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OR.IV.0022.1.36.2021 

 

PROTOKÓŁ  NR 143/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 19 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 Skarbnika Powiatu 

Romana Nowaka oraz Kierownika Biura Obsługi Starosty Sylwii Sitarz. W związku  

z nieobecnością Skarbnika Powiatu w posiedzeniu uczestniczy Zastępca Skarbnika Powiatu 

Dominika Budzan. 

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 wniósł o rozszerzenie porządku posiedzenia o materiały dodatkowe: 

1) pismo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej nr DPS.V.070.324.2021.DW  

z dnia 26 sierpnia 2021 r., które zostało przekazane przez Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, 

2) kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia zmian w planach 

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2021 rok, 

3) kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. przyjęcia przez zarząd powiatu oferty 

Ludowego Klubu Sportowego Tworków na realizację zadania publicznego w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 
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Ww. materiały dodatkowe zostaną omówione w pkt 3 protokołu.   

Ponadto Starosta wniósł o wycofanie z porządku posiedzenia karty informacyjnej 

Referatu Edukacji dot. potrzeb finansowych szkół związanych z planowanymi zadaniami 

inwestycyjnymi i edukacyjnymi, w tym wyposażenia na rok 2022 w szkołach i placówkach 

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, o której mowa w pkt 6 porządku 

posiedzenia (ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 644976).  

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 142/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 12 października 2021 r. 

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

3. Sprawy bieżące. 

 

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

26 października 2021 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 142/2021 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 12 października 2021 r., bez odczytywania, który był  

do wglądu w Wydziale Organizacyjnym? 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

1 głosem wstrzymującym – przyjął Protokół Nr 142/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 12 października 2021 r., po wykreśleniu zapisów na str. 16-17. 

 

Ad. 2 

 

Zastępca Skarbnika Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

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

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

645795. 

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.  

 

Zastępca Skarbnika Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

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

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

645797. 

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

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 dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2021 rok. 

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

 

Zastępca Skarbnika Powiatu zaprezentowała 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 

645799. 
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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 Zastępcę Skarbnika Powiatu autopoprawkami? 

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, po wniesieniu przez Zastępcę 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 zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

Przekazał, że zmiana do regulaminu proponowana niniejszą uchwałą dotyczy powołania 

Pełnomocnika ds. Powiatowego Centrum Osób Niepełnosprawnych i Rehabilitacji  

w Powiecie Raciborskim. Pełnomocnik ten będzie odpowiedzialny za koordynowanie, 

przygotowanie i realizację zadań zmierzających do utworzenia i prowadzenia powiatowego 

centrum osób niepełnosprawnych i rehabilitacji w Powiecie Raciborskim zlokalizowanego  

w sąsiedztwie Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu przy ul. Gamowskiej. 

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

645710. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wstępnie zapoznał się z projektem uchwały w sprawie 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu.  

Po dyskusji, Zarząd postanowił, że zmiana do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu zostanie wprowadzona w życie po potwierdzeniu przez spółkę 

Eko-Okna S.A. z siedzibą w Kornicach gotowości realizacji wspólnie z Powiatem 

Raciborskim zadania polegającego na budowie i prowadzeniu powiatowego centrum osób 

niepełnosprawnych i rehabilitacji, a także po uzgodnieniu z Powiatem Raciborskim funkcji  

w nim uwzględnionych i zasad finansowania. 
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Ad. 3 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami  

do określenia realizacji Uchwały Nr XXXII/257/2021 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części 

nieruchomości przez Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

645050. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały Nr XXXII/257/2021 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem 

części nieruchomości przez Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.  

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła: 

 

1) informację o terminach posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego  

VI kadencji, zaplanowanych w październiku 2021 r.  

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

645475, 

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

które odbędzie się w dniu 26 października 2021 r. o  godz. 13:00 w Starostwie 

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

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

645476. 

 

Wicestarosta omówił: 

 

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

nr SA.0711.52.2021, SA.0711.54.2021 z dnia 11 października 2021 r. dot. wypłaty nagród 

oraz przyznanych podwyżek dla pracowników, które znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 644598, 

2) pismo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej nr DPS.V.070.357.2021.ZP  

z dnia 11 października 2021 r. dot. braku możliwości finansowania pielęgniarek 
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zatrudnionych w domach pomocy społecznej ze środków NFZ, które znajduje się  

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 644594, 

3) pismo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej nr DPS.V.070.324.2021.DW  

z dnia 26 sierpnia 2021 r. w temacie sytuacji zatrudnionych pielęgniarek w domach 

pomocy społecznej, które zostało przekazane przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 

„Złota Jesień” w Raciborzu.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 645250. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

 

1) zapoznał się z pismem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”  

w Raciborzu nr SA.0711.52.2021, SA.0711.54.2021 z dnia 11 października 2021 r.  

dot. wypłaty nagród oraz przyznanych podwyżek dla pracowników,  

2) zapoznał się z pismem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  

nr DPS.V.070.357.2021.ZP z dnia 11 października 2021 r. dot. braku możliwości 

finansowania pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy społecznej ze środków NFZ 

oraz pismem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej nr DPS.V.070.324.2021.DW  

z dnia 26 sierpnia 2021 r. w temacie sytuacji zatrudnionych pielęgniarek w domach 

pomocy społecznej, które zostało przekazane przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 

„Złota Jesień” w Raciborzu. Jednocześnie przekazał ww. pisma na posiedzenie Komisji 

Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Raciborskiego  

VI kadencji, celem zapoznania radnych z zagadnieniem.  

 

Zastępca Skarbnika Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2021 rok.  

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

645992. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planie finansowym Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu.  
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Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. przyjęcia przez zarząd 

powiatu oferty Ludowego Klubu Sportowego Tworków na realizację zadania publicznego  

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

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

645702. 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem oferty Ludowego Klubu Sportowego Tworków  

na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu,  

o której mowa w przedmiotowej karcie informacyjnej?  

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął ofertę Ludowego Klubu Sportowego Tworków  

na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu  

w ramach której zostanie zorganizowany: Niepodległościowy turniej szachowy dla dzieci, 

młodzieży, seniorów i dorosłych (11 listopada 2021 r.) oraz Halowy Turniej Mikołajkowy 

piłki nożnej drużyn młodzieżowych 2021 (4 – 5 grudnia 2021 r.). 

Ponadto 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 4 500,00 zł  

dla Ludowego Klubu Sportowego Tworków na wsparcie realizacji ww. zadania publicznego. 

Ww. zadanie zostanie sfinansowane ze środków będących w dyspozycji Referatu Edukacji. 

 

 

 

Na wniosek Starosty, Zarząd Powiatu Raciborskiego zdecydował o współorganizacji 

obchodów 75-lecia Klubu MKZ Unia w Raciborzu oraz wsparciu finansowym w wysokości 

5 000,00 zł. 

 

 

 

W toku dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Edukacji 

przy udziale Audytora Wewnętrznego przeprowadzić weryfikację celowości i właściwego 

wykorzystania dotacji udzielanych szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół 

publicznych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dot. frekwencji uczniów  

i słuchaczy. W związku z powyższym polecił przedłożenie propozycji planu  
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i harmonogramu czasowego kontroli dotowanych placówek niepublicznych, celem jego 

zatwierdzenia przez Starostę. 

 

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 19 października 

2021 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 19 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 planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2021 rok. 


