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OR.IV.0022.1.47.2021 

 

PROTOKÓŁ  NR 154/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 29 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.  

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 przyznania nagrody 

rocznej za 2020 r. Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, 

2) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia 

Wicestarosty Marka Kurpisa do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na 

Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą - 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą 

w Raciborzu w dniu 5 stycznia 2022 r., 

3) pismo nr NGF/60/12/21 z dnia 27.12.2021 r. Dyrektora Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu dot. prośby o współfinansowanie projektu 



 

 

2 

rozbudowy budynku szpitala w celu stworzenia Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego, 

4) plan pracy Rady Powiatu Raciborskiego na 2022 r. 

 

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 Wicestarostę,  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 Protokołów: 

  a) Nr 151/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 14 grudnia 2021 r., 

  b) Nr 152/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 16 grudnia 2021 r.,  

  c) Nr 153/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 21 grudnia 2021 r. 

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

3. Realizacje uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

4. Materiały dodatkowe.  

 

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

11 stycznia 2022 r. o godz. 08.00.  
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Ad. 1 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołów: 

a) Nr 151/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 14 grudnia 2021 r.,  

b) Nr 152/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 16 grudnia 2021 r.,  

c) Nr 153/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 21 grudnia 2021 r., 

bez odczytywania, które były do wglądu w Wydziale Organizacyjnym? 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

1 głosem wstrzymującym  – przyjął Protokół Nr 151/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 14 grudnia 2021 r. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

1 głosem wstrzymującym  – przyjął Protokół Nr 152/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 16 grudnia 2021 r. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

2 głosami wstrzymującymi  – przyjął Protokół Nr 153/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 21 grudnia 2021 r. 

 

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata  

2021 – 2032 wraz z autopoprawkami.  

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

UID 658980. 

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

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2021 – 2032 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 Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2021 – 2032, po wniesieniu przez 

Skarbnika Powiatu autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia.  
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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 658981. 

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 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 658982. 

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 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, 

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.  
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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 658985. 

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 6 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

na 2021 rok. 

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

UID 658677. 

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

środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok ? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany planu finansowego środków 

pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok. 

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

nr OR.IV.0025.1.2021.  
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Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie  

przyjęcia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania  

COVID-19 na lata 2021-2023 wraz z autopoprawkami.  

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

UID 658986. 

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

środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na lata 2021-2023 wraz  

z autopoprawkami wprowadzonymi przez Skarbnika Powiatu w trakcie posiedzenia?  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia planu finansowego środków 

pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na lata 2021-2023, po wniesieniu 

przez Skarbnika Powiatu autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

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

 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie  

przyjęcia rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na 2022 rok. 

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

UID 658678. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi 

na 2022 rok? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na 2022 rok. 

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

 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Raciborzu przy  

ul. Grzonki 1 na 2022 rok. 



 

 

7 

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

UID 657018. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Raciborzu przy ul. Grzonki 1 na 2022 rok? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Raciborzu przy ul. Grzonki 1 na 2022 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021. 

 

 

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 658989. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek podległych na 2021 rok.  

 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjna Wydziału Komunikacji i Transportu dot. zapoznania 

się z protokołem z posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej Sp. z o.o. z dnia 09.12.2021 r.   

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

UID 658224. 

Zarząd zapoznał się z protokołem z posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. z dnia 09.12.2021 r. 

 

 

Członkini Zarządu Ewa Lewandowska zaprezentowała kartę informacyjną Referatu 

Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji uchwały Nr XXXV/282/2021 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 
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odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Raciborzu, stanowiącej 

własność Powiatu Raciborskiego. 

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

UID 658880. 

Zarząd zaakceptował kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami do 

określenia realizacji uchwały Nr XXXV/282/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia  

21 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności 

gruntowej na nieruchomości położonej w Raciborzu, stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego. 

 

 

Wicestarosta przedstawił Uchwałę Nr 12/2021 Rady Społecznej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego zaprzestania 

wykonywania działalności leczniczej na Oddziale Neurologicznym Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

Ww. uchwała  znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 658247. 

Zarząd zapoznał się z Uchwałą Nr 12/2021 Rady Społecznej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego zaprzestania 

wykonywania działalności leczniczej na Oddziale Neurologicznym Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

 

 

Wicestarosta przedstawił Uchwałę Nr 13/2021 Rady Społecznej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie użyczenia mienia 

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

Ww. uchwała  znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 658278. 

Zarząd zapoznał się z Uchwałą Nr 13/2021 Rady Społecznej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie użyczenia mienia 

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

Ponadto Zarząd wyraził zgodę na użyczenie mienia ruchomego na okres 3 lat przez Szpital 

Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu dla Rybnickiego Sztabu Ratownictwa. 
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Wicestarosta przedstawił pismo Dyrektora Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu z dnia 15.12.2021 r. dot. oświadczenia o zrzeczeniu się nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 657655. 

Zarząd zapoznał się z pismem z dnia 15.12.2021 r. Dyrektora Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu dot. oświadczenia o zrzeczeniu się nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

 

 

Sekretarz Powiatu przestawiła zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji. 

Ww. zawiadomienie znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem  

UID 658978. 

Sekretarz Powiatu poinformowała, iż posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Powiatu Raciborskiego VI kadencji, odbędzie się w dniu 31 grudnia 2021 r. o godz. 09:30  

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. 

 

Ad. 4 

 

W tym miejscu Starosta rozpoczął omawianie materiałów dodatkowych.  

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyznania nagrody rocznej za 2020 r. Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu wraz  

z autopoprawką wprowadzoną w trackie posiedzenia.  

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

UID 659284. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej  

za 2020 r. Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu wraz z autopoprawką wprowadzoną w trakcie 

posiedzenia ? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2020 r. 
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Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, po wniesieniu autopoprawki w trackie posiedzenia.   

Zarząd zadecydował o przyznaniu  Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu nagrody rocznej za  

2020 r. w wysokości 2,5 - krotności jego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku 

poprzedzającym rok przyznania nagrody. 

Po zmianach, Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2021. 

 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia Wicestarosty Marka Kurpisa do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na 

Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą - Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu w dniu  

5 stycznia 2022 r. wraz z autopoprawką.  

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

UID 658829. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia Wicestarosty Marka 

Kurpisa do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu 

Wspólników spółki działającej pod firmą - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej  

w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu w dniu 4 stycznia 2022 r. wraz  

z autopoprawką wprowadzoną w trakcie posiedzenia ? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Wicestarosty Marka 

Kurpisa do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu 

Wspólników spółki działającej pod firmą - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej  

w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu w dniu 4 stycznia 2022 r., po wniesieniu 

autopoprawki wprowadzonej w trakcie posiedzenia.   

Ponadto Zarząd zapoznał się z pismem Prezesa Zarządu PKS w Raciborzu Sp. z. o.o.  

dot. zmiany terminu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z daty 05.01.2022 r. 

na 04.01.2022 r., które odbędzie się w siedzibie tut. Starostwa.  

Po zmianach, Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2021. 
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Starosta przedstawił pismo nr NGF/60/12/21 z dnia 27.12.2021 r. Dyrektora Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu w sprawie dotacji na realizację  projektu 

rozbudowy budynku szpitala w celu stworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem  

UID 658949. 

Zarząd zapoznał się z pismem nr NGF/60/12/21 z dnia 27.12.2021 r. Dyrektora Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu w sprawie dotacji na realizację  projektu 

rozbudowy budynku szpitala w celu stworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz 

postanowił, że powróci do sprawy na kolejnym posiedzeniu Zarządu, po przedstawieniu 

dodatkowych informacji przez dyrektora szpitala. 

 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła plan pracy Rady Powiatu Raciborskiego na 2022 r.  

Ww. plan pracy Rady znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

658978. 

Zarząd zapoznał się z planem pracy Rady Powiatu Raciborskiego na 2022 r. 

Ponadto polecił przekazać go komórkom organizacyjnym tut. Starostwa oraz Powiatowemu 

Zarządowi Dróg w Raciborzu, Powiatowemu Centrum Sportu w Raciborzu,  Powiatowemu 

Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu objętych planem, celem jego realizacji. 

 

 

W tym momencie, padły pytania Członków Zarządu w związku z doniesieniami  medialnymi 

na  temat północno-zachodniej obwodnicy Raciborza.  

Na wstępie Starosta zaznaczył, że budowa północno-zachodniej obwodnicy Raciborza jest 

kluczowa dla odciążenia ruchu w centrum miasta, a w szerszej perspektywie dla rozwoju 

Powiatu Raciborskiego oraz firmy Eko-Okna S.A. 

Następnie Starosta omówił spotkania robocze związane z ww. inwestycją,  

w których osobiście, systematycznie uczestniczył w obecności m.in.: wicemarszałka 

województwa Wojciecha Kałuży, właściciela firmy Eko-Okien S.A. Mateusz Kłoska, prezesa 
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firmy Eko-Okien S.A. Adama Wajdy, dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach 

Zbigniewa Tabora oraz innych osób zaangażowanych.  

Starosta dodał, że wszystkie spotkania przygotowywały do planowanej inwestycji  

i konsekwentnie przybliżały do podjęcia  realnych działań.  

Starosta poinformował, również że 30 grudnia 2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Śląskiego w Katowicach odbędzie się kolejne ważne merytoryczne spotkanie, 

w którym wezmą udział osoby najbardziej zaangażowane w realizację tej ważnej dla Powiatu 

Raciborskiego inwestycji.  

Starosta dodał, iż spotkania w celu wypracowania strategii powstania obwodnicy odbywały 

się wielokrotnie, jednak na etapie roboczym nie informowano o tym mediów.  

 

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 29 grudnia 2021 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 29 grudnia 2021 r. 

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

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2021 – 2032. 

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 zmiany planu finansowego środków 

pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia planu finansowego 

środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na lata 2021-2023. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia rocznego planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

powiatowi na 2022 rok. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Raciborzu przy ul. Grzonki 1 na 2022 rok. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagrody rocznej za  

2020 r. Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

12. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia Wicestarosty Marka 

Kurpisa do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu 

Wspólników spółki działającej pod firmą - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej 

w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu w dniu 4 stycznia 2022 r. 


