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OR.IV.0022.1.30.2021 

 

PROTOKÓŁ  NR 137/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 31 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.  

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 08.05.  

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, tj.: 

1) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu,  

2) informację o zmianie terminu posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji,  

3) pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu  

nr SA.0711.50.2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r., 

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

VI kadencji z posiedzenia w dniu 30 sierpnia 2021 r., 

 



 

 

2 

które zostaną przedstawione w pkt 5. 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia, uwzględniającego  

ww. zmiany?  

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

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

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  

Starosta wyznaczył Członków Zarządu, Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu  

do zreferowania poszczególnych punktów porządku posiedzenia, zgodnie z podziałem 

kompetencji w zakresie nadzoru i koordynacji spraw prowadzonych w komórkach 

organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu i jednostkach organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego.  

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 136/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 25 sierpnia 2021 r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy bieżące. 

5. Materiały dodatkowe.  

 

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

9 września 2021 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 136/2021 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 25 sierpnia 2021 r., bez odczytywania, który był do wglądu  

w Wydziale Organizacyjnym? 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 136/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 25 sierpnia 2021 r. 
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Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił:  

 

1) nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2021 – 2032, 

2) nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok. 

 

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

632650 i 632649. 

Skarbnik Powiatu przekazał, że do przedmiotowych projektów uchwał dopisano zadanie  

pn. Działania promujące powiat raciborski z wykorzystaniem wizerunku mistrzów 

olimpijskich o wartości 50 000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022 

(20 000,00 zł w 2021 r. i 30 000,00 zł w 2022 r.).  

Nawiązując do ustaleń z posiedzeń Zarządu dotyczących przedstawienia nowych rozwiązań  

w honorowaniu wyników sportowych w Powiecie Raciborskim Członek Zarządu Powiatu 

Raciborskiego Ewa Lewandowska podkreśliła, że obowiązujące zapisy Regulaminu 

przyznawania, wstrzymywania lub cofania, ustalania wysokości stypendiów sportowych, 

wyróżnień i nagród przyznawanych za osiągnięte wyniki sportowe osobom fizycznym  

z terenu Powiatu Raciborskiego są satysfakcjonujące dla młodych sportowców,  

ale uniemożliwiają Zarządowi odpowiednie docenienie najwyższej klasy sportowców  

i osiąganych przez nich sukcesów sportowych, np. za zdobycie medalu olimpijskiego.  

W związku z powyższym Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska 

poinformowała, że prowadzone są rozmowy dotyczące zawarcia umowy promocyjnej 

pomiędzy Powiatem Raciborskim, a Panią Justyną Święty - Ersetic.  

 

Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem nowej wersji projektu uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2021 – 2032 oraz jej przekazaniem na sesję  

w dniu 31 sierpnia 2021 r.? 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 
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Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2021 – 2032 oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję  

w dniu 31 sierpnia 2021 r. 

 

Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem nowej wersji projektu uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

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

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

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

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że wystąpi do Przewodniczącego Rady Powiatu 

Raciborskiego z prośbą o ujęcie w porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 31 sierpnia 2021 roku: 

 

1) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2021 – 2032,  

2) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok,  

3) nowej wersji 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 

i jednocześnie wycofanie z porządku obrad ww. projektów uchwał przekazanych pismem           

nr OR.IV.0022.3.7.2021 z dnia 18 sierpnia 2021 r. 

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

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

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

635106. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok (rezerwa oświatowa)? 

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

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

Raciborskiego na 2021 rok (rezerwa oświatowa).  

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

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

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

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

635154. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok wraz ze zgłoszonymi przez Skarbnika Powiatu 

autopoprawkami? 

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

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

Raciborskiego na 2021 rok, po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu 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.  

 

W związku z podjęciem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2021 rok, w której dokonano m.in. przesunięcia kwoty 8 000,00 zł  

do planu wydatków Starostwa Powiatowego w Raciborzu, z przeznaczeniem  

na przeprowadzenie konkursu dla organizacji pozarządowych na likwidację barier 

transportowych dla uczestników środowiskowego domu samopomocy działającego na terenie 

powiatu Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych przygotowanie na kolejne 

posiedzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 
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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 

635124. 

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 5 Członków – 5 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 omówił 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 

635104. 

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

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego 

na 2021 rok? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego 

na 2021 rok. 

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

 

Ad. 4 

 

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 
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635012. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianą planu finansowego Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Rozwoju dot. potwierdzenia zgody 

na złożenie wniosku o dofinansowanie dla mikroprojektu pt.: „Otwarty ogród - zielona oaza 

spotkań, nauki, sztuki i relaksu” w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Współpracy 

Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020. 

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

635044. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego potwierdził zgodę na złożenie wniosku o dofinansowanie  

dla mikroprojektu pt.: „Otwarty ogród - zielona oaza spotkań, nauki, sztuki i relaksu”  

w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A 

Republika Czeska – Polska 2014-2020. 

 

Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z: 

 

1) opinią Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Powiatu 

Raciborskiego VI kadencji z posiedzenia w dniu 24 sierpnia 2021 r., która znajduje się  

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 634633, 

2) opinią Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu Raciborskiego  

VI kadencji z posiedzenia w dniu 25 sierpnia 2021 r., która znajduje się  

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 634814. 

 

Ad. 5 

 

W tym miejscu Starosta rozpoczął omawianie materiałów dodatkowych.  

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu wraz z autopoprawkami.  

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

635521. 
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Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dyrektorowi 

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

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

Po zmianach, Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

Starosta poinformował, że nastąpiła zmiana terminu posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji. Posiedzenie odbędzie się  

w dniu 7 września 2021 r. o godz. 15:30 w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”  

w Raciborzu oraz z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.  

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 635402. 

 

Starosta zapoznał zebranych z pismem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”  

w Raciborzu nr SA.0711.50.2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r. dot. zrealizowanych remontów, 

inwestycji i zakupów związanych z doposażeniem placówki w latach 2015 – 2021. 

Zestawienie to przygotowano zgodnie z ustaleniami, jakie miały miejsce podczas posiedzenia 

w dniu 4 sierpnia 2021 r.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 634280. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 

„Złota Jesień” w Raciborzu nr SA.0711.50.2021 z dnia 23 sierpnia 2021 r.  

dot. zrealizowanych remontów, inwestycji i zakupów związanych z doposażeniem placówki 

w latach 2015 – 2021. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła opinie Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady 

Powiatu Raciborskiego VI kadencji z posiedzenia w dniu 30 sierpnia 2021 r., które znajdują 

się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 635605. 
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Kończąc posiedzenie Starosta zaprosił zebranych na spotkanie partnerskich samorządów  

– Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz Raciborskiego, które będzie miało 

miejsce w dniu 7 września br. o godz. 09.00 w tut. Starostwie. 

 

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 31 sierpnia 2021 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 31 sierpnia 2021 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok (rezerwa oświatowa). 

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 ustalenia wynagrodzenia dyrektorowi 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 


