użytku dwóch pojazdów. Ze względu na koszty ewentualnej 

naprawy przewyższające wartość pojazdu, autobusy przeznaczone zostaną do likwidacji  

lub odsprzedaży. Kolejne dwa autobusy skierowano do poprawek blacharskich. Koniecznym 

jest wzmocnienie i odmłodzenie taboru np. zakup dwóch autobusów/rocznie. 
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Dodał, że pozyskane autobusy w ramach projektu pn. „Wymiana części taboru poprzez zakup 

niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim” mogą 

obsługiwać linie tylko na terenie naszego powiatu, co jest sporym utrudnieniem w bieżącej 

pracy spółki. Po uzgodnieniach instytucja zarządzająca wyraziła zgodę, aby od 1 września br. 

tymi autobusami była obsługiwana linia do Rydułtów.  

W dalszej kolejności Prezes Zarządu poruszył problemy kadrowe wśród grupy zawodowej 

kierowców autobusów. Na dzień dzisiejszy spółka zapewnia zatrudnienie na właściwym 

poziomie, ale w przyszłości mogą pojawić się trudności z pozyskaniem kandydatów do pracy,  

w szczególności jeśli nie zostanie zwiększone wynagrodzenie tej grupy pracowników.  

Dodał, że w sytuacji gdy spółka pracuje na „pełnych obrotach” kierowcy pracują  

na ok. 1 ½ etatu (po 220/230 godzin miesięcznie), a ich wynagrodzenie wynosi średnio  

ok. 4 500,00 zł. Tylko zwiększenie wysokości wynagrodzenia kierowców mogłoby skłonić 

ich do pracy w spółce.  

Odpowiadając na pytanie Członka Zarządu Józefa Stukatora Prezes Zarządu poinformował, 

że we wrześniu przedstawi rozliczenie związane z akcją bezpłatnej komunikacji dla dzieci  

i młodzieży do 19 r.ż. na terenie Powiatu Raciborskiego. Przekazał, że sporo chętnych 

korzysta z darmowych przejazdów, podobnie jak w przypadku bezpłatnej komunikacji  

dla osób w wieku 70 +. Wszystkie osoby korzystające z bezpłatnej komunikacji otrzymują 

tzw. zerowy bilet, a PKS prowadzi stosowną ewidencję. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zasugerował wprowadzenie 

bezpłatnych przejazdów dla mieszkańców powiatu, np. w czwartek, co mogłoby skłonić ludzi 

do korzystania z komunikacji publicznej, zamiast podróżowania samochodami prywatnymi. 

W ten sposób można by rozładować ruch na drogach i zadbać o stan środowiska naturalnego.  

Prezes Zarządu potwierdził, że podobna oferta polegająca na bezpłatnej komunikacji  

w soboty skierowana do mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego spotkała się z pozytywnym 

odzewem.  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska zapytała, jak w dobie pandemii 

COVID-19 wyglądała praca kierowców autobusów oraz poprosiła o wyjaśnienia związane  

z zobowiązaniami krótkoterminowymi spółki.  

Prezes Zarządu odpowiedział, że kierowcy wykorzystali urlopy wypoczynkowe zaległe  

oraz należne, część z nich przebywała na zwolnieniach lekarskich, a część na urlopach 

bezpłatnych. Dodał, że w celu zachowania płynności finansowej m.in. zawarto umowy z ZUS  
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o odroczeniu płatności składek za kwiecień i maj z terminem płatności do 1 października 

2021 r. na kwotę 426 708,55 zł oraz zaciągnięto pożyczkę w wysokości 1 400 000,00 zł.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

1) przyjął kwartalną informację o spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej  

w Raciborzu Sp. z o.o. według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r.,  

2) polecił Prezesowi Zarządu przygotować i przekazać na jedno z kolejnych posiedzeń 

informację nt. taboru autobusowego Spółki z określeniem wieku, przebiegu oraz podziału 

na „małe i duże autobusy”. 

Ponadto w związku z argumentami operatora transportu publicznego – Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o., a także dodatkowymi utrudnieniami  

w organizacji transportu związanymi z obowiązującym na obszarze RP stanem epidemii 

COVID-19 Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji  

i Rozwoju oraz Naczelnikowi Wydziału Komunikacji i Transportu sprawdzić możliwość 

dokonania zmian w okresie trwałości projektu pn. „Wymiana części taboru poprzez zakup 

niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim” 

umożliwiających obsługę linii autobusowych wykraczających poza teren naszego 

powiatu/województwa śląskiego przez autobusy zakupione w ramach ww. projektu.  

Mając na uwadze powyższe Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju przygotuje informację 

w ww. sprawie na jedno z kolejnych posiedzeń wraz z ewentualną propozycją pisma  

do instytucji zarządzającej. 

W tym miejscu, o godz. 8.55 Prezes Zarządu opuścił posiedzenie. 

 

Ad. 4 

 

Członek Zarządu Józef Stukator oddał głos Sekretarzowi Powiatu, prosząc o omówienie 

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej 

zatwierdzenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. 

Sekretarz Powiatu Beata Bańczyk zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zatwierdzenia statutu Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. 

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

631360. 
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Członek Zarządu Józef Stukator zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zatwierdzenia 

statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu oraz jego przekazaniem  

na sesję w dniu 31 sierpnia 2021 r.? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zatwierdzenia statutu Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 31 sierpnia 2021 r. 

 

Następnie Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska przedstawiła projekt 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zadań z zakresu 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2021. 

Wraz z projektem uchwały została omówiona informacja przygotowana przez Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu o stanie wykorzystania środków PFRON  

na dzień 5 sierpnia 2021 roku.  

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

632002, a informacja pod numerem UID 346505. 

Członek Zarządu Józef Stukator zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zadań z zakresu 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2021 

oraz jego przekazaniem na sesję w dniu 31 sierpnia 2021 r.? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zadań z zakresu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2021 oraz postanowił  

o jego przekazaniu na sesję w dniu 31 sierpnia 2021 r. Wraz z projektem uchwały zostanie 

także skierowana do radnych informacja dodatkowa pt. „Stan wykorzystania środków 

PFRON na dzień 5 sierpnia 2021 roku”.  
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Ponadto Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych dostarczyć ww. projekt 

uchwały Powiatowej Społecznej Radzie Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu, 

celem zaopiniowania. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska zapoznała zebranych  

z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania tytułu i medalu 

„Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego”. Jednocześnie poinformowała, że w projekcie 

uchwały zaproponowano, aby Rada nadała tytuł „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego”  

wraz z medalem nr 12 o tej samej treści Pani Justynie Święty-Ersetic. 

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

632774. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska przekazała zebranym nową 

wersję projektu uchwały, która została uzupełniona o uzasadnienie. 

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

633054. 

Członek Zarządu Józef Stukator zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania tytułu i medalu „Zasłużony  

dla Powiatu Raciborskiego” oraz jego przekazaniem na sesję w dniu 31 sierpnia 2021 r.? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie nadania tytułu i medalu „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego” 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 31 sierpnia 2021 r. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Biura Obsługi Starosty przygotować  

na jedno z kolejnych posiedzeń informację nt. osób, podmiotów, instytucji nagrodzonych 

tytułem i medalem ,,Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego”.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska poinformowała, że Pani Justyna 

Święty-Ersetic została zaproszona na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 31 sierpnia 

br. Jak się okazało, podczas obrad Zarządu, nie będzie mogła brać udziału w sesji,  

gdyż w tym dniu będzie uczestniczyć w spotkaniu z Prezydentem RP. Zaproszenie na sesję 

otrzymali również Olimpijczycy z Tokio: Pan Denis Kudla – brązowy medalista (zapaśnik 

startujący w stylu klasycznym) oraz lekkoatleta Pan Patryk Grzegorzewicz.  

W tym miejscu Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska nawiązała  

do ustaleń z poprzedniego posiedzenia w trakcie którego polecono Kierownikowi Referatu 



 

 

10 

Edukacji przygotowanie projektu uchwały w sprawie uhonorowania Pani Justyny  

Święty-Ersetic za zdobycie złotego i srebrnego medalu olimpijskiego podczas XXXII Letnich 

Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020. Przypomniała również, że kilkakrotnie Zarząd wnosił  

o analizę zapisów Uchwały Nr V/46/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 1 marca  

2011 r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród dla osób 

fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. 

Mając na uwadze powyższe oraz nawiązując do ustaleń z posiedzenia w dniu 9 lutego 2021 r. 

Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Edukacji w trybie pilnym przeanalizować zapisy 

Uchwały Nr V/46/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie 

ustanowienia stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte 

wyniki sportowe i przedstawić na najbliższe posiedzenie rozwiązania uwzględniające zmiany 

w stanie prawnym oraz nowe założenia w honorowaniu wyników sportowych w Powiecie 

Raciborskim.   

Podjęcie tych działań umożliwi m.in. uhonorowanie Pani Justyny Święty-Ersetic 

reprezentantki Polski w lekkiej atletyce za zdobycie złotego i srebrnego medalu olimpijskiego 

podczas XXXII Letnich Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020, o czym zdecydował Zarząd  

w trakcie posiedzenia w dniu 4 sierpnia br. 

 

Ad. 5 

 

Zastępca Skarbnika Powiatu omówiła 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 

632550. 

Członek Zarządu Józef Stukator zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok wraz ze zgłoszonymi przez Zastępcę 

Skarbnika Powiatu autopoprawkami? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

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

Raciborskiego na 2021 rok, po wniesieniu przez Zastępcę Skarbnika Powiatu autopoprawek 

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

nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

Zastępca Skarbnika Powiatu przedstawiła 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 

632552. 

Członek Zarządu Józef Stukator 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 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

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

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

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

 

Zastępca Skarbnika Powiatu omówiła 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 

632554. 

Członek Zarządu Józef Stukator 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 3 Członków – 3 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 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

Członek Zarządu Józef Stukator omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania 

publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
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Jednocześnie przekazał, że w projekcie uchwały zaproponowano ogłoszenie otwartego 

konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego  

z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „Przeprowadzenie w roku 2021 

programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”. 

Zadanie to może być realizowane w terminie od dnia 27 września 2021 r. do dnia 17 grudnia 

2021 r. Środki przeznaczone na realizację zadania w 2021 r. wynoszą do 8 460,00 zł  

z możliwością ich zwiększenia w zależności od ilości środków finansowych otrzymanych 

przez Powiat Raciborski z budżetu Wojewody Śląskiego. 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że w załączniku nr 2 do projektu uchwały należy 

wprowadzić autopoprawkę redakcyjną polegającą na poprawieniu drobnego błędu cyfrowego.  

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

632618. 

Członek Zarządu Józef Stukator zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wraz ze zgłoszoną  

przez Sekretarza Powiatu autopoprawką redakcyjną do załącznika nr 2? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, po wniesieniu przez Sekretarza Powiatu autopoprawki 

redakcyjnej do załącznika nr 2. 

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

nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska zapoznała zebranych  

z projektem 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 - zielona oaza spotkań, nauki, sztuki  

i relaksu". 

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

631821. 
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Członek Zarządu Józef Stukator 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 - zielona oaza 

spotkań, nauki, sztuki i relaksu"? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 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 - zielona oaza spotkań, nauki, sztuki i relaksu". 

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

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska przedstawiła projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia intencji współpracy Zarządu Powiatu 

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

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

632717. 

Po dyskusji, Członek Zarządu Józef Stukator zapytał, kto jest za podjęciem uchwały  

w sprawie wyrażenia intencji współpracy Zarządu Powiatu Raciborskiego w zakresie 

wspierania rozwoju dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia intencji współpracy 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w zakresie wspierania rozwoju dzieci, młodzieży, osób 

niepełnosprawnych. 

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

Mając na uwadze powyższe Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami podjąć czynności związane z dokonaniem podziału geodezyjnego działki 

nr 1564/454 (arkusz mapy 4), obręb Starawieś, o pow. 13,6537 ha, w celu wydzielenia z niej 

działki, która zostanie przeznaczona na budowę powiatowego centrum rehabilitacji dzieci, 

młodzieży, osób niepełnosprawnych na terenie stanowiącym własność Powiatu 

Raciborskiego, w sąsiedztwie Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

Jednocześnie polecił Kierownikowi:  

1) o powyższych działaniach poinformować Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu,  
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2) wszelkich uzgodnień w zakresie przygotowania nieruchomości pod realizację inwestycji 

dokonywać w porozumieniu z Dyrektorem Szpitala Rejonowego w Raciborzu  

oraz pełnomocnikiem Spółki Eko-Okna S.A. w Kornicach wyznaczonym przez Prezesa 

Spółki do kontaktów w przedmiotowej sprawie. 

W tym miejscu Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przypomniał, 

że zarówno władze powiatu, jak i Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu planowały 

rozbudowę Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Szpitala. W momencie wystąpienia  

przez Spółkę Eko-Okna S.A. w Kornicach z wnioskiem o wydanie warunków technicznych 

dla zasilania projektowanego budynku centrum rehabilitacji dzieci, młodzieży, osób 

dorosłych w sąsiedztwie Szpitala należałoby sprawdzić czy nie będzie to kolidować  

z ewentualną rozbudową ww. Oddziału.  

 

Sekretarz Powiatu omówiła kartę informacyjną Referatu Edukacji w sprawie polecenia 

Zarządu Powiatu Raciborskiego z posiedzenia w dniu 4 sierpnia 2021 r. dot. przygotowania 

informacji czy Pan Janusz Obarymski w okresie od 1 lipca 2021 r. podczas nieobecności 

kierownika Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu składał w imieniu jednostki 

oświadczenia woli w zakresie proponowanym w projekcie upoważnienia. 

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

632459. 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że w ww. karcie informacyjnej przedstawiono wykaz 

dokumentów, które podpisywał Pan Janusz Obarymski podczas nieobecności Kierownika 

Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu Pana Roberta Myśliwego. Z wykazu wynika,  

że pierwszym dokumentem podpisanym przez Pana Janusza Obarymskiego jest wniosek  

wraz z pismem przewodnim dot. zwiększenia planowanych wydatków na realizację zadań  

z dnia 21 lipca 2021 r.  

Zastępca Skarbnika Powiatu przekazała, że do Wydziału Finansowego w dniu 20 lipca br. 

przekazana została korekta sprawozdania finansowego podpisana przez Pana Janusza 

Obarymskiego.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją dot. wykazu dokumentów,  

które podpisywał Pan Janusz Obarymski podczas nieobecności Kierownika Powiatowego 

Centrum Sportu w Raciborzu Pana Roberta Myśliwego. Jednocześnie postanowił,  

że do omówienia ww. tematu powróci na kolejnym posiedzeniu z udziałem Kierownika  

Pana Roberta Myśliwego. 
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Członek Zarządu Józef Stukator 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 dyskusji, Sekretarz Powiatu zaproponowała, aby uchwała weszła w życie  

z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 19 lipca 2021 r. czyli z początkiem tygodnia,  

w którym Pan Janusz Obarymski składał oświadczenia woli związane z realizowaniem 

bieżącej działalności powiatu przez Powiatowe Centrum Sportu w Raciborzu podczas 

nieobecności kierownika, a nie jak przyjęto w projekcie uchwały od dnia 1 lipca 2021 r.  

Członek Zarządu Józef Stukator zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie 

upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej 

działalności powiatu przez Powiatowe Centrum Sportu w Raciborzu podczas nieobecności 

kierownika wraz ze zgłoszoną przez Sekretarza Powiatu autopoprawką? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 2 głosami za, 0 głosów przeciw,  

1 głosem wstrzymującym – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń 

woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Powiatowe Centrum 

Sportu w Raciborzu podczas nieobecności kierownika, po wniesieniu autopoprawki do § 5, 

który otrzymał brzmienie: „§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą 

obowiązującą od dnia 19 lipca 2021 r.”,  

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

Ad. 6 

 

Członek Zarządu Józef Stukator 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 

632545. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianą planu finansowego Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu. 
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Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska omówiła kartę informacyjną 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji 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 – uzupełnienie. Dodała, że Uchwała nie została zrealizowana z uwagi  

na stwierdzenie jej nieważności przez Wojewodę Śląskiego (rozstrzygnięcie nadzorcze  

nr NPII.4131.1.807.2021 z dnia 30 lipca 2021 r.). 

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

632569. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami do określenia realizacji 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  

– uzupełnienie. 

 

Członek Zarządu Józef Stukator przedstawił zawiadomienie o wszczęciu postępowania  

przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu. 

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

632166. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania 

przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu.  

Mając na uwadze przeprowadzane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Raciborzu kontrole w zakresie warunków sanitarnych w szkołach, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski polecił Kierownikowi Referatu Edukacji  

oraz Wicestaroście bieżące nadzorowanie ww. sprawy. 

 

Członek Zarządu Józef Stukator przedstawił wniosek radnego Pana Artura Wierzbickiego  

z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej „Złota 

Jesień” w Raciborzu. 

Ww. wniosek znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 632584. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych udzielić 

odpowiedzi na pkt 1,2,21, o których mowa we wniosku radnego Pana Artura Wierzbickiego  
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z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej „Złota 

Jesień” w Raciborzu. Odpowiedzi na pozostałe zagadnienia ujęte we wniosku udzieli 

Dyrektor Domu.  

 

Członek Zarządu Józef Stukator zaprezentował przygotowany przez Kierownika Referatu 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego materiał pt. „Skutki pandemii Covid-19  

na funkcjonowanie Powiatu Raciborskiego”, który opracowany został na posiedzenie Komisji 

Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa. 

Ww. materiał znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 631589. 

Jednocześnie Sekretarz Powiatu przekazała, że Przewodniczący Komisji w dniu 16 sierpnia 

br. zwrócił się do ww. Kierownika Referatu o uzupełnienie przedmiotowego materiału.  

Po dyskusji, o godz. 10.35 na posiedzenie został poproszony Kierownik Referatu Krzysztof 

Szydłowski, celem udzielenia szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie.  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska wniosła o uzupełnienie 

informacji, o której mowa w pkt 7 dot. uruchomienia w Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu Punkt Szczepień Powszechnych.   

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z materiałem pt. „Skutki pandemii Covid-19  

na funkcjonowanie Powiatu Raciborskiego” oraz postanowił o jego przekazaniu na najbliższe 

posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego,  

po uzupełnieniu informacji, o której mowa w pkt 7 oraz o dane, o które zwrócił się 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 16 sierpnia br.  

Po zmianie, ww. materiał znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

633555.  

W tym miejscu Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  

Krzysztof Szydłowski opuścił posiedzenie.  

 

Ad. 7 

 

Członek Zarządu Józef Stukator rozpoczął omawianie materiałów dodatkowych.  

 

Członek Zarządu Józef Stukator przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji  

dot. przyjęcia przez zarząd powiatu oferty Raciborskiego Klubu Koszykówki AZS Racibórz 
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na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  

pt. Turniej o Puchar Starosty Raciborskiego w Koszykówce Kobiet. 

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

632946. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął ofertę Raciborskiego Klubu Koszykówki  

AZS Racibórz na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej pt. Turniej o Puchar Starosty Raciborskiego w Koszykówce Kobiet. 

Ponadto polecił Kierownikowi Referatu Edukacji przeprowadzić procedurę zgodnie z art. 19a 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

oraz w efekcie przygotować projekt umowy o udzielenie dotacji w wysokości 5 000,00 zł  

dla Raciborskiego Klubu Koszykówki AZS Racibórz na wsparcie realizacji ww. zadania 

publicznego. Ww. zadanie zostanie sfinansowane ze środków będących w dyspozycji 

Referatu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Edukacji przygotować 

informację nt. dotacji udzielonych przez Powiat Raciborski w trybie tzw. „małych grantów”, 

o których mowa w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. Zestawienie powinno zawierać informację  

nt. przyjętych/nieprzyjętych ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania 

i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2017-2021 wraz z określeniem rodzaju 

finansowanego przedsięwzięcia i kwoty udzielanej dotacji. 

 

Zastępca Skarbnika Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

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

oświatowa).  

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

633185. 

Zastępca Skarbnika Powiatu poinformowała, że w projekcie uchwały zaproponowano, aby: 

1) o 5 000,00 zł zwiększyć plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Raciborzu, z przeznaczeniem na remont pomieszczeń,  

2) o 5 000,00 zł zmniejszyć plan rezerwy oświatowej. 

 

Członek Zarządu Józef Stukator zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok (rezerwa oświatowa)? 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

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

Raciborskiego na 2021 rok (rezerwa oświatowa).  

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

 

O godz. 11.12 Członek Zarządu Józef Stukator zakończył posiedzenie.  

 

Następnie, po krótkiej przerwie Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego oraz Kierownik 

Biura Obsługi Starosty udali się na wizytację Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Inspektor  

w Wydziale Organizacyjnym  

 

Magdalena Powązka 

 

Prowadzący posiedzenie: 

wz. Starosty  

 

Józef Stukator 

Członek Zarządu   
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 17 sierpnia 2021 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 17 sierpnia 2021 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2021.  

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2021 rok. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

7. 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 - zielona oaza spotkań, nauki, 

sztuki i relaksu". 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia intencji współpracy 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w zakresie wspierania rozwoju dzieci, młodzieży, osób 

niepełnosprawnych. 

9. Uchwała 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. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok (rezerwa oświatowa). 


