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OR.IV.0022.1.34.2021 

 

PROTOKÓŁ  NR 141/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 29 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 Kierownika Biura 

Obsługi Starosty Sylwii Sitarz.  

Starosta poinformował, że zmiana terminu (z 28 na 29 września br.) oraz godziny  

(z godz. 08.00 na 07.40, a docelowo na godz. 12.00) posiedzenia wynika z wcześniejszego, 

niż planowano rozpoczęcia spotkania w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach 

podczas którego miało miejsce podpisanie umowy na kwotę 225 000,00 zł z przeznaczeniem 

na modernizację drogi powiatowej wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych  

w sołectwie Krowiarki, Gmina Pietrowice Wielkie.  

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00.  

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 wniósł o rozszerzenie porządku posiedzenia o: 

 

1) informację o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego,  

które odbędzie się w dniu 12 października 2021 r.,  
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2) pismo Dyrektora Zamku Piastowskiego w Raciborzu nr ZP.033.73.2021  

z dnia 27 września 2021 r. 

Ww. materiały dodatkowe zostaną omówione w pkt 4 protokołu.  

Ponadto Starosta wniósł o zmianę kolejności poszczególnych punktów porządku 

posiedzenia w ten sposób, że pkt. 5 i 11 związane z budową powiatowego centrum 

rehabilitacji dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych w sąsiedztwie Szpitala Rejonowego 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu zostaną omówione w pkt 5 protokołu. W tej części 

posiedzenia udział wezmą: radca prawny oraz pracownicy Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami tut. Starostwa.  

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia?  

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 140/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 21 września 2021 r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy bieżące. 

5. Budowa powiatowego centrum rehabilitacji dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych  

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

 

 

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

12 października 2021 r. o godz. 08.00.  
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Ad. 1 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 140/2021 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 21 września 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 140/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 21 września 2021 r., po poprawieniu drobnych błędów redakcyjnych  

na str. 3 i 6.  

W tym miejscu Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek nawiązał  

do ustaleń z poprzedniego posiedzenia w trakcie którego 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. 

Wniósł o inną formę, niż dotychczas, przekazywania środków finansowych na realizację 

zadań powiatu z zakresu sportu czy kultury. 

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu omówił nową wersję 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 

639914. 

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) Zarząd skierował projekt ww. uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego do konsultacji. 
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Konsultacje przeprowadzono w formie pisemnego i elektronicznego wyrażenia opinii  

w terminie od dnia 9 września 2021 r. do dnia 17 września 2021 r. Żadna z organizacji 

pozarządowych nie wzięła udziału w konsultacjach.  

Wicestarosta wniósł autopoprawki do uzasadnienia przedmiotowego projektu uchwały.  

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

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat oraz innych 

niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Powiatu 

Raciborskiego instrumentem płatniczym oraz jej przekazaniem na sesję w dniu 30 września 

2021 r., po wniesieniu autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia? 

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 dopuszczenia zapłaty opłat oraz innych niepodatkowych 

należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Powiatu Raciborskiego 

instrumentem płatniczym oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 30 września  

2021 r., po wniesieniu autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

 

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 

wraz z autopoprawkami.  

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

638055 i 638073. 

 

Skarbnik Powiatu poinformował, że w nowych wersjach projektów uchwał m.in.:  

1) dopisano  zadanie Emisja pamiątkowych banknotów Euro Souvenir o nominale 0 euro  

z wizerunkiem Opactwa Cysterskiego w Rudach o wartości 56 000,00 zł (w tym w 2021 r. 

zwiększa się budżet Zamku Piastowskiego w Raciborzu o kwotę 28 000,00 zł  

z przeznaczeniem na realizację ww. zadania). Okres realizacji w latach 2021-2022,  

2) zwiększa się o kwotę 121 800,00 zł plan dochodów ze środków rezerwy części oświatowej 

subwencji ogólnej. Kwota została przyznana z tytułu finansowania zajęć wspomagających 

uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych 
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obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka 

mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego,  

3) zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł plan wydatków Starostwa Powiatowego w Raciborzu, 

z przeznaczeniem na wyposażenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. 

 

Ww. wersje projektów uchwał Rady zostaną przesłane na posiedzenie Komisji Budżetu, 

Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji, które odbędzie się  

w dniu 29 września 2021 r.  

Ponadto Skarbnik Powiatu dodał, że po podjęciu przez Zarząd na dzisiejszym posiedzeniu 

uchwał w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok zostaną  

w ww. wersjach projektów uchwał Rady poprawione kwoty ogółem. Dodatkowo 

zasygnalizował konieczność zwiększenia o kwotę 3 000,00 zł zadania Przebudowa przejścia 

dla pieszych na drodze powiatowej nr 3544S przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym  

w Pogrzebieniu. Zmiany te zostaną ujęte w kolejnej wersji projektów uchwał Rady,  

które zostaną przekazane radnym na sesję w dniu 30 września 2021 r.  

 

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 wraz ze zgłoszonymi przez Skarbnika 

Powiatu autopoprawkami oraz jej przekazaniem na sesję w dniu 30 września 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 Wieloletniej Prognozie Finansowej 

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

w dniu 30 września 2021 r., po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawek 

zgłoszonych w trakcie posiedzenia.  

 

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 wraz ze zgłoszonymi przez Skarbnika Powiatu autopoprawkami oraz jej 

przekazaniem na sesję w dniu 30 września 2021 r.? 
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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 Wieloletniej Prognozie Finansowej 

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

w dniu 30 września 2021 r., po wniesieniu autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

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

poinformował, że dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski wykazali brakujące środki na wynagrodzenia 

pracowników do końca bieżącego. W związku z powyższym w przedmiotowym projekcie 

uchwały zmniejsza się o kwotę 405 966,00 zł plan rezerwy oświatowej i zwiększa się  

o ww. kwotę plan wydatków jednostek oświatowych, z przeznaczeniem na wynagrodzenia 

pracowników. 

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

641434. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok (rezerwa)? 

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).  

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

 

W tym miejscu Starosta nawiązał do przekazanej informacji dotyczącej skorzystania  

przez 12 nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Raciborski w bieżącym roku szkolnym z urlopu dla poratowania zdrowia,  

co spowodowało konieczność zabezpieczenia w budżecie dodatkowych środków na ww. cel. 

W związku z powyższym Starosta polecił, aby: 

1) w celu potwierdzenia analizy skutków finansowych zmian w arkuszach organizacyjnych 

dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
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Raciborski składali arkusze w części dot. skutków finansowych planowanych  

do wprowadzenia zmian podpisane również przez głównych księgowych.  

W przypadku generowania przez określone zmiany skutków finansowych dyrektorzy 

zobowiązani są złożyć wraz z ww. arkuszami informację o brakujących środkach 

finansowych na dany rok, np. na zapewnienie sfinansowania kosztów zastępstw  

za nauczycieli przebywających na urlopach do poratowania zdrowia,  

2) przed zatwierdzeniem arkusza organizacyjnego w części dot. skutków finansowych 

planowanych do wprowadzenia zmian został on przedstawiony Skarbnikowi Powiatu  

w celu potwierdzenia zabezpieczenia/braku zabezpieczenia finansowego proponowanych 

zmian.  

 

O powyższym Kierownik Referatu Edukacji poinformuje dyrektorów szkół i placówek 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

Ponadto Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Edukacji przygotować 

zbiorczą informację na rok 2022 o potrzebach w zakresie planowanych zadań remontowo-

inwestycyjnych i edukacyjnych dotyczących wyposażenia w sprzęt informatyczny w szkołach 

i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił 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 

641436. 

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.  

Nawiązując do ww. uchwały, Skarbnik Powiatu przypomniał, że w lipcu i sierpniu br. Powiat 

Raciborski zobowiązał się pokryć 100% kosztów darmowych biletów w ramach ulgi 
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handlowej „Wakacje w powiecie” dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia. 

Zgodnie z przedłożonym przez Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w Raciborzu rozliczeniem w lipcu br. wydano 4 116 szt. biletów na kwotę 27 328,61 zł 

brutto. Przychody te przypisane zostały do poszczególnych linii co spowodowało obniżenie 

rekompensaty za lipiec br. Z kolei w sierpniu br. wydano 6 183 szt. biletów na kwotę 

40 289,50 zł brutto. Przychody te przypisane zostały do poszczególnych linii co spowodowało 

obniżenie rekompensaty za sierpień br. W związku z powyższym w ww. uchwale dokonano 

przesunięcia kwoty 18 000,00 zł w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem  

na rozliczenie zadania „Wakacje w powiecie”.  

Dodatkowo Skarbnik Powiatu poinformował, że Powiat Raciborski pozyskał z rezerwy 

celowej budżetu państwa kwotę 164 736,00 zł na wzmocnienie zabezpieczenia działających 

na terenie powiatu domów pomocy społecznej przed skutkami wystąpienia koronawirusa. 

Pozyskana kwota stanowi 80% dotacji jakie uzyskają domy, a o pozostałe 20% Powiat 

wystąpi do Gminy Krzyżanowice oraz Miasta Racibórz o wsparcie w pokryciu wkładu 

własnego dla DPS-ów działających na danym terenie. Stąd w uchwale zwiększono  

o ww. kwotę plan wydatków, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności 

domów pomocy społecznej w tym: 

 

1) Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu – 75 341,00 zł, 

2) Dom Pomocy Społecznej przy Pl. Jagiełły w Raciborzu – 65 973,00 zł, 

3) Dom Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach – 23 422,00 zł. 

 

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 wraz z autopoprawkami.  

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

641437. 

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 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 zmiany rocznego planu finansowego 
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zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2021, 

po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

Po zmianach, Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2021.  

Starosta poinformował zebranych, że z dniem 1 października 2021 r. zostaną zmienione 

zasady wynagradzania członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

w Raciborzu. W związku z powyższym Zarząd polecił Przewodniczącej Powiatowego 

Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu przygotować ogłoszenie do prasy 

informujące o możliwości pracy w ww. Zespole, co pozwoli w przyszłości na sporządzenie 

tzw. listy osób zainteresowanych pracą w Zespole.   

 

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 

641438. 

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.  

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego 

konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 

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

640040. 

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

do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji 
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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 powołania Komisji konkursowej  

do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji 

zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

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

 

Ad. 4 

 

Starosta zapoznał zebranych z Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  

z dnia 21 września 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu 

Raciborskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku. 

Jednocześnie przekazał, że RIO w Katowicach wydało pozytywną opinię o przedłożonej 

przez Zarząd Powiatu Raciborskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 

2021 roku. 

Ww. Uchwała znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 640344. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił o przekazaniu na sesję w dniu 30 września 2021 r. 

Uchwały Nr 4200/III/208/2021 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Katowicach z dnia 21 września 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarządu 

Powiatu Raciborskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze  

2021 roku. 

 

Starosta zaprezentował Uchwałę Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w Raciborzu z 21 września 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat 

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 

Ww. Uchwała znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 641168. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił o przekazaniu na sesję w dniu 30 września 2021 r. 

Uchwały nr 10/X/2021 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych  

w Raciborzu z 21 września 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zadań z zakresu 
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rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu 

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

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła: 

 

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

Raciborskiego VI kadencji z posiedzenia w dniu 21 września 2021 r. Ww. opinia znajduje 

się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 640397, 

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

VI kadencji z posiedzenia w dniu 22 września 2021 r., która znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 640745. 

 

Sekretarz Powiatu omówiła wnioski Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu 

Raciborskiego VI kadencji z posiedzenia w dniu 21 września 2021 r., które zostały 

wystosowane w ramach rozpatrywania skargi na działania Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. 

Ww. wnioski znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 641165. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przekazał Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych  

do realizacji wnioski nr 1 i 2 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu 

Raciborskiego z posiedzenia w dniu 21 września 2021 r.  

Jednocześnie Zarząd zapoznał się z wnioskiem w brzmieniu: „Komisja chcąc zapobiec 

odejściu personelu medycznego z Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu 

zwraca się do Zarządu Powiatu Raciborskiego z wnioskiem o zabezpieczenie środków 

finansowych na podwyżki dla pielęgniarek w wysokości, która zaspokoi ich roszczenia 

finansowe”.  

Mając na uwadze utrzymującą się aktualnie trudną sytuację organizacyjno - finansową Domu 

Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu oraz podjętą decyzję o zabezpieczeniu 

środków na podwyżki dla pielęgniarek w wysokości 800,00 zł brutto do wynagrodzenia 

zasadniczego plus dodatek za wysługę pracy, począwszy od 1 września 2021 r. Zarząd uznał, 

że w chwili obecnej nie jest możliwe przeznaczenie kolejnych środków finansowych  

na ww. cel. W związku z powyższym polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych 

udzielić odpowiedzi na ww. wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu 

Raciborskiego z posiedzenia w dniu 21 września 2021 r. uwzględniającej powyższe 
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stanowisko. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła wnioski Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego  

VI kadencji z posiedzenia w dniu 23 września 2021 r., które zostały wystosowane 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 640844. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił:  

 

1) Kierownikowi Biura Obsługi Starosty w uzgodnieniu ze Skarbnikiem Powiatu udzielić 

odpowiedzi na wnioski nr 1 i 3,  

2) Skarbnikowi Powiatu udzielić odpowiedzi na wniosek nr 2,  

3) Geodecie Powiatowemu w uzgodnieniu ze Skarbnikiem Powiatu udzielić odpowiedzi  

na wniosek nr 4,  

4) Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa udzielić odpowiedzi na wniosek 

nr 5,  

5) Kierownikowi Referatu Edukacji udzielić odpowiedzi na wnioski nr 6 i 7 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego z posiedzenia w dniu 23 września 2021 r. 

 

Starosta przedstawił: 

 

1) informację o zmianie terminu posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady 

Powiatu Raciborskiego VI kadencji, które odbędzie się w dniu 29 września 2021 r.  

o  godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy Placu Stefana Okrzei 4 

(budynek A, sala narad, parter). Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym 

Mdok pod numerem UID 640418, 

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

które odbędzie się w dniu 12 października 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 

641295. 

 

Starosta zapoznał zebranych z pismem Dyrektora Zamku Piastowskiego w Raciborzu  

nr ZP.033.73.2021 z dnia 27 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie  
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w najem na czas nieokreślony pomieszczeń gastronomicznych restauracji w Domu 

Książęcym Zamku Piastowskiego w Raciborzu. Lokal zostanie przeznaczony na cele 

gastronomiczne.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 641432. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wstępnie zapoznał się z pismem Dyrektora Zamku 

Piastowskiego w Raciborzu nr ZP.033.73.2021 z dnia 27 września 2021 r. i polecił 

Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami przygotować na kolejne posiedzenie 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń 

gastronomicznych restauracji, zlokalizowanych w Domu Książęcym Zamku Piastowskiego  

w Raciborzu, po uwzględnieniu szczegółowych informacji przez Dyrektora Zamku.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Młodzieżowego Domu 

Kultury w Raciborzu nr MDK 311/31/2021, przedstawionym przez Skarbnika Powiatu, 

wyraził zgodę na prefinansowanie wydatków ze środków własnych Powiatu Raciborskiego  

w kwocie 96 978,00 zł w latach 2021-2022, w związku z realizacją przez jednostkę projektu 

unijnego „Woda, motyle, wiatr - moja potrzeba wolności” realizowanego w ramach 

INTERREG V-A Republika Czesko-Polska Fundusz Mikroprojektów 2014-2020  

w Euroregionie Silesia. 

 

 

W tym miejscu Starosta ogłosił przerwę w obradach Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

 

 

Ad. 5 

 

O godz. 13.20 Starosta wznowił obrady Zarządu Powiatu Raciborskiego i przywitał radcę 

prawnego Lidię Chrzan, Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami Zbigniewa 

Rydzyka oraz Inspektora Referatu Gospodarki Nieruchomościami Sebastiana Krupę.  

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie poparcia 

działań Zarządu Powiatu Raciborskiego na rzecz środowisk osób niepełnosprawnych  

oraz dzieci i młodzieży zmierzających do powstania powiatowego centrum rehabilitacji  

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

641204. 

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 uzgodnieniach, które miały miejsce na poprzednim posiedzeniu przygotowano kolejny 

projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie poparcia działań Zarządu Powiatu 

Raciborskiego na rzecz środowisk osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży 

zmierzających do powstania powiatowego centrum rehabilitacji w Powiecie Raciborskim. 

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

Raciborskiego w sprawie poparcia działań Zarządu Powiatu Raciborskiego na rzecz 

środowisk osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży zmierzających do powstania 

powiatowego centrum rehabilitacji w Powiecie Raciborskim oraz jego przekazaniem na sesję 

w dniu 30 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 poparcia działań Zarządu Powiatu Raciborskiego na rzecz 

środowisk osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży zmierzających do powstania 

powiatowego centrum rehabilitacji w Powiecie Raciborskim oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 30 września 2021 r. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami  

dot. możliwych skutków prawnych przekazania spółce EKO-OKNA S.A. w Kornicach prawa 
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do dysponowania nieruchomością gruntową, stanowiącą własność Powiatu Raciborskiego  

w celu wybudowania na niej powiatowego centrum rehabilitacji dzieci, młodzieży, osób 

niepełnosprawnych w oparciu o różne tytuły prawne (umowa darowizny, użyczenie, 

oświadczenie właściciela). 

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

640385. 

Szczegółowych informacji w ww. sprawie udzielili Kierownik oraz Inspektor Referatu 

Gospodarki Nieruchomościami, a radca prawny zapoznała zebranych z opinią prawną 

przygotowaną w przedmiotowej sprawie.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z możliwymi skutkami prawnymi przekazania 

spółce EKO-OKNA S.A. w Kornicach prawa do dysponowania nieruchomością gruntową, 

stanowiącą własność Powiatu Raciborskiego w celu wybudowania na niej powiatowego 

centrum rehabilitacji dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych w oparciu o różne tytuły 

prawne (umowa darowizny, użyczenie, oświadczenie właściciela) oraz z opinią prawną  

w ww. sprawie.  

Mając na uwadze powyższe oraz po przeprowadzonej dyskusji Zarząd Powiatu 

Raciborskiego: 

 

1) oczekuje odpowiedzi spółki EKO-OKNA S.A. w Kornicach na pisma, które zostały 

skierowane do spółki w sprawie przedmiotowej inwestycji, w szczególności pismo  

nr OR.II.0033.2.2021 z dnia 22 września 2021 r. w zakresie projektu planowanego obiektu 

i funkcji w nim uwzględnionych,  

2) zdecydował o podpisaniu z ww. spółką porozumienia, w którym zostaną ustalone 

wszystkie istotne postanowienia, warunki, prawa i obowiązki stron dotyczące realizacji 

ww. inwestycji. Porozumienie będzie zawierało tzw. „mapę drogową inwestycji” 

określając kolejne etapy i sposób postępowania przy realizacji inwestycji. W związku  

z powyższym polecił Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami 

zaproponować treść porozumienia,  

3) po zawarciu porozumienia, Zarząd Powiatu Raciborskiego podejmie stosowną uchwałę  

w przedmiotowej sprawie, 

4) następnie zgodnie z Kodeksem cywilnym zostanie zawarta umowa darowizny przyszłych 

nakładów finansowych poniesionych przez spółkę na budowę i wyposażenie planowanego 
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obiektu, niezbędnych do realizacji inwestycji – przedmiotu przyszłej darowizny na rzecz 

Powiatu Raciborskiego; umowa będzie miała formę aktu notarialnego,  

5) postanowił, aby realizacja umowy została zabezpieczona jednym z możliwych 

instrumentów zabezpieczających, np. w formie gwarancji bankowej.  

 

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 29 września 2021 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 29 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 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 powołania Komisji konkursowej  

do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie 

realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu działalności na rzecz 

osób niepełnosprawnych. 


