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OR.IV.0022.1.39.2021 

 

PROTOKÓŁ  NR 146/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 10 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. 08.00.  

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, tj. o: 

1) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru okresu 

stosowanego do wyliczenia relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych  

na lata 2022 - 2025 w powiecie raciborskim,  

2) pismo z dnia 9 listopada 2021 r.  Zespołu doradczego  ds. przygotowania 

rekomendacji w zakresie rozwoju oraz zmiany kierunków funkcjonowania Zamku 

Piastowskiego w Raciborzu, zawierające rekomendacje,  

3) materiał Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa na Komisję Budżetu, Gospodarki  

i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji, 

4) pismo nr DIG-II.8060.41.2020.KK z dnia 5 listopada 2021 r. Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, dot. realizacji II Etapu naboru  
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do Programu Kolej+ ,,Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz-Racławice 

Śląskie”, 

5) pismo Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Posła na Sejm RP Michała 

Wosia oraz Posła na Sejm RP Janusza Kowalskiego nr [DIG-II.8060.41.2020.KK]  

z dnia 5 listopada 2021 r. dot. projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 

Racibórz-Racławice” realizowanego w ramach programu „Kolej+”, skierowanym do 

Zarządu Województwa Opolskiego, 

6) pismo nr Or.A.0714/116/21 z dnia 2 listopada 2021 r. Związku Powiatów Polskich, 

7) prośba o współpracę w projekcie pn. ,,Kupuję-smakuję. Wybieram polskie produkty”. 

Ww. materiały dodatkowe zostaną omówione w pkt 10 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 145/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 3 listopada  2021 r. 

2. Koncepcja zmian organizacyjnych w Domu Pomocy Społecznej ,,Złota Jesień”  

w Raciborzu w związku z długotrwałym brakiem pełnego obłożenia miejsc statutowych. 

3. Omówienie i przedstawienie przez Skarbnika Powiatu oraz Zastępcę Skarbnika Powiatu 

uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego: 

a) w sprawie wyboru okresu stosowanego do wyliczenia relacji z art. 243 ust. 1 ustawy  

o finansach publicznych  na lata 2022 - 2025 w powiecie raciborskim, 

b) w sprawie opracowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2022-2032, 

c) w sprawie opracowania projektu budżetu Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 



 

 

3 

4. Wizyta Dyrektora Zamku Piastowskiego w Raciborzu oraz koordynatora czuwającego  

nad prawidłową organizacją planowanych wydarzeń kulturalnych w celu przedstawienia 

programu Śląskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego. 

5. Karta informacyjna  Referatu Spraw Społecznych : 

a) dot. rachunku  zysków i strat za okres od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r., bilansu na 

dzień 30.09.2021 r., opisu sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu na koniec września 2021 r., wybranych wskaźników 

statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 30.09.2021 r., 

b)  dot. wyboru firmy audytorskiej, która przeprowadzi badanie sprawozdań finansowych 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu sporządzonych odpowiednio na dzień 31.12.2021 r. 

i 31.12.2022 r. 

6. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

7. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

8.   Sprawy bieżące. 

9.   Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

10. Materiały dodatkowe.  

 

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

16 listopada 2021 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 145/2021 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 3 listopada 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 145/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 3 listopada 2021 r. 
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Ad. 2 

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Wicestarosta przestawił koncepcję zmian 

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

z długotrwałym brakiem pełnego obłożenia miejsc statutowych . 

Ww. koncepcja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 649816. 

Zarząd przyjął koncepcję zmian organizacyjnych w Domu Pomocy Społecznej ,,Złota Jesień” 

w Raciborzu w związku z długotrwałym brakiem pełnego obłożenia miejsc statutowych 

polegającą na zmniejszeniu z 208 do 190 liczby miejsc statutowych Domu.  

Ponadto Zarząd zapoznał się z przygotowanym pismem do Wojewody Śląskiego w sprawie 

zmiany decyzji nr PS.II-9013/6/05 z dnia 11 maja 2006 r. dotyczącej prowadzenia  

przez Powiat Raciborski Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu  

przy ul. Grzonki 1, przeznaczonego dla 208 osób w podeszłym wieku. W piśmie tym,  

w imieniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, zawnioskowano o wyrażenie zgody  

na zmniejszenie liczby miejsc statutowych Domu z 208 na 190. Po uzyskaniu pozytywnej 

opinii Wojewody Śląskiego zostanie przygotowany projekt uchwały Rady w sprawie zmiany 

statutu Domu.  

O powyższym kierownik Referatu Spraw Społecznych poinformuje Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej ,,Złota Jesień” w Raciborzu. 

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu i Zastępca Skarbnika Powiatu przedstawili oraz omówili projekty uchwał 

Zarządu Powiatu Raciborskiego: 

a) w sprawie wyboru okresu stosowanego do wyliczenia relacji z art. 243 ust. 1 ustawy  

o finansach publicznych  na lata 2022 - 2025 w powiecie raciborskim wraz  

z autopoprawkami, 

b)  w sprawie opracowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2022-2032 wraz z autopoprawkami, 

c) w sprawie opracowania projektu budżetu Powiatu Raciborskiego na 2022 rok wraz  

z autopoprawkami. 

 

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

650628, 650230, 650227. 
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Po dyskusji, o godz. 9.00 Wicestarosta opuścił posiedzenie.  

 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wyboru okresu stosowanego  

do wyliczenia relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych  na lata 2022 - 2025  

w powiecie raciborskim wraz z autopoprawkami? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyboru okresu stosowanego  

do wyliczenia relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych  na lata 2022 - 2025  

w powiecie raciborskim wraz z autopoprawkami. 

Po zmianach, Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2021. 

 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie  opracowania projektu Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022-2032 wraz z autopoprawkami? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie opracowania projektu Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022-2032 wraz z autopoprawkami. 

Po zmianach, Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2021. 

 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie opracowania projektu budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok wraz z autopoprawkami ? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie opracowania projektu budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2022 rok wraz z autopoprawkami. 

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

nr OR.IV.0025.1.2021. 

 

Ad. 4 

 

W tym momencie do posiedzenia dołączyła Dyrektor Zamku Piastowskiego w Raciborzu  

Krystyna Niklewicz oraz koordynator czuwający nad prawidłową organizacją planowanych 
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wydarzeń kulturalnych Grażyna Wójcik w celu przedstawienia programu Śląskiego Jarmarku 

Bożonarodzeniowego.  

Poinformowano, iż w dniach 11 - 18 grudnia 2021 r. Urząd Marszałkowski Województwa 

Śląskiego w Katowicach, Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, Powiat Raciborski 

oraz Zamek Piastowski w Raciborzu organizują Śląski Jarmark Bożonarodzeniowy.  

Dodano, iż podczas Jarmarku nie zabraknie różnego rodzaju wydarzeń towarzyszących, 

wśród których znajdą się m. in. koncerty muzyczne wielkich gwiazd, takich jak: „Golec 

uOrkiestra”, „Enej”, „Trebunie Tutki”, „Zakopower” czy Stanisław Soyka oraz występy 

zespołów lokalnych i regionalnych. Poinformowano, że będzie  też tradycyjnie wiele atrakcji 

dla dzieci (karuzele, samochodziki, kula śnieżna i lodowa rzeźba). Dziedziniec Zamku 

Piastowskiego zostanie wypełniony drewnianymi domkami, które będą stanowić jednocześnie 

stoiska handlowe. 

W tym momencie rozpoczęła się dyskusja związana ze zbliżającym się wydarzeniem.  

Po dyskusji, Dyrektor Zamku Piastowskiego w Raciborzu oraz koordynator czuwający nad 

prawidłową organizacją planowanych wydarzeń kulturalnych opuściły posiedzenie.  

 

Ad. 5 

 

Starosta przedstawił kartę  informacyjną  Referatu Spraw Społecznych  dot. rachunku  

zysków i strat za okres od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r., bilansu na dzień 30.09.2021 r., 

opisu sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu  

na koniec września 2021 r., wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji  

na dzień 30.09.2021 r.  

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

647576. 

Zarząd zapoznał się z kartą informacyjną  Referatu Spraw Społecznych  dot. rachunku  

zysków i strat za okres od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r., bilansu na dzień 30.09.2021 r., 

opisu sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu  

na koniec września 2021 r., wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji  

na dzień 30.09.2021 r. oraz zadecydował o  dalszym  monitorowaniu sytuacji finansowej 

Szpitala.  
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Ponadto Zarząd polecił kierownikowi Referatu Spraw Społecznych zwrócić się do Dyrektora 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu w celu wyjaśnienia  powstania  

w miesiącu wrześniu ujemnych innych przychodów operacyjnych na kwotę 4 813 429,00 zł. 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. wyboru firmy 

audytorskiej, która przeprowadzi badanie sprawozdań finansowych Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu sporządzonych odpowiednio na dzień 31.12.2021 r. i 31.12.2022 r. 

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

647330. 

Zarząd zapoznał się z kartą informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. wyboru firmy 

audytorskiej, która przeprowadzi badanie sprawozdań finansowych Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu sporządzonych odpowiednio na dzień 31.12.2021 r. i 31.12.2022 r. 

 

Ad. 6 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru firmy 

audytorskiej, która przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu sporządzonego na dzień 31.12.2021 r. oraz na dzień 31.12.2022 r.  

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

647327.  

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

Raciborskiego w sprawie wyboru firmy audytorskiej, która przeprowadzi badanie 

sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu sporządzonego na dzień 31.12.2021 r. oraz  

na dzień 31.12.2022 r. oraz jego przekazaniem na sesje w dniu 30 listopada 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 wyboru firmy audytorskiej, która przeprowadzi badanie 

sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu sporządzonego na dzień 31.12.2021 r. oraz  
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na dzień 31.12.2022 r. oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 30 listopada  

2021 r.  

Jednocześnie Zarząd zadecydował, że zarekomenduje Radzie Powiatu wybór firmy  

Primefields Sp. z o. o., Katowice ul. Graniczna 29 do badania sprawozdania. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

wysokości opłat w 2022 r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów 

pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu raciborskiego. 

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

648642. 

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

Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2022 r. za usunięcie i przechowywanie 

statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu 

raciborskiego oraz jego przekazaniu na sesję w dniu 30 listopada 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 opłat w 2022 r. za usunięcie i przechowywanie 

statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu 

raciborskiego oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 30 listopada 2021 r.  

 

Członkini Zarządu Ewa Lewandowska omówiła projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie 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 

648327. 

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  jego przekazaniu na sesję  

w dniu 30 listopada 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 
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pojazdów w 2022 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 30 listopada 2021 r.  

 

Członkini Zarządu Ewa Lewandowska omówiła projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Raciborskiego na lata 2021-2024, z perspektywą na lata 2025-2028” wraz z autopoprawką. 

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

647762. 

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

Raciborskiego w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Raciborskiego na lata 2021-2024, z perspektywą na lata 2025-2028” wraz z autopoprawką 

oraz jego przekazaniu na sesję w dniu 30 listopada 2021 r.?  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu  

w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Raciborskiego na lata 

2021-2024, z perspektywą na lata 2025-2028” wraz z autopoprawką oraz zadecydował o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 30 listopada 2021 r.  

 

Ad. 7 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego wysokości opłat  

w 2022 r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów 

wodnych położonych na terenie powiatu raciborskiego. 

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

648606. 

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

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego wysokości opłat w 2022 r.  

za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych 

położonych na terenie 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 dotyczącego wysokości opłat w 2022 r. za usunięcie 
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i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych 

na terenie powiatu raciborskiego. 

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

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zawarcia umowy 

z Dino Polska S.A. dotyczącej szczegółowych warunków przebudowy odcinka drogi 

powiatowej nr 3504S (ul. Spółdzielczej) w miejscowości Kornice, spowodowanej inwestycją 

niedrogową – budową obiektu handlowego. 

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

648205. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zawarcia umowy z Dino Polska 

S.A. dotyczącej szczegółowych warunków przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 3504S 

(ul. Spółdzielczej) w miejscowości Kornice, spowodowanej inwestycją niedrogową – budową 

obiektu handlowego? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zawarcia umowy z Dino Polska S.A. 

dotyczącej szczegółowych warunków przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 3504S  

(ul. Spółdzielczej) w miejscowości Kornice, spowodowanej inwestycją niedrogową – budową 

obiektu handlowego. 

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

 

Ad. 8 

 

Starosta przedstawił  kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu  dot. zapoznania 

się z kwartalną informacją o spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. 

według stanu na dzień 30.09.2021 r. 

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

649265. 

Zarząd zapoznał się z kwartalną informacją o spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej Sp. z o.o. oraz przyjął kwartalną informację  o sytuacji według stanu na dzień 

30.09.2021 r. 

Ponadto Zarząd ustalił, że na jednym z kolejnych posiedzeń powróci do omówienia bieżącej 

sytuacji spółki z udziałem Prezesa oraz Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu. 
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Starosta przedstawił  kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu  dot. zapoznania 

się z protokołem z posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej Sp. z o.o. z dnia 21.10.2021 r.   

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

647904. 

Zarząd zapoznał się z protokołem z posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. z dnia 21 października 2021 r. 

 

Ad. 9 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił: 

 

1) kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXIII/262/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 października 2021 r.  

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2021 – 2032, 

2) kartę informacyjną Wydziału Finansowego  do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXIII/263/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 października 2021 r.  

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

Ww. karty informacyjne  znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID: 

648991, 649013. 

Zarząd zapoznał się z ww. kartami informacyjnymi.    

 

Członkini Zarządu Ewa Lewandowska przedstawiła kartę informacyjną Wydziału 

Komunikacji i Transportu do określenia realizacji Uchwały Nr XXXIII/266/2021 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 26 października 2021 r. w sprawie udzielenia Województwu 

Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania  

pn. „Opracowanie dokumentacji przedprojektowej (planistyczno-prognostycznej)  

dla inwestycji Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz – Racławice Śląskie”  

w ramach programu Kolej +. 

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

649076. 
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Zarząd zapoznał się z kartą informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu do określenia 

realizacji Uchwały Nr XXXIII/266/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 października 

2021 r. w sprawie udzielenia Województwu Opolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji przedprojektowej 

(planistyczno-prognostycznej) dla inwestycji Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 

Racibórz – Racławice Śląskie” w ramach programu Kolej +. 

 

Ad. 10 

 

W tym miejscu Starosta rozpoczął omawianie materiałów dodatkowych. 

 

 

Członkini Zarządu Ewa Lewandowska przedstawiła pismo z dnia 9 listopada 2021 r.  Zespołu 

doradczego  ds. przygotowania rekomendacji w zakresie rozwoju oraz zmiany kierunków 

funkcjonowania Zamku Piastowskiego w Raciborzu, zawierającym rekomendacje rozwoju 

oraz zmiany kierunków funkcjonowania Zamku Piastowskiego w Raciborzu. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 650748. 

Starosta podziękował całemu Zespołowi doradczemu za rzetelną pracę podczas trwania 

spotkań oraz sprawne przygotowanie rekomendacji w tym zakresie.  

Zarząd przyjął następujące rekomendacje do realizacji: 

a) W aktualnym stanie prawnym i faktycznym Zespół nie rekomenduje połączenia 

dwóch podmiotów: Zamku Piastowskiego w Raciborzu – jednostki organizacyjnej 

Powiatu Raciborskiego oraz Muzeum w Raciborzu – instytucji kultury prowadzonej 

przez Miasto Racibórz. 

b) Zespół rekomenduje adaptację budynku Słodowni i modernizację Domu Książęcego 

na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu. 

c) Zespół rekomenduje podjęcie niezwłocznych działań projektowych na bazie 

wypracowanej koncepcji złożonej jako wniosek do Rządowego Funduszu Polski Ład 

oraz zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania. 

 

Ponadto Zarząd polecił kierownikowi Referatu Inwestycji i Rozwoju przystąpić  

do opracowania dokumentacji - Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz nadzorów 
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inwestorskich dla robót budowlanych, ekspozycji i wystaw zadania pn. „Adaptacja budynku 

Słodowni i modernizacja Domu Książęcego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycją 

multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu”. 

Członkini Zarządu/Przewodnicząca Zespołu Ewa Lewandowska poinformowała,  

iż zestawienie podsumowania prac – sprawozdania, wraz z prezentacją pn. ,,Koncepcja 

zagospodarowania budynku słodowni na cele turystyczne oraz przearanżowania Domu 

Książęcego na Zamku Piastowskim w Raciborzu, odbędzie się w dniu 16 listopada 2021 r.  

o godz. 15.00  na Zamku Piastowskim w Raciborzu.  

 

Członkini Zarządu Ewa Lewandowska przedstawiła materiał Referatu Ochrony Środowiska  

i Rolnictwa na Komisję Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa VI kadencji Rady Powiatu 

Raciborskiego. 

Ww. materiał znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 647395. 

Zarząd zapoznał się z materiałem oraz  postanowił o jego przekazaniu na najbliższe 

posiedzenie Komisji. 

 

Członkini Zarządu Ewa Lewandowska omówiła: 

 

a) pismo nr DIG-II.8060.41.2020.KK z dnia 5 listopada 2021 r. Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, dot. realizacji II Etapu naboru  

do Programu Kolej Plus ,,Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294  

Racibórz-Racławice Śląskie”, 

b) pismo Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Posła na Sejm RP Michała 

Wosia oraz Posła na Sejm RP Janusza Kowalskiego nr [DIG-II.8060.41.2020.KK]  

z dnia 5 listopada 2021 r. dot. projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowych nr 177,294 

Racibórz-Racławice” realizowanego w ramach programu „Kolej+”, skierowanym do 

Zarządu Województwa Opolskiego. 

Ww. pisma znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID 649921, 

649401. 

Zarząd zapoznał się z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego  

nr DIG-II.8060.41.2020.KK z dnia 5 listopada 2021 r. dot. realizacji II Etapu naboru  

do Programu Kolej+ pn. ,,Rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz - Racławice”. 
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Zarząd zapoznał się z pismem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości  Posła  

na Sejm RP Michała Wosia oraz Posła na Sejm RP Janusza Kowalskiego  

nr [DIG-II.8060.41.2020.KK] z dnia 5 listopada 2021 r. dot. projektu pn. „Rewitalizacja linii 

kolejowych nr 177, 294 Racibórz-Racławice” realizowanego w ramach programu „Kolej+”, 

skierowanym do Zarządu Województwa Opolskiego.  

Zarząd  Powiatu Raciborskiego dostrzega potrzebę realizacji projektu pn. „Rewitalizacja linii 

kolejowych nr 177, 294 Racibórz-Racławice”, jednakże podkreśla, że zadanie to nie jest 

zadaniem własnym powiatu.  

Tym samym Zarząd podtrzymał stanowisko, o którym mowa w Uchwale Nr 88/438/2020  

z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu 

Raciborskiego do „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - 

Kolej+ do 2028 roku” i podpisanie listu intencyjnego o partnerstwie.  

W uchwale tej podkreślono, że Powiat Raciborski nie partycypuje w kosztach związanych  

z przystąpieniem do „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury 

Kolejowej - Kolej+ do 2028 roku”. Udzielona, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2021 r., 

pomoc finansowa w kwocie 20 000,00 zł, na realizację projektu pn. „Opracowanie 

dokumentacji przedprojektowej (planistyczno - prognostycznej) dla inwestycji Rewitalizacja 

linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz - Racławice Śląskie” w ramach programu Kolej + 

miała charakter jednorazowy i stanowiła wyraz solidarności z pozostałymi partnerami 

projektu, którzy dofinansowali koszt wykonania studium.   

O powyższym stanowisku Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu poinformuje 

Zarząd Województwa Opolskiego.   

 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła odpowiedź na pismo tut. Starostwa z dnia 20 września 2021 r. 

nr ZS.8023.1.27.2021 dot. wniosku aby Związek Powiatów Polskich podjął się roli 

reprezentanta powiatów w sądowym pozwie zbiorowym przeciwko Skarbowi Państwa  

o zwrot środków finansowych wydatkowanych przez powiaty na pokrycie części start netto 

podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W piśmie poinformowano, że Związek 

Powiatów Polskich nie może być reprezentantem grupy. Tym samym wniosek nie może być 

uwzględniony z przyczyn formalnych.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 649823. 
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Zarząd zapoznał się z odpowiedzią na pismo z dnia 20 września 2021 r.  

nr ZS.8023.1.27.2021 Związku Powiatów Polskich. 

 

 

W tym momencie rozpoczęła się dyskusja związana z możliwością współpracy Powiatu 

Raciborskiego w projekcie pn. ,,Kupuję-smakuję. Wybieram polskie produkty”. 

Po dyskusji, Zarząd wyraził zgodę na przystąpienie do realizacji projektu  

pn. ,,Kupuję-smakuję. Wybieram polskie produkty”,  przy wsparciu w kwocie 6 900 zł netto.  

 

 

W końcowej części posiedzenia Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem 

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

wraz z dołączoną koncepcją dokumentacji projektowej (data wpływu do tut. Starostwa  

w dniu 28 października 2021 r.) dotyczącą planu powstania powiatowego centrum osób 

niepełnosprawnych i rehabilitacji w Powiecie Raciborskim.  

Po zapoznaniu się z koncepcją przedstawioną w projekcie Zarząd zauważył,  

iż nie uwzględnia ona większości funkcji sygnalizowanych przez władze Powiatu 

Raciborskiego w pismach wystosowanych do Spółki Eko-Okna S.A. w Kornicach w dniach 

19 maja i 22 września 2021 r. Jednocześnie niektóre proponowane przez Powiat funkcje,  

jak można zauważyć w ww. piśmie, wymagają cyt. „oddzielnych ustaleń technicznych  

i finansowych między stronami”.  

Z kolei zaproponowana przez Prezesa Zarządu Eko-Okna S.A. w Kornicach w ww. piśmie 

działalność w zakresie koordynowania opieki nad osobami z całościowymi zaburzeniami 

rozwoju, jest zapewne społecznie oczekiwana, ale nie jest zadaniem powiatu, zgodnie  

z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.  

Prognozy finansowe na kolejne lata nie pozwalają na dodatkowe obciążenia budżetu powiatu. 

Jest to konsekwencją wprowadzenia począwszy od 2022 r. nowych rozwiązań systemowych 

zmieniających sposób finansowania samorządów, mniejszych wpływów z podatków, 

galopujących cen energii oraz pogorszenia się sytuacji związanej z finansowaniem zadań 

własnych powiatu, w tym oświatowych. 

W prowadzonej korespondencji od początku podkreślano, że realizacja ustawowych zadań 

powiatu jest priorytetem dla całego przedsięwzięcia, a stabilność finansowania funkcji będzie 

kluczowa do podjęcia decyzji przez władze powiatu.  
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Na podstawie przedstawionych przez Spółkę danych trudno jest oszacować koszty utrzymania 

i prowadzenia Centrum po jego wybudowaniu. Kwestiami otwartymi pozostały sprawy, takie 

jak: zagospodarowanie terenu potocznie zwanego „górką Hajduka”, wykonanie instalacji 

fotowoltaicznej czy budowa parkingu dla osób korzystających z centrum. 

Nie bez znaczenia jest również fakt, że do tej pory Zarząd i Rada Powiatu Raciborskiego 

deklarowały w uchwałach intencyjnych wolę współpracy w ww. przedsięwzięciu ze Spółką 

Eko-Okna S.A. w Kornicach, podejmując Uchwałę w dniu 17 sierpnia 2021 r. oraz Uchwałę 

w dniu 30 września 2021 r. Mając na uwadze powyższe Zarząd planował podpisać  

z ww. Spółką porozumienie, w którym miały zostać ustalone wszystkie istotne postanowienia, 

warunki, prawa i obowiązki stron dotyczące realizacji ww. inwestycji. Porozumienie miało 

zawierać tzw. „mapę drogową inwestycji” określając kolejne etapy i sposób postępowania 

przy realizacji inwestycji. 

Z udzielonej przez Prezesa Zarządu Eko-Okna S.A. w Kornicach odpowiedzi  

z dnia 25 października 2021 r. wynika, że nastąpiła zmiana inwestora ze Spółki Eko-Okna 

S.A. w Kornicach na rzecz innego podmiotu, tj. FUNDACJI NASZE DZIECI – Edukacja, 

Zdrowie, Wiara z siedzibą w Kornicach, co diametralnie zmienia sytuację i wymagać będzie 

podjęcia dodatkowych wyjaśnień.  

Przy takiej ilości niewiadomych oraz braku możliwości oszacowania kosztów prowadzenia 

Centrum po wybudowaniu i przekazaniu Powiatowi na tym etapie władze Powiatu 

Raciborskiego nie są w stanie podjąć wiążących decyzji w przedmiotowej sprawie.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

 

Beata Sbeczka 

Wydział Organizacyjny  

 

Prowadzący posiedzenie: 

Starosta  

 

Grzegorz Swoboda  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 10 listopada 2021 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 10 listopada 2021 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru okresu stosowanego  

do wyliczenia relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych  na lata 2022 - 2025 

w powiecie raciborskim. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie opracowania projektu Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022-2032. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie opracowania projektu budżetu 

powiatu na 2022 rok. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego wysokości opłat w 2022 r.  

za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów położonych na terenie powiatu 

raciborskiego.  

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zawarcia umowy z Dino Polska S.A. 

dotyczącej szczegółowych warunków przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 3504S 

(ul. Spółdzielczej) w miejscowości Kornice, spowodowanej inwestycją niedrogową  

– budową obiektu handlowego.  

 


