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OR.IV.0022.1.38.2021 

 

PROTOKÓŁ  NR 145/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 3 listopada 2021 r.  

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, 47 – 400 Racibórz 

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Grzegorz Swoboda. Przewodniczący posiedzenia 

stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego  

do podejmowania uchwał.  

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 08.06.  

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, tj. o: 

1) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wysokości cen i opłat  

za usługi o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z urządzeń  

i obiektów na Zamku Piastowskim w Raciborzu, 

2) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok (rezerwa), 

3) pismo Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu nr II LO-S.1121.7.2021 

z dnia 28 października 2021 r., 

4) odpowiedź Prezesa Zarządu Eko-Okna S.A. w Kornicach z dnia 25 października  

2021 r.  
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Ww. materiały dodatkowe zostaną omówione w pkt 4 protokołu.   

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 144/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 26 października 2021 r. 

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

3. Sprawy bieżące. 

4. Materiały dodatkowe.  

 

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

10 listopada 2021 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 144/2021 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 26 października 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 144/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 26 października 2021 r., po złożeniu wniosku o wprowadzenie zmian 

redakcyjnych na str. 4 i 13. 
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Ad. 2 

 

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 

648671. 

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 3 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na rok 2021. 

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

648672. 

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? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 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. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 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. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

648673. 

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 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 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.  

 

 

Mając na uwadze fakt, że w ww. uchwale dokonano przesunięć w planie wydatków 

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu z przeznaczeniem m.in. na ubezpieczenie OC 

zarządcy drogi, Zarząd polecił Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu 

przygotować na jedno z kolejnych posiedzeń informację nt. roszczeń o odszkodowania  

z tytułu uszkodzenia pojazdów na skutek złego stanu nawierzchni dróg powiatowych. 

Informacja powinna obejmować lata 2019 – 2020. 

O powyższym Dyrektora poinformuje Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów. 

 

 

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach 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 

648522. 

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

do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie  

do realizacji zadań publicznych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat 
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Raciborski w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej? 

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 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 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia pracownika Referatu Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Raciborzu 

do sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami 

zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo  

– wychowawczymi wraz z autopoprawkami redakcyjnymi. 

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

648225. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia pracownika Referatu 

Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Raciborzu do sprawowania kontroli  

nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi 

rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi  

wraz ze zgłoszonymi przez Wicestarostę autopoprawkami redakcyjnymi? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia pracownika Referatu 

Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Raciborzu do sprawowania kontroli  

nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi 

rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi, po wniesieniu  

przez Wicestarostę autopoprawek redakcyjnych zgłoszonych w trakcie posiedzenia.  

Po zmianach, Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

 

 



 

 

6 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował 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 

648309. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planie finansowym Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu z dnia 26 i 28 października 2021 r. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. prośby Dyrektora Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu w sprawie wyrażenia opinii  

nt. dofinansowania powyżej 50% za jeden semestr studiów na kierunku psychologia 

nauczycielowi centrum. 

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

647092. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego pozytywnie zaopiniował dofinansowanie studiów na kierunku 

psychologia, specjalność psychologia kliniczna i osobowości Pani   

– nauczycielowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu  

za jeden semestr w wysokości 90% obowiązującej opłaty, nie więcej niż 2 000,00 zł.  

Jednocześnie polecił, aby Dyrektor Centrum w umowie z nauczycielem zawarł:  

 

1) klauzulę zobowiązującą nauczyciela do przepracowania u pracodawcy okresu trzech lat  

po ukończeniu nauki,  

2) klauzulę zobowiązującą nauczyciela do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę 

na naukę w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy po ukończeniu nauki, jeżeli  

w trakcie nauki lub w okresie trzech lat po ukończeniu nauki: 

- przerwie naukę bez uzasadnienia, 

- rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem, z wyjątkiem wypowiedzenia umowy o pracę 

z przyczyn określonych w art.94³ k.p., 

-rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 lub art. 94³ k.p., mimo 

braku przyczyn określonych w tych przepisach, 
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-pracodawca rozwiąże z nim stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika.  

O powyższym Kierownik Referatu Edukacji poinformuje Dyrektora. 

 

Członkini Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska przedstawiła kartę 

informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. wyrażenia zgody na dojazd  

do działki nr 1587/454 (na której będzie budowane centrum rehabilitacji dzieci, młodzieży  

i osób niepełnosprawnych) drogami wewnętrznymi położonymi na działce nr 1586/454, 

stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego w użytkowaniu Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu.  

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

648290. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną dot. wyrażenia zgody  

na dojazd do działki nr 1587/454 (na której będzie budowane centrum rehabilitacji dzieci, 

młodzieży i osób niepełnosprawnych) drogami wewnętrznymi położonymi na działce  

nr 1586/454, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego w użytkowaniu Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego uznał, że nie ma przeciwwskazań, aby wyrazić zgodę na: 

 

1) obsługę komunikacyjną działki nr 1587/454, obręb Starawieś poprzez wewnętrzną drogę 

dojazdową znajdującą się na działce nr 1586/454, obręb Starawieś, stanowiącą własność 

Powiatu Raciborskiego w użytkowaniu Szpitala Rejonowego w Raciborzu, 

2) utwardzenie fragmentu działki nr 1586/454, wskazanego na załączniku graficznym  

do pisma z dnia 25 października 2021 r., w celu poszerzenia łuku drogi dojazdowej  

do działki 1587/454 

 

pod warunkiem, że zostanie podpisane porozumienie, w którym zostaną ustalone wszystkie 

istotne postanowienia, warunki, prawa i obowiązki stron dotyczące realizacji ww. inwestycji. 

Jednocześnie Zarząd Powiatu Raciborskiego zastrzegł, iż nie zwraca nakładów poniesionych 

na utwardzenie drogi wewnętrznej, a inwestor ponosi odpowiedzialność za ewentualne 

szkody wyrządzone w wykorzystywanej drodze wewnętrznej.  

Ponadto Zarząd zdecydował, że szczegóły przemieszczania się po drodze wewnętrznej  

należy ustalić z użytkownikiem działki nr 1586/454, tj. Szpitalem Rejonowym  

w Raciborzu. 
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Sekretarz Powiatu przedstawiła: 

 

1) protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji  

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

W protokole poinformowano, że Członkowie Komisji Rewizyjnej nie doszukali się 

uchybień oraz nie wnoszą uwag do sposobu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego  

za I półrocze 2021 roku. 

Ww. protokół znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 648128. 

2) wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji z posiedzenia  

w dniu 26 października 2021 r., który został wystosowany w ramach przygotowania  

do kontroli pn. „Kontrola kompleksowa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu ”. 

Ww. wniosek znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 648144. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych udzielić 

odpowiedzi na ww. wniosek,  

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

które odbędzie się w dniu 16 listopada 2021 r. o  godz. 08:30 w Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Raciborzu. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem  

UID 648156. 

 

 

Ad. 4 

 

 

Starosta rozpoczął omawianie materiałów dodatkowych.  

 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wysokości cen  

i opłat za usługi o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z urządzeń  

i obiektów na Zamku Piastowskim w Raciborzu wraz z autopoprawkami.  

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

649505. 
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Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wysokości cen i opłat za usługi  

o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z urządzeń i obiektów na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wysokości cen i opłat za usługi  

o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z urządzeń i obiektów na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu, po wniesieniu autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

Po zmianach, Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawił 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 

649427. 

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

 

Starosta nawiązał do ustaleń z poprzedniego posiedzenia w sprawie przygotowania  

przez Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju harmonogramu czasowego realizacji 

zadania pn. „Adaptacja budynku Słodowni i modernizacja Domu Książęcego na centrum 

turystyczno-historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu”.  

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju zaproponował, aby w pierwszej kolejności 

przygotować opracowanie dokumentacji - Programu Funkcjonalno-Użytkowego  

oraz nadzorów inwestorskich dla robót budowlanych, ekspozycji i wystaw ww. zadania. 

Wybór wykonawcy opracowania dokumentacji winien nastąpić do dnia 6 grudnia 2021 r.  

Starosta zapytał, kto jest za rozpoczęciem prac przygotowawczych mających na celu 

opracowanie ww. dokumentacji?  

Mając na uwadze sprawną i terminową realizację zadania pn. „Adaptacja budynku Słodowni  

i modernizacja Domu Książęcego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycją 
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multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu” Zarząd Powiatu Raciborskiego  

w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących  

– polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Rozwoju rozpocząć prace przygotowawcze  

w celu opracowania dokumentacji - Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz nadzorów 

inwestorskich dla robót budowlanych, ekspozycji i wystaw ww. zadania. 

 

 

Starosta omówił pismo Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu  

nr II LO-S.1121.7.2021 z dnia 28 października 2021 r., w którym poruszono kwestię  

m.in. planowanego utworzenia Centrum Usług Wspólnych.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 648469. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wstępnie zapoznał się z pismem Dyrektora II Liceum 

Ogólnokształcącego w Raciborzu nr II LO-S.1121.7.2021 z dnia 28 października 2021 r.  

i powróci do tematu w terminie późniejszym. 

 

 

Członkini Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska przedstawiła odpowiedź 

Prezesa Zarządu Eko-Okna S.A. w Kornicach z dnia 25 października 2021 r. na wystosowane 

z tut. Starostwa pismo nr OR.II.033.2.2021 z dnia 19 maja 2021 r. oraz pismo  

nr SN.I.6840.6.2021 z dnia 20 września 2021 r., a także protokół z dnia 9 września 2021 r. 

Przedmiotowa korespondencja dotyczy budowy przez Spółkę Eko-Okna S.A. w Kornicach 

Powiatowego Centrum Osób Niepełnosprawnych i Rehabilitacji w Powiecie Raciborskim.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 648227. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wstępnie zapoznał się z:  

 

1) odpowiedzią Prezesa Zarządu Eko-Okna S.A. w Kornicach z dnia 25 października 2021 r. 

(data wpływu do tut. Starostwa w dniu 28 października 2021 r.) na pismo  

nr OR.II.033.2.2021 z dnia 19 maja 2021 r. oraz na pismo nr SN.I.6840.6.2021  

z dnia 20 września 2021 r., a także protokół z dnia 9 września 2021 r.,  

2) przedłożoną dokumentacją projektową dotyczącą budowy przez Spółkę Eko-Okna S.A.  

w Kornicach Powiatowego Centrum Osób Niepełnosprawnych i Rehabilitacji w Powiecie 

Raciborskim.  
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Wicestarosta omówił założenia do koncepcji zmian organizacyjnych Domu Pomocy 

Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu w związku z długotrwałym brakiem pełnego 

obłożenia miejsc statutowych. Podkreślił, że niepełne obłożenie miejsc statutowych  

i w efekcie niezrealizowanie zaplanowanych dochodów wynika z epidemii koronawirusa 

SARS-CoV-2 i choroby zakaźnej COVID-19. Podobna sytuacja dotknęła wiele domów 

pomocy społecznej, nie tylko prowadzonych przez samorządy, funkcjonujących na terenie 

całego kraju. Mając na uwadze powyższe należy podjąć decyzję o zmniejszeniu liczby miejsc 

statutowych do 190, przy jednoczesnym zmniejszeniu poziomu zatrudnienia kadry 

pracowniczej do 114 etatów. Zmniejszenie etatów dotyczyłoby przede wszystkim 

pracowników wliczanych do wskaźnika zatrudnienia, z uwagi na bezpośrednie powiązanie 

zakresów ich pracy z liczbą mieszkańców.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wstępnie zapoznał się z założeniami do koncepcji zmian 

organizacyjnych Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu w związku  

z długotrwałym brakiem pełnego obłożenia miejsc statutowych.  

Po dyskusji, Starosta zapytał, kto jest za zmniejszeniem z 208 do 190 liczby miejsc 

statutowych Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu?  

Biorąc pod uwagę utrzymujący się obecnie niepełny poziom wykorzystania miejsc  

oraz warunki lokalowe jakimi dysponuje Dom, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności  

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – uznał,  

że zbilansowanie działalności placówki, w obecnej sytuacji, może być skuteczne  

przy zmniejszeniu z 208 do 190 liczby miejsc statutowych Domu.  

W związku z powyższym polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych  przygotować 

na kolejne posiedzenie, wspólnie z Dyrektorem DPS „Złota Jesień” w Raciborzu, koncepcję 

zmian organizacyjnych Domu uwzględniającą ww. założenia oraz możliwość świadczenia 

opieki wytchnieniowej. 

Ponadto Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych wystąpić o zmianę 

decyzji nr PS.II-9013/6/05 Wojewody Śląskiego z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie wydania 

zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu.  

Po uzyskaniu ww. decyzji zostanie przygotowany projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie statutu Domu.  
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Wicestarosta zaprezentował pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach  

nr PSXI.946.12.2021 z dnia 19 października 2021 r., w którym udzielono wyjaśnień   

dotyczących ogłoszenia edycji 2022 Programu „Opieka wytchnieniowa” i wskazania 

możliwości świadczenia opieki wytchnieniowej z wykorzystaniem jednostki organizacyjnej 

pomocy społecznej – domu pomocy społecznej.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 646392. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Katowicach nr PSXI.946.12.2021 z dnia 19 października 2021 r. dotyczącym ogłoszenia 

edycji 2022 Programu „Opieka wytchnieniowa”. 

 

Wicestarosta nawiązał do dyskusji, o której mowa była na poprzednim posiedzeniu,  

a związanej z propozycją zmiany statutu Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu. 

Jednocześnie zapoznał zebranych z nowym schematem organizacyjnym Powiatowego 

Centrum Sportu w Raciborzu oraz kalkulacją kosztów wynikających z proponowanych zmian 

oraz likwidacji stanowiska pracy ds. sportu w Referacie Edukacji.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się ze schematem organizacyjnym 

Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu oraz kalkulacją kosztów wynikających  

z proponowanych zmian oraz likwidacji stanowiska pracy ds. sportu w Referacie uznał,  

że nie ma konieczności zmiany statutu Powiatowemu Centrum Sportu w Raciborzu.  

Mając na uwadze powyższe Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Edukacji przygotować 

projekt nowego Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu  

na jedno z kolejnych posiedzeń. 

 

Sekretarz Powiatu przypomniała, że radny Tomasz Kusy na sesji w dniu 26 października 

2021 r. wniósł o niepraktykowanie przesyłania nowych projektów uchwał i nowych wersji 

uchwał Rady Powiatu Raciborskiego w dniu sesji.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z ww. wnioskiem o niepraktykowanie przesyłania 

nowych projektów uchwał i nowych wersji uchwał Rady Powiatu Raciborskiego w dniu sesji.  

 

Po przedstawieniu przez Wicestarostę kwestii związanej z potrzebami lokalowymi  

(ewentualna rozbudowa lub dodatkowa siedziba) Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu 

Zarząd polecił Dyrektorowi przygotowanie danych nt. ilości dzieci uczęszczających  
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do placówki z podziałem na dzieci z Powiatu Raciborskiego oraz z ościennych powiatów,  

a także nt. liczby absolwentów w 2021 r. O powyższym Kierownik Referatu Edukacji 

poinformuje Dyrektora. 

 

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 3 listopada 2021 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 3 listopada 2021 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2021. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2021 rok. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania Komisji konkursowej  

do zaopiniowania ofert złożonych w ramach 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. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia pracownika Referatu 

Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Raciborzu do sprawowania kontroli  

nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi 

rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wysokości cen i opłat za usługi  

o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z urządzeń i obiektów  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok (rezerwa). 


