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OR.IV.0022.1.35.2021 

 

PROTOKÓŁ  NR 142/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 12 października 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 Członka Zarządu 

Powiatu Raciborskiego Ewy Lewandowskiej.  

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 08.03.  

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 pismo Dyrektora Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu z dnia 4 października 2021 r., które zostanie omówione w pkt 7 

protokołu.  

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia?  

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 
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organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu i jednostkach organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego.  

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 141/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 29 września 2021 r. 

2. Informacja o stanie realizacji zadań  oświatowych w roku szkolnym 2020/2021. 

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

5. Sprawy bieżące – I część. 

6. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

7. Sprawy bieżące – II część. 

 

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

19 października 2021 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 141/2021 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 29 września 2021 r., bez odczytywania, który był do wglądu  

w Wydziale Organizacyjnym? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 141/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 29 września 2021 r. 

 

Ad. 2 

 

Wicestarosta przedstawił „Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 

2020/2021”, która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

644248. 

W trakcie dyskusji zebrani wnieśli o uzupełnienie przedstawionej informacji.  
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Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem „Informacji o stanie realizacji 

zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021”, po uzupełnieniu oraz jej przekazaniem  

na sesję w dniu 26 października 2021 r.? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – po uzupełnieniu pozytywnie zaopiniował „Informację o stanie 

realizacji zadań  oświatowych w roku szkolnym 2020/2021” oraz postanowił o jej 

przekazaniu na sesję w dniu 26 października 2021 r.  

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił: 

 

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: 

644166 i 644164. 

Starosta 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 Skarbnika Powiatu 

autopoprawkami oraz jego przekazaniem na sesję w dniu 26 października 2021 r.? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 26 października 2021 r., po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawek 

zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

 

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

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok 
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wraz ze zgłoszonymi przez Skarbnika Powiatu autopoprawkami oraz jego przekazaniem  

na sesję w dniu 26 października 2021 r.? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 26 października 2021 r., po wniesieniu 

autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2022 roku na obszarze 

Powiatu Raciborskiego (wraz z informacją porównawczą dotyczącą stawek obowiązujących 

w 2021 r. oraz planowanych na 2022 r.).  

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

642914. 

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

Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie 

pojazdów w 2022 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego oraz o jego przekazaniem  

na sesję, która odbędzie się w listopadzie 2021 r.? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie 

pojazdów w 2022 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję, która odbędzie się w listopadzie 2021 r. 

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 ww. projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego do konsultacji.  
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Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

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

wraz z autopoprawkami.  

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

644122. 

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 4 Członków – 4 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.  

 

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 

644125. 

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 4 Członków – 4 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.  
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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 wraz z autopoprawkami.  

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

644127. 

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 4 Członków – 4 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, 

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.  

 

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 wraz z autopoprawkami. 

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

644128. 

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

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego 

na 2021 rok wraz ze zgłoszonymi przez Skarbnika Powiatu autopoprawkami? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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, po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawek zgłoszonych w trakcie 

posiedzenia. 

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

nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie  
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zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

na 2021 rok. 

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

643809. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany planu finansowego 

środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

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

pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok. 

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

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia planu finansowego środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji. 

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

643822. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego 

środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia planu finansowego środków 

pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji. 

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

 

Wicestarosta omówił: 

1) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru najkorzystniejszej 

oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

2) opinię Komisji konkursowej powołanej do zaopiniowania ofert złożonych  

w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Likwidacja  

w latach 2021 – 2022 barier transportowych dla uczestników środowiskowego domu 

samopomocy działającego na terenie powiatu raciborskiego”. 

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

643976, a opinia Komisji konkursowej pod numerem UID 643979. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z opinią Komisji konkursowej powołanej  

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

zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych pn. „Likwidacja w latach 2021 – 2022 barier transportowych  

dla uczestników środowiskowego domu samopomocy działającego na terenie powiatu 

raciborskiego”. 

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

w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty  

w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat 

raciborski, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych 

przez uczelnie wyższe oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych 

dofinansowaniem w 2021 roku. 

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

643758. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania 

form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat raciborski, maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie wyższe  

oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2021 roku? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, 

dla których organem prowadzącym jest powiat raciborski, maksymalnej kwoty 
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dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie wyższe  

oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2021 roku. 

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

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu  

Panu Pawłowi Ptakowi do złożenia wniosku w konkursie o akredytację w programie Erasmus 

na lata 2021-2027, Akredytacja w obszarze kształcenia dorosłych, kształcenia i szkolenia 

zawodowego oraz edukacji szkolnej. 

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

643538. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu Panu Pawłowi Ptakowi do złożenia 

wniosku w konkursie o akredytację w programie Erasmus na lata 2021-2027, Akredytacja  

w obszarze kształcenia dorosłych, kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji 

szkolnej? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu Panu Pawłowi Ptakowi do złożenia 

wniosku w konkursie o akredytację w programie Erasmus na lata 2021-2027, Akredytacja  

w obszarze kształcenia dorosłych, kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji 

szkolnej. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadań publicznych z zakresu 

administracji rządowej realizowanych przez Powiat Raciborski w obszarze nieodpłatnej 

pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. 

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

644024. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 

ofert na powierzenie do realizacji zadań publicznych z zakresu administracji rządowej 
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realizowanych przez Powiat Raciborski w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

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

na powierzenie do realizacji zadań publicznych z zakresu administracji rządowej 

realizowanych przez Powiat Raciborski w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 

ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2022 roku  

na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

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

642915. 

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

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej ustalenia wysokości kosztów 

usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2022 roku na obszarze Powiatu 

Raciborskiego? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej ustalenia wysokości kosztów usuwania  

i opłat za przechowywanie pojazdów w 2022 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na oddanie w najem pomieszczeń gastronomicznych restauracji, 

zlokalizowanych w Domu Książęcym Zamku Piastowskiego w Raciborzu. 

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

642605. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie  

w najem pomieszczeń gastronomicznych restauracji, zlokalizowanych w Domu Książęcym 

Zamku Piastowskiego w Raciborzu? 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem 

pomieszczeń gastronomicznych restauracji, zlokalizowanych w Domu Książęcym Zamku 

Piastowskiego w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

Ad. 5 

 

Skarbnik Powiatu omówił kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych  

na 2021 rok. Jednocześnie przekazał, że po jej sporządzeniu otrzymał informację o zmianie 

planu finansowego Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu. 

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

643882. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu. 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu  

dot. możliwości zakupu autobusów elektrycznych dla PKS w Raciborzu Sp. z o.o. z programu 

pn.: „Zielony transport publiczny”. 

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

638912. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z propozycją nabycia dwóch dużych 

autobusów elektrycznych dla PKS w Raciborzu Sp. z o.o. z wykorzystaniem dofinansowania 

NFOŚiGW podjął decyzję o nieskładaniu wniosku na przedstawionych w karcie 

informacyjnej warunkach na rzecz złożenia w przyszłości wniosku do Śląskiego Urzędu 

Marszałkowskiego w Katowicach na ww. cel, mając na uwadze bardziej korzystne 

finansowanie zakupu.  

 

Ad. 6 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia 

realizacji Uchwały Nr XXXII/254/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 września 
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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 

643762. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

do określenia realizacji Uchwały Nr XXXII/254/2021 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 30 września 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 

Uchwały Nr XXXII/255/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 września 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 

643771. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

do określenia realizacji Uchwały Nr XXXII/255/2021 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 30 września 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2021 rok. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia 

realizacji Uchwały Nr XXXII/256/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 września 

2021 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat oraz innych niepodatkowych należności 

budżetowych stanowiących dochody budżetu Powiatu Raciborskiego instrumentem 

płatniczym. 

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

643789. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

do określenia realizacji Uchwały Nr XXXII/256/2021 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 30 września 2021 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat oraz innych niepodatkowych 

należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Powiatu Raciborskiego 

instrumentem płatniczym. 
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Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia 

realizacji Uchwały Nr XXXII/258/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 września 

2021 r. 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. 

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

644009. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych 

do określenia realizacji Uchwały Nr XXXII/258/2021 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 30 września 2021 r. 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. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego do określenia realizacji 

Uchwały Nr XXXII/259/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 września 2021 r.  

w sprawie poparcia działań Zarządu Powiatu Raciborskiego na rzecz środowisk osób 

niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży zmierzających do powstania powiatowego 

centrum osób niepełnosprawnych i rehabilitacji w Powiecie Raciborskim. 

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

643714. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego 

do określenia realizacji Uchwały Nr XXXII/259/2021 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 30 września 2021 r. w sprawie poparcia działań Zarządu Powiatu Raciborskiego  

na rzecz środowisk osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży zmierzających  

do powstania powiatowego centrum osób niepełnosprawnych i rehabilitacji w Powiecie 

Raciborskim. 

 

W tym miejscu Starosta i Wicestarosta zapoznali zebranych z ustaleniami przeprowadzonymi 

z przedstawicielami Spółki EKO-OKNA S.A. w Kornicach dotyczącymi powiatowego 

centrum osób niepełnosprawnych i rehabilitacji w Powiecie Raciborskim. 

W trakcie dyskusji Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator zwrócił uwagę  

na coraz większy problem społeczny, jakim jest ochrona zdrowia psychicznego dzieci  

i młodzieży. Zgodnie z doniesieniami medialnymi Ministerstwo Zdrowia zajmuje się 
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wdrożeniem reformy, której celem jest stworzenie ogólnokrajowego, kompleksowego 

systemu zapewniającego wsparcie pacjentom niepełnoletnim doświadczającym zaburzeń 

psychicznych oraz ich rodzinom. Wydaje się więc celowym, aby rozeznać rolę powiatu w tym 

zagadnieniu.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego do określenia realizacji: 

1) Uchwały Nr XXXII/260/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 września 2021 r.  

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota 

Jesień” w Raciborzu, 

2) Uchwały Nr XXXII/261/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 września 2021 r.  

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej sprzeciwu wobec dyskryminacji w kontekście 

Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. 

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

643480. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego 

do określenia realizacji: 

1) Uchwały Nr XXXII/260/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 września 2021 r.  

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota 

Jesień” w Raciborzu, 

2) Uchwały Nr XXXII/261/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 września 2021 r.  

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej sprzeciwu wobec dyskryminacji w kontekście 

Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. 

 

Ad. 7 

 

Starosta przedstawił: 

1) materiał pt. „Wydatki poniesione w 2020 roku i w pierwszej połowie 2021 r.  

przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu na zabezpieczenie granic z Republika Czeską  

w czasie trwania pandemii oraz innych zabezpieczeń związanych z bezpieczeństwem 

powiatu”, 

2) materiał dot. funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

w 2021 r. (dane według stanu na 30 września). 
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Ww. materiały znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID: 642731 

i 643928, a zostały przygotowane na posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej  

i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z materiałem pt. „Wydatki poniesione  

w 2020 roku i w pierwszej połowie 2021 r. przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

na zabezpieczenie granic z Republika Czeską w czasie trwania pandemii oraz innych 

zabezpieczeń związanych z bezpieczeństwem powiatu” oraz materiałem dot. funkcjonowania 

Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2021 r. (dane według stanu  

na 30 września) oraz postanowił o ich przekazaniu na najbliższe posiedzenie Komisji 

Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji.  

 

Starosta przedstawił postanowienie Prokuratury Rejonowej Katowice-Wschód w Katowicach 

z dnia 29 września 2021 r. (data wpływu do tut. Starostwa 7 października 2021 r.)  

o umorzeniu śledztwa prowadzonego w sprawie popełnienia plagiatu przez  

 i niedopełnienia obowiązków przez .  

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

643810. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z ww. postanowieniem Prokuratury Rejonowej 

Katowice-Wschód w Katowicach z dnia 29 września 2021 r. Jednocześnie zdecydował,  

że dalsze ewentualne dochodzenie roszczeń na gruncie cywilnoprawnym za naruszenie praw 

autorskich – majątkowych Powiatu Raciborskiego będzie podejmowane po zasięgnięciu 

opinii prawnej.  

 

Starosta zaprezentował ofertę dot. wykonania usługi wdrożenia obsługi wspólnej 

powiatowych jednostek organizacyjnych oraz utworzenia Centrum Usług Wspólnych Powiatu 

Raciborskiego, która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

645292. 

Szczegółowych informacji w ww. sprawie udzielił Skarbnik Powiatu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wstępnie zapoznał się z ofertą dot. wykonania usługi 

wdrożenia obsługi wspólnej powiatowych jednostek organizacyjnych oraz utworzenia 

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Raciborskiego i powróci do tematu w terminie 

późniejszym. 
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Skarbnik Powiatu omówił pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu nr DF.3003.11.2.2021 z dnia 6 października 2021 r. w sprawie przeniesienia 

środków finansowych w wysokości 36 000,00 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup systemu 

finansowo-księgowego i płacowo-kadrowego, szkolenia oraz zakup dysków twardych, 

pamięci RAM. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 643891. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Raciborzu nr DF.3003.11.2.2021 z dnia 6 października 2021 r. w sprawie 

przeniesienia środków finansowych w wysokości 36 000,00 zł z przeznaczeniem  

m.in. na zakup systemu finansowo-księgowego i płacowo-kadrowego, szkolenia oraz zakup 

dysków twardych, pamięci RAM nie dokonał zmian w planie finansowym jednostki. 

 

 

 

Starosta zapoznał zebranych z pismem Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu  

z dnia 4 października 2021 r. (data wpływu do tut. Starostwa 7 października 2021 r.)  

dot. przyznania nagrody rocznej za 2020 rok. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 643784. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wstępnie zapoznał się z wnioskiem Dyrektora Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu z dnia 4 października 2021 r. (data wpływu do tut. Starostwa  

7 października 2021 r.) dot. przyznania nagrody rocznej za 2020 rok i postanowił, że do jego 

omówienia powróci w listopadzie 2021 r.  

 

 

 

Starosta przypomniał, że z okazji 20-lecia partnerstwa Powiatu Raciborskiego i Märkischer 

Kreis w naszym powiecie gościły delegacje z Märkischer Kreis oraz z Elbe-Elster.  

W uroczystości wziął także udział Starosta Powiatu Nakielskiego, gdyż powiat ten jest 

partnerem dla niemieckiego Powiatu Elbe-Elster. W trakcie spotkania Starosta Powiatu 

Nakielskiego Tadeusz Sobol zaproponował nawiązanie oficjalnej współpracy pomiędzy 

naszym powiatem a Powiatem Nakielskim. Przypomniał, że ta propozycja została zgłoszona 

już w trakcie kiedy Starostą Raciborskim był Pan Adam Hajduk.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do powyższej propozycji powróci w terminie 

późniejszym. 

 

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 12 października 

2021 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 12 października 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 zmiany planu finansowego środków 

pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia planu finansowego 

środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty  

w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat raciborski, maksymalnej 

kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie 

wyższe oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem  

w 2021 roku. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu Panu Pawłowi Ptakowi  

do złożenia wniosku w konkursie o akredytację w programie Erasmus na lata 2021-2027, 

Akredytacja w obszarze kształcenia dorosłych, kształcenia i szkolenia zawodowego  

oraz edukacji szkolnej. 
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12. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na powierzenie do realizacji zadań publicznych z zakresu administracji rządowej 

realizowanych przez Powiat Raciborski w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. 

13. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej ustalenia wysokości kosztów usuwania  

i opłat za przechowywanie pojazdów w 2022 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

14. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie  

w najem pomieszczeń gastronomicznych restauracji, zlokalizowanych w Domu 

Książęcym Zamku Piastowskiego w Raciborzu. 


