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OR.IV.0022.1.40.2021 

 

PROTOKÓŁ  NR 147/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 16 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. Poinformował o nieobecności Członka Zarządu Powiatu 

Raciborskiego Andrzeja Chroboczka, Sekretarza Powiatu Beaty Bańczyk oraz Kierownika 

Biura Obsługi Starosty Sylwii Sitarz.  

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 08.08.  

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 przeprowadzenia 

konsultacji „Programu Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2022-2030”, 

2) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planu 

finansowego środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  

na 2021 rok, 

3) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru 

najkorzystniejszych ofert w otwartym konkursie 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 wraz z opinią Komisji konkursowej, 

4) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 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 wraz z informacją dodatkową dot. stanu 

wykorzystania środków PFRON na dzień 10 listopada 2021 r., 

5) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2021 – 2032, 

6) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok, 

7) kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. prośby Dyrektora Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu w sprawie wyrażenia 

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

psychologia nauczycielowi centrum,  

8) kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. ustalenia wartości 

rynkowej działki nr 1587/454, na której będzie budowane centrum rehabilitacji dzieci, 

młodzieży i osób niepełnosprawnych, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego  

w użytkowaniu Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 

Ww. materiały dodatkowe zostaną omówione w pkt 5 protokołu.   

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia?  

Po zmianach, 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, 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 146/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 10 listopada 2021 r. 
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2. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy bieżące. 

5. Materiały dodatkowe.  

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

23 listopada 2021 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 146/2021 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 10 listopada 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 146/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 10 listopada 2021 r., po uwzględnieniu wniosków o uzupełnienie treści 

na str. 15-16. 

 

Ad. 2 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie programu współpracy Powiatu Raciborskiego z 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 na 2022 rok. 

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

650505. 

Wicestarosta przypomniał, że przedmiotowy projekt uchwały został omówiony w trakcie 

posiedzenia w dniu 26 października 2021 r., a następnie przekazany do konsultacji. 

Konsultacje projektu Programu przeprowadzono:  

1) na zasadach określonych w Uchwale 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  
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i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej organizacji;  

2) na podstawie Uchwały Nr 144/821/2021 Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z dnia 26 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Programu 

współpracy Powiatu Raciborskiego z 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 na 2022 rok”;  

3) w formie pisemnego lub elektronicznego wyrażenia opinii;  

4) w terminie od dnia 30 października 2021 r. do dnia 8 listopada 2021 r. 

Osobą upoważnioną do kontaktu z organizacjami pozarządowymi był Kierownik Referatu 

Spraw Społecznych Aleksander Kasprzak. Żadna z organizacji pozarządowych nie wzięła 

udziału w konsultacjach.  

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

Raciborskiego w sprawie programu współpracy Powiatu Raciborskiego z 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 na 2022 rok oraz jego 

przekazaniem na sesję, która odbędzie się 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 programu współpracy Powiatu Raciborskiego z 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 na 2022 rok oraz postanowił  

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

Po dyskusji, Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych, aby w programie 

współpracy na 2023 rok ujęta została również wysokość środków przeznaczonych  

na pokrycie kosztów funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz domów 

pomocy społecznej prowadzonych przez organizacje pozarządowe. 

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

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

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

651331. 

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 przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok wraz z autopoprawkami.  

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

651334. 

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.  

 

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 

651338. 



 

 

6 

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 

651341. 

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.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, przedstawionym  

przez Skarbnika Powiatu, nie wyraził zgody na dokonanie przesunięcia kwoty 7 000,00 zł  

z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy w związku z otrzymaną informacją pokontrolną 

dot. kontroli projektu pn. „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego  

w powiecie raciborskim - CKZiU nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, etap II”. O powyższym 

Dyrektora poinformuje Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju. 



 

 

7 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu wynajmowania obiektów i urządzeń  

oraz korzystania z zajęć w Powiatowym Centrum Sportu w Raciborzu  

przy ulicy Klasztornej 9. 

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

649280. 

Wicestarosta poinformował, że Kierownik Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu  

dnia 2 listopada 2021 r. zwrócił się do Zarządu Powiatu Raciborskiego z prośbą o zmianę 

cennika opłat z tytułu wynajmowania obiektów i urządzeń oraz korzystania z zajęć  

w Powiatowym Centrum Sportu w Raciborzu przy ul. Klasztornej 9. 

W treści uchwały zmieniono treść paragrafu 2 tak, aby nie tylko jednostki oświatowo  

– wychowawcze ale wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego otrzymały 

zniżkę 50 % na wynajem sal w PCS w Raciborzu. Ponadto w załączniku do uchwały dodano 

punkty 9 i 10 w celu nadania uldze charakteru rodzinnego. Poprzedni zapis promował jedynie 

udział dzieci w zajęciach sportowych i rekreacyjnych. Ulga dla dorosłych, najbliższych 

członków rodziny, w opłatach za udział w zajęciach będzie ułatwieniem w propagowaniu 

rekreacji rodzinnej, znajdującym odzwierciedlenie w budżecie domowym. 

Członkini Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska poparła pomysł nadania uldze 

charakteru rodzinnego, jednakże zaproponowała, aby osoby uprawnione do jej uzyskania 

wnosiły minimalną opłatę za zajęcia, np. w wysokości 25 %.   

Po dyskusji, Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości 

opłat z tytułu wynajmowania obiektów i urządzeń oraz korzystania z zajęć w Powiatowym 

Centrum Sportu w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 9 wraz ze zgłoszoną autopoprawką  

do załącznika polegającą na tym, że pkt 9 otrzymał brzmienie: „9. Drugi członek 

gospodarstwa domowego (najbliższej rodziny) 50% zniżki na zajęcia organizowane  

przez PCS (niezależnie od ich charakteru), a trzeci i kolejny 75 % zniżki”? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu 

wynajmowania obiektów i urządzeń oraz korzystania z zajęć w Powiatowym Centrum Sportu 

w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 9, po wniesieniu autopoprawki do załącznika polegającej 

na tym, że pkt 9 otrzymał brzmienie: „9. Drugi członek gospodarstwa domowego (najbliższej 

rodziny) 50% zniżki na zajęcia organizowane przez PCS (niezależnie od ich charakteru),  

a trzeci i kolejny 75 % zniżki”.  
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Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2021.  

Mając na uwadze, że dochody w Powiatowym Centrum Sportu w Raciborzu nie realizują się 

tak jak planowano, Zarząd postanowił, że w styczniu 2022 r. powróci do tematu organizacji 

bezpłatnych zajęć w ramach akcji Zima w Powiecie. O powyższym Kierownik Referatu 

Edukacji poinformuje Kierownika PCS.  

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1  

w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

650841. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu ubiegającego się  

o awans na stopień nauczyciela mianowanego? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu ubiegającego się  

o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

 

Członkini Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska przedstawiła projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części 

nieruchomości przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu. 

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

650356. 

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

w najem części nieruchomości przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu? 

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

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

nieruchomości przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021.  
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Ad. 4 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Rozwoju dot. opracowania 

„Programu Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2022-2030”. 

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

651148. 

Szczegółowych informacji w ww. sprawie w rozmowie telefonicznej ze Starostą udzielił 

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Roman Peikert. Przekazał, że projekt „Programu 

Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2022-2030” został uzupełniony przez firmę 

zewnętrzną, która przygotowała dokument, o wprowadzenie i podsumowanie. 

Starosta wniósł, aby dodatkowo projekt „Programu Rozwoju Powiatu Raciborskiego  

na lata 2022-2030” został przekazany Raciborskiej Izbie Gospodarczej oraz Cechowi 

Rzemiosł Różnych w Raciborzu, celem zgłoszenia ewentualnych uwag. Jednocześnie  

w trakcie dyskusji zebrani ustalili, że konsultacje projektu „Programu Rozwoju Powiatu 

Raciborskiego na lata 2022-2030” powinny trwać dłużej, niż pierwotnie zaproponowano  

i zakończyć w dniu 2 grudnia 2021 r.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

1) zapoznał się z „Programem Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2022-2030”, ustalając, 

że zakończenie konsultacji nastąpi w dniu 2 grudnia 2021 r.,  

2) polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Rozwoju przekazać projekt „Programu 

Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2022-2030” Raciborskiej Izbie Gospodarczej  

oraz Cechowi Rzemiosł Różnych w Raciborzu,  

3) polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Rozwoju przekazać informację o ogłoszeniu 

konsultacji zainteresowanym podmiotom na stronie powiatu raciborskiego oraz w mediach 

społecznościowych,  

4) polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Rozwoju przekazać projekt „Programu 

Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2022-2030” radnym Rady Powiatu Raciborskiego 

oraz do gmin powiatu w celu możliwości zgłoszenia uwag do tego dokumentu w terminie 

przeprowadzenia konsultacji. 

 

Ad. 5 

 

Starosta rozpoczął omawianie materiałów dodatkowych.  
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W pierwszej kolejności Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Programu Rozwoju Powiatu Raciborskiego  

na lata 2022-2030” wraz z autopoprawką polegającą na ustaleniu, że zakończenie konsultacji 

nastąpi w dniu 2 grudnia 2021 r. 

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

651173. 

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

„Programu Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2022-2030” wraz z autopoprawką 

polegającą na ustaleniu, że zakończenie konsultacji nastąpi w dniu 2 grudnia 2021 r.? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

„Programu Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2022-2030”, po wprowadzeniu 

autopoprawki polegającej na ustaleniu, że zakończenie konsultacji nastąpi w dniu 2 grudnia 

2021 r. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

planu finansowego środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  

na 2021 rok. 

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

651841. 

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

środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 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 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok. 

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

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru 

najkorzystniejszych ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadań 

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

oraz edukacji prawnej wraz z opinią Komisji konkursowej. 

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

651093, a opinia Komisji konkursowej pod numerem UID 352299. 

Starosta przekazał, że powołana Uchwałą Nr 145/825/2021 z dnia 3 listopada 2021 r. Komisja 

konkursowa, po przeprowadzeniu opiniowania pod względem formalnym i merytorycznym, 

zaopiniowała Zarządowi powierzenie realizacji zadań:  

1) Stowarzyszeniu Przyjaciół Człowieka „Tęcza” w Raciborzu – zadanie nr 1 pod nazwą 

„Prowadzenie w 2022 roku punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  

w Krzyżanowicach, w budynku przy ul. Głównej 5”; 

2) Stowarzyszeniu na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma” w Katowicach – zadanie 

nr 2 pod nazwą „Prowadzenie w 2022 roku punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego w Kuźni Raciborskiej, w budynku przy ul. Klasztornej 9”. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z opinią Komisji konkursowej powołanej  

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. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert 

w otwartym konkursie 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? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert  

w otwartym konkursie 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.  

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych  
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na realizację tych zadań w roku 2021 wraz z informacją dodatkową dot. stanu wykorzystania 

środków PFRON na dzień 10 listopada 2021 r. 

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

651369, a informacja dodatkowa pod numerem UID 352455. 

Wicestarosta poinformował, że Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu dokonał oceny otrzymanych wniosków o dofinansowanie oraz poniesionych 

wydatków w ramach przyznanych jednostce środków finansowych PFRON i wniósł 

o przesunięcie kwoty 35 855,00 zł.  

Dyrektor PCPR w Raciborzu zaproponował zmniejszenie przyznanych Centrum środków  

na następujące zadania:  

1) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych – 33 383,00 zł;  

2) dofinansowanie tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika – 2 472,000 zł.  

 

Dyrektor PCPR w Raciborzu zaproponował, aby powyższe środki przeznaczyć  

na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów  

– 35 855,00 zł.  

Jednocześnie Dyrektor przedstawił informacją dodatkową dot. stanu wykorzystania środków 

PFRON na dzień 10 listopada 2021 r. 

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

Raciborskiego 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 oraz jego 

przekazaniem 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 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 oraz postanowił  

o jego przekazaniu na sesję w dniu 30 listopada 2021 r. Wraz z projektem uchwały zostanie 

przekazana „Informacja dodatkowa dot. stanu wykorzystania środków PFRON  

na dzień 10 listopada 2021 r.”. 
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Ponadto Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych przekazać ww. projekt 

uchwały do Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu, 

celem zaopiniowania.  

 

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: 

651148 i 651539. 

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 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 dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2021 – 2032 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 30 listopada 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 

wraz ze zgłoszonymi przez Skarbnika Powiatu autopoprawkami oraz jego przekazaniem  

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 dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok 
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oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 30 listopada 2021 r., po wniesieniu  

przez Skarbnika Powiatu autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

 

Członkini Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska przypomniała, że głównym 

tematem sesji w dniu 30 listopada 2021 r. jest „Stan środowiska w Powiecie Raciborskim”.  

W związku z powyższym na sesji przedstawiona zostanie prezentacja pt. „Stan środowiska  

na terenie województwa śląskiego, w tym na terenie powiatu raciborskiego, w 2020 roku”, 

przez przedstawiciela Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Departamentu 

Monitoringu Środowiska Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Katowicach. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. prośby Dyrektora Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” 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 

651468. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego pozytywnie zaopiniował dofinansowanie studiów na kierunku 

psychologia, specjalność psychologia kliniczna i osobowości Pani   

– nauczycielowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”  

w Raciborzu za jeden semestr w wysokości 90% obowiązującej opłaty, nie więcej  

niż 2 000,00 zł, zgodnie z zasadami określonymi w trakcie posiedzenia w dniu 3 listopada 

2021 r. O powyższym Kierownik Referatu Edukacji poinformuje Dyrektora. 

 

Członkini Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska przedstawiła kartę 

informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. ustalenia wartości rynkowej 

działki nr 1587/454, na której będzie budowane centrum rehabilitacji dzieci, młodzieży i osób 

niepełnosprawnych, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego w użytkowaniu Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu. 

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

651535. 

Członkini Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska poinformowała, że w związku 

z planowaną inwestycją – budową centrum rehabilitacji dzieci, młodzieży i osób 

niepełnosprawnych – postanowiono ustalić wartość rynkową działki nr 1587/454, na której 
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miałby powstać obiekt ww. centrum. Jak wynika z operatu szacunkowego z dnia 14 listopada 

2021 r. wartość rynkowa działki nr 1587/454 wynosi 1 135 440,00 zł (słownie: jeden milion 

sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta czterdzieści złotych), czyli 90,00 zł/1m
2
.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z ustaloną wartością rynkową działki  

nr 1587/454, na której planowana jest budowa powiatowego centrum osób 

niepełnosprawnych i rehabilitacji w Powiecie Raciborskim, stanowiącą własność Powiatu 

Raciborskiego, a będącą w użytkowaniu Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 

Po przeprowadzonej dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego ustalił, że zostaną podjęte 

wstępne działania w kierunku sprzedaży nieruchomości położonej w Raciborzu, stanowiącej 

własność Powiatu Raciborskiego, oznaczonej jako działka nr 1587/454. Projekt uchwały  

w przedmiotowej sprawie przygotuje Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami.  

 

Skarbnik Powiatu zapoznał zebranych z pismem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota 

Jesień” w Raciborzu nr SA.0711.70.2021 z dnia 15 listopada 2021 r. informującym o tym,  

iż DPS nie może rozstrzygnąć pozytywnie toczącego się postępowania na dostawę paliwa 

gazowego dla jednostki na 2022 rok, gdyż w ramach postępowania prowadzonego w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 uPzp wpłynęła jedna oferta znacznie 

przekraczająca oszacowaną wartość przedmiotowego zamówienia, jednocześnie 

przekraczająca kwotę zaplanowaną w planie finansowym jednostki na 2022 rok.   

W aktualnej umowie cena paliwa gazowego netto wynosi 0,08147 zł / 1 kwh  

(8,147 gr / 1 kwh). W ofercie złożonej jako jedynej przez PGNIG Warszawa zaproponowana 

cena paliwa gazowego netto wynosi 0,31583 zł / 1 kwh (31,583 gr / 1 kwh). 

Zaproponowana cena paliwa gazowego jest wyższa 3,8 krotnie od aktualnej ceny. Łączna 

kwota na realizację zadania została przyjęta i zatwierdzona w wysokości 285 249,44 zł brutto. 

Natomiast cena brutto złożonej oferty wynosi: 782 359,24 zł, co powoduje różnicę  

w wysokości 497 109,80 zł.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 651708. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 

„Złota Jesień” w Raciborzu nr SA.0711.70.2021 z dnia 15 listopada 2021 r. informującym  

o tym, iż DPS nie może rozstrzygnąć pozytywnie toczącego się postępowania na dostawę 

paliwa gazowego dla jednostki na 2022 rok, gdyż w ramach postępowania prowadzonego  

w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 uPzp wpłynęła jedna oferta znacznie 

przekraczająca oszacowaną wartość przedmiotowego zamówienia, jednocześnie 
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przekraczająca kwotę zaplanowaną w planie finansowym jednostki na 2022 rok.   

Mając na uwadze powyższe Zarząd uznał, że niezbędna będzie korekta planu finansowego 

jednostki w projekcie budżetu Powiatu Raciborskiego na 2022 rok.   

 

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 16 listopada 2021 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 16 listopada 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 ustalenia wysokości opłat z tytułu 

wynajmowania obiektów i urządzeń oraz korzystania z zajęć w Powiatowym Centrum 

Sportu w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 9. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu ubiegającego się  

o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

w najem części nieruchomości przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

„Programu Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2022-2030”. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planu finansowego środków 

pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok. 

12. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert  

w otwartym konkursie 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. 


