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OR.IV.0022.1.31.2021 

 

PROTOKÓŁ  NR 138/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 9 września 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. 08.00.  

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) pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach nr WA-023/70/21  

z dnia 6 września 2021 r.,  

2) wnioski Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji  

z posiedzenia w dniu 7 września 2021 r.,  

 

które zostaną przedstawione w pkt 6 protokołu. 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia, uwzględniającego  

ww. zmiany?  
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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 137/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 31 sierpnia 2021 r. 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy bieżące. 

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

6. Materiały dodatkowe.  

 

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

15 września 2021 r. o godz. 08.00, a weźmie w nim udział Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Raciborzu Damian Knura. 

 

Ad. 1 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 137/2021 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 31 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 137/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 31 sierpnia 2021 r. 
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Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dopuszczenia zapłaty opłat oraz innych niepodatkowych należności budżetowych 

stanowiących dochody budżetu Powiatu Raciborskiego instrumentem płatniczym. 

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

637063. 

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

Raciborskiego w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat oraz innych niepodatkowych należności 

budżetowych stanowiących dochody budżetu Powiatu Raciborskiego instrumentem 

płatniczym oraz jego przekazaniem na sesję w dniu 28 września 2021 r.? 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat oraz innych niepodatkowych należności 

budżetowych stanowiących dochody budżetu Powiatu Raciborskiego instrumentem 

płatniczym oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 28 września 2021 r. 

Jednocześnie Skarbnik Powiatu poinformował, że działając w oparciu o Uchwałę  

Nr III/29/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia 

szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z Powiatową Radą Działalności 

Pożytku Publicznego w Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r., poz. 8283)  

ww. projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego zostanie skierowany do konsultacji. 

 

Ad. 3 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dopuszczenia zapłaty opłat oraz innych niepodatkowych należności budżetowych 

stanowiących dochody budżetu Powiatu Raciborskiego instrumentem płatniczym. 

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

636717. 



 

 

4 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat  

oraz innych niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu 

Powiatu Raciborskiego instrumentem płatniczym? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat oraz innych 

niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Powiatu 

Raciborskiego instrumentem płatniczym. 

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

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert  

pn. „Przeprowadzenie w roku 2021 programu psychologiczno–terapeutycznego dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie”. 

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

636329. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji konkursowej 

do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Przeprowadzenie 

w roku 2021 programu psychologiczno–terapeutycznego dla osób stosujących przemoc  

w rodzinie”? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji konkursowej  

do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Przeprowadzenie 

w roku 2021 programu psychologiczno–terapeutycznego dla osób stosujących przemoc  

w rodzinie”. 

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

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Wicestarosta przedstawił projekt uchwały 

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

636599. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego  

z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

Ad. 4 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła: 

 

1) informację o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji, 

które odbyło się w dniu 7 września 2021 r. o  godz. 08:30 w Starostwie Powiatowym  

w Raciborzu przy Placu Stefana 4 (budynek A, sala nr 4). 

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

635959,  

2) informację o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji, 

które odbędzie się w dniu 23 września 2021 r. o  godz. 08:30 w Starostwie Powiatowym  

w Raciborzu przy Placu Stefana 4 (budynek A, sala nr 4). 

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

637261. 

 

Jak poinformowała Sekretarz Powiatu Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Raciborskiego  

VI kadencji rozpoczęła kontrolę pn. „Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego  

za I półrocze 2021 roku”. 

 

Starosta zapoznał zebranych z pismem Starosty Märkischer Kreis Marco Voge, który poparł 

propozycję związaną z przyjazdem dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych powodzią  
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do naszego powiatu. Jednocześnie podziękował za jakże cenną inicjatywę. Termin przyjazdu 

wstępnie ustalono na drugą połowę października 2021 r.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 635485. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Starosty Märkischer Kreis  

z dnia 23 sierpnia 2021 r. polecił Kierownikowi Biura Obsługi Starosty zorganizować 

przyjazd dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych powodzią w partnerskim Powiecie 

Märkischer do naszego powiatu. 

 

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

nr SA.0711.54.2021 z dnia 3 września 2021 r. dot. podwyżek dla pielęgniarek. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 637090. 

Szczegółowych informacji w ww. sprawie udzielili Wicestarosta oraz Skarbnik Powiatu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu nr SA.0711.54.2021 z dnia 3 września 2021 r. 

zabezpieczył środki w budżecie Powiatu Raciborskiego na podwyżki dla pielęgniarek  

w wysokości 800,00 zł brutto do wynagrodzenia zasadniczego plus dodatek za wysługę pracy. 

Podwyżki mają zostać przyznane od 1 września 2021 r. 

 

Ad. 5 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia 

realizacji Uchwały Nr XXXI/249/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 sierpnia  

2021 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2021 – 2032. 

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

636051. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

do określenia realizacji Uchwały Nr XXXI/249/2021 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2021 – 2032. 

 

Skarbnik Powiatu omówił kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji 
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Uchwały Nr XXXI/250/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 sierpnia 2021 r.  

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

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

636052. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

do określenia realizacji Uchwały Nr XXXI/250/2021 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2021 rok. 

 

Ad. 6 

 

W tym miejscu Starosta rozpoczął omawianie materiałów dodatkowych.  

 

Starosta przedstawił pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  

nr WA-023/70/21 z dnia 6 września 2021 r. W piśmie tym Izba udzieliła odpowiedzi  

na wniosek tut. Starostwa z dnia 2 lipca 2021 r. i poinformowała, że cyt.: „brak jest podstaw 

prawnych do pokrycia straty netto samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

za 2019 r. przez jednostkę samorządu terytorialnego”.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 636978. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego mając na uwadze udzieloną odpowiedź Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach, o której mowa w piśmie nr WA-023/70/21 z dnia 6 września 

2021 r. oraz w związku z uznaniem przez Trybunał Konstytucyjny wyrokiem o sygn. nr 4/17 

z dnia 20 listopada 2019 r. przepisu art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  

o działalności leczniczej za niekonstytucyjny i utratą jego mocy prawnej z dniem 29 maja 

2021 r. polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych przygotować projekt wystąpienia 

Powiatu Raciborskiego skierowany za pośrednictwem Związku Powiatów Polskich do Skarbu 

Państwa o zwrot straty Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu za 2018 rok 

pokrytej przez Powiat Raciborski. 

 

Starosta przedstawił wnioski Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji  

z posiedzenia w dniu 7 września 2021 r., które zostały podjęte w ramach prowadzonej 

kontroli pn. „Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2021 r.”.  

Ww. wnioski znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 637367. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił:  

1) Kierownikowi Referatu Edukacji (w uzgodnieniu ze Skarbnikiem Powiatu) udzielić 

odpowiedzi na wniosek nr 1 Komisji Rewizyjnej,  

2) Kierownikowi Biura Obsługi Starosty (w uzgodnieniu ze Skarbnikiem Powiatu) udzielić 

odpowiedzi na wniosek nr 2 Komisji Rewizyjnej. 

 

Starosta przypomniał, że Zarząd Powiatu Raciborskiego na posiedzeniu w dniu 17 lutego 

2021 r. zdecydował o zmianie siedziby Klubu Olimpijczyka „Sokół” w Raciborzu, 

proponując nową lokalizację w siedzibie Zamku Piastowskiego w Raciborzu.  

W związku z nową koncepcją zagospodarowania słodowni Zamku Piastowskiego  

w Raciborzu na cele turystyczne oraz przearanżowania Domu Książęcego Zarząd zmienił 

decyzję z posiedzenia w dniu 17 lutego 2021 r. określając, że siedziba Klubu Olimpijczyka 

„Sokół” w Raciborzu pozostanie w Powiatowym Centrum Sportu w Raciborzu.  

 

Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z: 

 

1) Uchwałą Nr XXXII/225/2021 Rady Gminy Mszana z dnia 25 sierpnia 2021 r.,  

2) Uchwałą Nr XXXI/179/21 Rady Gminy Marklowice z dnia 5 sierpnia 2021 r.  

 

w sprawie podjęcia pilnych działań zmierzających do ratowania Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. 

Ww. Uchwały znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID: 637497  

i 637822.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął do wiadomości Uchwałę Nr XXXII/225/2021 Rady 

Gminy Mszana z dnia 25 sierpnia 2021 r. oraz Uchwałę Nr XXXI/179/21 Rady Gminy 

Marklowice z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie podjęcia pilnych działań zmierzających  

do ratowania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. 

 

Starosta nawiązał do spotkania Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego  

oraz Raciborskiego, które miało miejsce w dniu 7 września br. Przekazał podziękowania 

Starosty Pawła Masełki za zorganizowanie wizyty partnerskiej w naszym powiecie  

i oczekiwania związane z odnowieniem partnerskiej przyjaźni.  
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W końcowej części posiedzenia Starosta zapoznał zebranych z programem jubileuszu 20-lecia   

partnerstwa Powiatu Raciborskiego z Powiatem Märkischer.  

 

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 9 września 2021 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 9 września 2021 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat oraz innych 

niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Powiatu 

Raciborskiego instrumentem płatniczym. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania Komisji konkursowej  

do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert  

pn. „Przeprowadzenie w roku 2021 programu psychologiczno–terapeutycznego dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie”. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 


