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OR.IV.0022.1.33.2021 

 

PROTOKÓŁ  NR 140/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 21 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. Jednocześnie poinformował o nieobecności Wicestarosty  

Marka Kurpisa oraz Kierownika Biura Obsługi Starosty Sylwii Sitarz.  

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 08.08.  

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 wniósł o rozszerzenie porządku posiedzenia o dodatkową kartę informacyjną 

Referatu Edukacji dot. przyjęcia przez zarząd powiatu oferty Miejskiego Klubu Zapaśniczego 

Unia Racibórz na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej pt. Turniej z okazji 75-lecia Klubu MKZ Unia Racibórz im. Ernesta i Piotra 

Starzyńskich i Henryka Deląga, która zostanie przedstawiona w pkt 3 protokołu.  

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia?  

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków (nieobecny w tej 

części posiedzenia Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator) – 3 głosami za,  

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

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  
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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 139/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 15 września 2021 r. 

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

3. Sprawy bieżące. 

 

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

28 września 2021 r. o godz. 08.00. Jednocześnie poinformował, że z powodu zaplanowanego 

wyjazdu służbowego, który będzie miał miejsce w dniu 28 września 2021 r., zwróci się  

do Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego o zwołanie sesji w terminie późniejszym.  

 

Ad. 1 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 139/2021 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 15 września 2021 r., bez odczytywania, który był do wglądu  

w Wydziale Organizacyjnym? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków (nieobecny w tej części posiedzenia 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator) – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 139/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 15 września 2021 r. 

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

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

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

639384. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok (rezerwa) wraz ze zgłoszonymi przez Skarbnika Powiatu 

autopoprawkami? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków (nieobecny w tej części posiedzenia 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator) – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

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

Raciborskiego na 2021 rok (rezerwa), po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu 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.  

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru 

najkorzystniejszej oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadania 

publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Jednocześnie Starosta zapoznał zebranych z opinią Komisji konkursowej powołanej  

do zaopiniowania ofert złożonych w ramach 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”. 

Komisja konkursowa do zaopiniowania ofert złożonych w ramach 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” zaopiniowała 

ofertę Stowarzyszenia PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego  

z siedzibą w Raciborzu jako spełniającą wymogi formalne i merytoryczne niezbędne  

do powierzenia Stowarzyszeniu realizacji zadania. 

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

639338, a opinia Komisji konkursowej pod numerem UID 639325. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty  

w otwartym konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie? 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków (nieobecny w tej części posiedzenia 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator) – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty  

w otwartym konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

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

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu zapoznał zebranych z kartą informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Powiatu 

Raciborskiego. 

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

639511. 

W tym miejscu, o godz.08.15 na posiedzenie przybył Członek Zarządu Powiatu 

Raciborskiego Józef Stukator. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po dyskusji oraz zapoznaniu się z kartą informacyjną  

dot. utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Powiatu 

Raciborskiego polecił Skarbnikowi Powiatu podjąć działania mające na celu: 

 

1) aktualizację koncepcji utworzenia CUW pod kątem jednostek, które miały by być objęte 

wspólną obsługą oraz docelowego zakresu działalności jednostki,  

2) prezentację koncepcji w pierwszej kolejności radnym powiatowym, a docelowo 

dyrektorom podległych jednostek celem podjęcia decyzji w przedmiotowym zakresie. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła: 

 

1) informację o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Raciborskiego 

VI kadencji, które odbędzie się w dniu 21 września 2021 r. o godz. 14:00 w Starostwie 

Powiatowym w Raciborzu (budynek A, parter, pokój nr 4). Ww. informacja znajduje się  

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 639091,  

2) informację o terminach posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego, 

zaplanowanych we wrześniu 2021 r., która znajduje się w systemie informatycznym Mdok 
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pod numerem UID 639045. 

 

Starosta przedstawił dodatkową kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. przyjęcia  

przez zarząd powiatu oferty Miejskiego Klubu Zapaśniczego Unia Racibórz na realizację 

zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pt. Turniej  

z okazji 75-lecia Klubu MKZ Unia Racibórz im. Ernesta i Piotra Starzyńskich i Henryka 

Deląga.  

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

640208. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął ofertę Miejskiego Klubu Zapaśniczego Unia Racibórz 

na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

pt. Turniej z okazji 75-lecia Klubu MKZ Unia Racibórz im. Ernesta i Piotra Starzyńskich 

i Henryka Deląga.  

Ponadto Zarząd 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 10 000,00 zł dla Miejskiego Klubu Zapaśniczego Unia Racibórz na wsparcie 

realizacji ww. zadania publicznego. Ww. zadanie zostanie sfinansowane ze środków 

będących w dyspozycji Referatu Edukacji.  

 

 

W końcowej części posiedzenia Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska 

przekazała zebranym protokół ze spotkania, które miało miejsce w tut. Starostwie  

w dniu 9 września 2021 r., z udziałem Prezesa Zarządu Spółki EKO-OKNA S.A.  

w Kornicach, przedstawiciela Spółki i projektantem a Starostą Raciborskim, Wicestarostą  

i swoim, pracownikami Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz pracownikiem Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu w sprawie budowy powiatowego centrum rehabilitacji dzieci, 

młodzieży, osób niepełnosprawnych w sąsiedztwie Szpitala Rejonowego w Raciborzu  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

Jednocześnie poinformowała, że aktualnie trwa postępowanie podziałowe nieruchomości 

użytkowanej przez Szpital Rejonowy w Raciborzu w celu wyodrębnienia części, na której  

– zgodnie ze wskazaniem Spółki – zostanie zlokalizowane centrum rehabilitacji.  
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Nawiązując do przebiegu ww. spotkania Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego ustalili, 

że konieczne jest wystąpienie do władz Spółki z prośbą o przesłanie aktualnej wersji projektu 

planowanego obiektu oraz przedstawienie funkcji w nim uwzględnionych oraz planowanego 

zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami oraz korespondencją z dnia 19 maja 2021 r.  

Ponadto zgodnie z deklaracją wyposażenia obiektu przez inwestora – Spółkę EKO-OKNA 

S.A. poproszono o informacje, jakie planowane jest specjalistyczne wyposażenie obiektu  

po jego wybudowaniu i określeniu funkcji poszczególnych modułów. Poproszono również  

o informacje, czy w projekcie został uwzględniony specjalistyczny gabinet stomatologiczny 

przygotowany do zabiegów w znieczuleniu ogólnym dla osób niepełnosprawnych,  

gdyż sugestie i oczekiwania środowiska opiekunów osób niepełnosprawnych są już w tym 

zakresie kierowane do Powiatu Raciborskiego.  

Powyższe informacje i dane niezbędne są Powiatowi Raciborskiemu do wstępnego określenia 

przyszłych kosztów utrzymania i prowadzenia obiektu, określenia form 

prawnoorganizacyjnych realizacji w przyszłym centrum ustawowych zadań w ramach 

kompetencji i możliwości finansowych jednostki samorządu terytorialnego.  

W toku dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Sekretarzowi Powiatu przygotować  

w ww. sprawie pismo do Prezesa Zarządu Spółki EKO-OKNA S.A. w Kornicach.  

Ponadto Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska przypomniała,  

że Uchwała 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 została wyeliminowana z obrotu 

prawnego, gdyż Wojewoda Śląski w ramach nadzoru prawnego stwierdził jej nieważność 

rozstrzygnięciem nadzorczym nr NPII.4131.1.807.2021 z dnia 30 lipca 2021 r. argumentując 

wkroczeniem Rady Powiatu Raciborskiego w kompetencje organu wykonawczego poprzez 

zobowiązanie Zarządu Powiatu Raciborskiego do podjęcia konkretnych czynności, w zakresie 

konkretnej inwestycji z konkretnym podmiotem gospodarczym.  

Jednocześnie podkreśliła, że Zarząd Powiatu Raciborskiego, potwierdzając wolę współpracy 

w uzgodnionym przedsięwzięciu podjął na posiedzeniu w dniu 17 sierpnia 2021 r. uchwałę  

w sprawie wyrażenia intencji współpracy Zarządu Powiatu Raciborskiego w zakresie 

wspierania rozwoju dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, 

Po dyskusji, Zarząd uznał za celowe przygotowanie kolejnego projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie poparcia działań Zarządu Powiatu Raciborskiego na rzecz 

środowisk osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży zmierzających do powstania 
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powiatowego centrum rehabilitacji w Powiecie Raciborskim. Projekt uchwały Rady  

w przedmiotowej sprawie na kolejne posiedzenie przygotuje Sekretarz Powiatu.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Inspektor  

w Wydziale Organizacyjnym  

 

Magdalena Powązka 

 

Prowadzący posiedzenie: 

Starosta  

 

Grzegorz Swoboda  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 21 września 2021 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 21 września 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 wyboru najkorzystniejszej oferty  

w otwartym konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 


