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OR.IV.0022.1.46.2021 

 

PROTOKÓŁ  NR 153/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 21 grudnia 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 Wicestarosty Marka Kurpisa, 

Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzeja Chroboczka, Kierownika Biura Obsługi 

Starosty Sylwii Sitarz.  

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) wersję nr 3 projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 2032, 

2) wersję nr 3 projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Raciborskiego na 2022 rok, 

3) wersję nr 2 projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2021 – 2032, 

4) pismo Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu nr NGF/59/12/2021  

z dnia 14 grudnia 2021 r., 
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5) kartę informacyjną Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  

dot. funkcjonowania Punktu Szczepień Powszechnych przy CKZiU nr 1  

w Raciborzu, 

6) zapytanie prasowe dot. projektu budżetu Powiatu na 2022 r., 

7) protokół Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji z kontroli  

pn. „Kontrola kompleksowa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu”, 

8) informacją Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 

„Mechanik” w Raciborzu z dnia 20 grudnia 2021 r. o sposobie wykonania zaleceń 

pokontrolnych. 

 

Ww. materiały dodatkowe zostaną omówione w pkt 4 protokołu.   

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia?  

Po zmianach, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 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 151/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 14 grudnia 2021 r. oraz Protokołu Nr 152/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 16 grudnia 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  

29 grudnia 2021 r. o godz. 08.00.  
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Ad. 1 

 

Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego ustalili, że przyjęcie Protokołu Nr 151/2021  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 14 grudnia 2021 r. oraz Protokołu  

Nr 152/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 16 grudnia 2021 r. nastąpi 

w trakcie kolejnego posiedzenia.  

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

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

wraz z autopoprawkami.  

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

657699. 

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 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2021 rok (rezerwa), po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawek 

zgłoszonych w trakcie posiedzenia.  

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

nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

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

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

657700. 

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 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 
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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 

657701. 

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 3 Członków – 3 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 

657703. 

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 3 Członków – 3 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. 
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Po zmianach, Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

Ad. 3 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła opinie ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, 

Gospodarki i Rolnictwa, Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa, Komisji 

Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji, które odbyło się w dniu 16 grudnia 2021 r. 

Ww. opinie znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 657616. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z ww. opiniami. 

 

Starosta omówił korespondencję kierowaną do Zarządu Powiatu Raciborskiego w zakresie 

spraw finansowych.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wstępnie zapoznał się z pismem Dyrektora Zamku 

Piastowskiego w Raciborzu nr ZP.033.105.2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie 

darowizny Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach na realizację 

działalności statutowej Zamku (ww. pismo znajduje się systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 657498).  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Zamku Piastowskiego 

w Raciborzu nr ZP.033.104.2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. zwiększył o kwotę 14 000,00 zł 

plan wydatków Zamku z przeznaczeniem na wykonanie wentylacji (odciągu okapu 

kuchennego) w pomieszczeniu kuchennym restauracji znajdującej się w Domu Książęcym. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 657502. 

 

Ad. 4 

 

Starosta rozpoczął omawianie materiałów dodatkowych.  

 

W pierwszej kolejności Skarbnik Powiatu przedstawił: 

 

1) wersję nr 3 projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 2032, 
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2) wersję nr 3 projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 

 

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

655462 i 655459. 

Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem wersji nr 3 projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego 

na lata 2022 – 2032 oraz jej przekazaniem na sesję w dniu 21 grudnia 2021 r.? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował wersję nr 3 projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego 

na lata 2022 – 2032 oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 21 grudnia 2021 r. 

 

Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem wersji nr 3 projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2022 rok 

oraz jej przekazaniem na sesję w dniu 21 grudnia 2021 r.? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował wersję nr 3 projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2022 rok 

oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 21 grudnia 2021 r.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawił wersję nr 2 projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2021 – 2032. 

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

657321. 

Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem wersji nr 2 projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2021 – 2032 oraz jej przekazaniem na sesję w dniu 21 grudnia  

2021 r.? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował wersję nr 2 projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
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Powiatu Raciborskiego na lata 2021 – 2032 oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję  

w dniu 21 grudnia 2021 r. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że zwróci się z prośbą do Przewodniczącego Rady 

Powiatu Raciborskiego o ujęcie w porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 21 grudnia 2021 roku: 

1) wersji nr 3 projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022 - 2032, 

2) wersji nr 3 projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok,  

3) wersji nr 2 projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2021 – 2032 

i jednocześnie wycofanie z porządku obrad ww. projektów uchwał przekazanych pismem  

nr OR.IV.0022.3.11.2021 z dnia 15 grudnia 2021 r.  

 

Starosta omówił pismo Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu nr NGF/59/12/2021  

z dnia 14 grudnia 2021 r. informujące o tym, iż Szpital nie zabezpieczył w planie finansowym 

wkładu własnego niezbędnego do złożenia wniosku o rozbudowę Szpitala w celu utworzenia 

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Jednocześnie Dyrektor przypomniał, że decyzja  

o złożeniu ww. wniosku została podjęta wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Raciborzu. 

Warunkiem złożenia wniosku było zapewnienie współfinansowania JST w projekcie  

w wysokości 1 485 000,00 zł. Ponadto podkreślił, iż środki uzyskane z Ministerstwa Zdrowia 

i tak będą niewystarczające na wykonanie inwestycji i należy się liczyć z koniecznością 

uwzględnienia wzrostu wartości poniesionych kosztów przez wykonawcę. Dlatego Dyrektor 

zwrócił się z prośbą o uwzględnienie w budżecie powiatu środków na wkład własny zgodnie 

z ustaleniami w terminach przedstawionych w harmonogramie płatności.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 657630. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Dyrektora Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu nr NGF/59/12/2021 z dnia 14 grudnia 2021 r. informującym o tym, iż Szpital  

nie zabezpieczył w planie finansowym wkładu własnego niezbędnego do złożenia wniosku  

o rozbudowę Szpitala w celu utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.  

Po wysłuchaniu opinii Skarbnika Powiatu oraz mając na uwadze wcześniejsze deklaracje 

władz Powiatu Raciborskiego w sprawie współfinansowania projektu utworzenia Szpitalnego 
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Oddziału Ratunkowego, Zarząd postanowił, że decyzja w ww. sprawie zostanie podjęta  

w późniejszym terminie, tj. po zamknięciu budżetu za 2021 rok. 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego dot. funkcjonowania Punktu Szczepień Powszechnych przy CKZiU nr 1  

w Raciborzu. 

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

657475. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego mając na uwadze aktualną sytuację epidemiczną w kraju  

oraz dane o ilości wykonanych szczepień w punkcie, uznał, że zasadnym jest utrzymywanie 

funkcjonowania Punktu Szczepień Powszechnych działającego przy CKZiU nr 1 w Raciborzu 

przy ul. Wileńskiej 6 do dnia 28 lutego 2022 r. z wyłączeniem w dniach: 5 – 11 stycznia  

2022 r. 

Jednocześnie polecił, aby Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu poinformował Zarząd, 

jakie jest zainteresowanie rejestracją na szczepienia przeciwko COVID-19 dla dzieci  

w wieku 5-11 lat. 

 

Starosta omówił informacyjnie zapytanie prasowe redaktora naczelnego lokalnego portalu 

internetowego dot. projektu budżetu Powiatu na 2022 r. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z ww. zapytaniem i polecił Sekretarzowi Powiatu 

skoordynowanie działań mających na celu udzielenie na niego odpowiedzi. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła protokół Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego  

VI kadencji z kontroli pn. „Kontrola kompleksowa w Powiatowym Centrum Pomocy 

Rodzinie w Raciborzu”. 

Ww. protokół znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 657726. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem Komisji Rewizyjnej z kontroli  

pn. „Kontrola kompleksowa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu”. 

Jednocześnie przyjął rekomendację Komisji, aby nawiązać szerszą współpracę ze wszystkimi 

gminami Powiatu Raciborskiego w zakresie promocji rodzicielstwa zastępczego. Wobec 

powyższego polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych wspólnie z Dyrektorem 

wypracować propozycję działań odnoszących się do rekomendacji możliwych do realizacji  

w 2022 r. i przedstawić na jedno z kolejnych posiedzeń Zarządu.  
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Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych  

z informacją Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” 

w Raciborzu z dnia 20 grudnia 2021 r. o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych,  

o których mowa w ostatecznej informacji pokontrolnej nr 149/K/KN1/20 Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego dot. kontrolowanego projektu pn. „Podniesienie 

jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim - CKZiU nr 2 

„Mechanik” w Raciborzu, etap II”. Ww. informację Dyrektor przekazał do jednostki 

kontrolującej oraz do wiadomości Zarządu.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 657887. 

 

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 21 grudnia 2021 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 21 grudnia 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. 


