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OR.IV.0022.1.44.2021 

 

PROTOKÓŁ  NR 151/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 14 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  

oraz Kierownika Biura Obsługi Starosty Sylwii Sitarz. Jednocześnie przywitał  

na posiedzeniu Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 

„Mechanik” w Raciborzu Sławomira Janowskiego oraz Kierownika Referatu Inwestycji  

i Rozwoju Romana Peikerta. 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 08.05.  

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 Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie podjęcia pilnych działań 

mających na celu przeciwdziałanie drastycznym podwyżkom cen gazu ziemnego, 

2) nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok, 

3) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2021 – 2032, 
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4) nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 2032, 

5) nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Raciborskiego na 2022 rok, 

6) trzy uchwały III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Katowicach z dnia 9 grudnia 2021 r.,  

7) informację o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego  

VI kadencji, które odbędzie się w dniu 16 grudnia 2021 r. o  godz. 14:00 w Starostwie 

Powiatowym w Raciborzu. 

 

Ww. materiały dodatkowe zostaną omówione w pkt 8 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, 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 150/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 7 grudnia 2021 r. 

2. Pismo Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 ,,Mechanik”  

w Raciborzu nr CKZiU.3124.63.2021 z dnia 3 grudnia 2021 r. dot. przetargu na zadanie:  

Adaptacja istniejącego pomieszczenia warsztatowego na aulę zlokalizowaną w budynku 

warsztatowym CKZiU nr 2 ,,Mechanik” w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1, ostateczna 

informacja pokontrolna 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, 
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etap II” oraz zarządzenie Rzecznika dyscypliny finansów publicznych przy RIO  

w Katowicach sygn. akt: Rdfp.704/20/20 z dnia 23 listopada 2021 r. 

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

5. Sprawy bieżące – I część. 

6. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

7. Sprawy bieżące – II część. 

8. Materiały dodatkowe.  

 

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

21 grudnia 2021 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 150/2021 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 7 grudnia 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 150/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 7 grudnia 2021 r. 

 

Ad. 2 

 

Zgodnie z ustaleniami z poprzedniego posiedzenia, Członkowie Zarządu Powiatu 

Raciborskiego powrócili do omówienia pisma Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 2 ,,Mechanik” w Raciborzu nr CKZiU.3124.63.2021 z dnia 3 grudnia  

2021 r. dot. przetargu na zadanie: Adaptacja istniejącego pomieszczenia warsztatowego  

na aulę zlokalizowaną w budynku warsztatowym CKZiU nr 2 ,,Mechanik” w Raciborzu  

przy ul. Zamkowej 1. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 655378. 

W pierwszej kolejności w przedmiotowej sprawie głos zabrał Skarbnik Powiatu,  

który zaproponował, aby Zarząd wyraził zgodę na dokonanie zmian w budżecie Powiatu 
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Raciborskiego i tym samym  zwiększenie środków finansowych o kwotę 270 000,00 zł w celu 

rozstrzygnięcia ww. przetargu.  

Z kolei Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Roman Peikert podkreślił, że jest to już 

czwarte postępowania przetargowe, które zorganizowano w związku z planowaną adaptacją 

pomieszczenia warsztatowego na aulę, jednocześnie dodał, że przy ogłaszaniu kolejnych 

przetargów przez tut. Starostwo obserwowany jest ciągły wzrost cen na planowane roboty 

budowalne czy usługi. Stąd też wydaje się, że złożona oferta przez Przedsiębiorstwo Majnusz 

z Raciborza w kwocie 1 200 000,00 zł na realizację tego zadania jest godna zaakceptowania.  

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 ,,Mechanik” w Raciborzu 

Sławomir Janowski udzielił szczegółowych wyjaśnień związanych z organizowanymi 

przetargami na przedmiotowe zadanie. Jego zdaniem nawet ogłoszenie piątego przetargu  

nie daje gwarancji, że zaplanowane w budżecie środki na jego realizację okażą się 

wystarczające. W związku z powyższym zaproponował, aby Zarząd wyraził zgodę  

na zwiększenie środków na ww. zadanie. Decyzja pozytywna pozwoli na rozstrzygnięcie 

przetargu i rozpoczęcie inwestycji.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po ponownym zapoznaniu się z pismem Dyrektora Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu  

nr CKZiU2.3124.63.2021 z dnia 3 grudnia 2021 r. oraz wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień 

złożonych przez Dyrektora wyraził zgodę na zwiększenie puli środków przeznaczonych  

na realizację zadania: Adaptacja istniejącego pomieszczenia warsztatowego na aulę 

zlokalizowaną w budynku warsztatowym CKZiU nr 2 „Mechanik” w Raciborzu  

przy ul. Zamkowej 1 o kwotę 270 000,00 zł. 

 

W dalszej części posiedzenia Zarząd zapoznał się z ostateczną informacją pokontrolną  

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”. Do ostatecznej informacji 

pokontrolnej nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.  

Ww. informacja pokontrolna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem 

UID 655683. 

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 ,,Mechanik” w Raciborzu 

Sławomir Janowski udzielił szczegółowych wyjaśnień w sprawie ostatecznej informacji 

pokontrolnej, którą otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego  
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dot. projektu pn. „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie 

raciborskim - CKZiU nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, etap II”. Jednocześnie Dyrektor 

zapoznał zebranych z wniesionymi zastrzeżeniami do ustaleń ww. kontroli, które znajdują się 

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 654021.  

W toku dyskusji Skarbnik Powiatu poinformował, że konsekwencje finansowe wynikające  

z ustaleń ww. kontroli polegać będą na tym, że Szkoła otrzyma mniejszą refundację 

poniesionych wydatków na realizację projektu w kwocie 124 000,00 zł.  

Dyrektor Sławomir Janowski przekazał, że w trakcie przeprowadzonych czynności 

kontrolnych projektu przez Urząd Zamówień Publicznych oraz Krajową Izbę Odwoławczą 

nie zostały nałożone kary finansowe. Z kolei z kontroli Urzędu Marszałkowskiego  

w Katowicach wynika, że Szkoła otrzyma pomniejszoną refundację wydatków w przypadku:  

1) postępowania na dostawę doposażenia pracowni obrabiarek sterowanych numerycznie  

w wysokości 25 % wartości wydatków kwalifikowanych w ramach zawartej umowy  

z Abplanalp Sp. z o.o., na kwotę 454 731,00 zł,  

2) postępowania na dostawę doposażenia pracowni tokarek w wysokości 10 % wartości 

wydatków kwalifikowanych w ramach zawartej umowy z JANUS Spółka z o.o. i Sp. 

komandytowa, na kwotę 103 197,00 zł.  

  

W trakcie dyskusji nad zastrzeżeniami podniesionymi w ostatecznej informacji pokontrolnej 

Członkowie Zarządu podkreślili, iż każdorazowo w opisie przedmiotu zamówienia Szkoła 

powinna opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny, nie utrudniający uczciwej 

konkurencji i nie zawężający kręgu potencjalnych wykonawców ze szczególnym 

uwzględnieniem realnych, obiektywnych potrzeb oraz klasy sprzętu. W informacji 

pokontrolnej podniesiono, że została naruszona zasada uczciwej konkurencji  

i równego traktowania wykonawców.  

Dyrektor poinformował, że Szkole zależało na pozyskaniu w ramach projektu jak najlepszego 

sprzętu, który będzie służył uczniom przez długie lata. Otrzymany sprzęt działa znakomicie,  

a uczniowie i nauczyciele są zadowoleni z możliwości kształcenia na sprzęcie tej klasy.  

W dalszej części posiedzenia Członkowie Zarządu zwrócili uwagę, że wszczynając 

postępowanie o udzielenie zamówienia Szkoła winna nie tylko dokonać opisu przedmiotu 

zamówienia w sposób umożliwiający uzyskanie spełnienia uzasadnionych potrzeb w tym 

zakresie, ale także ocenić możliwości rynku, czy tak dokonany opis nie doprowadzi  
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do takiego utrudnienia wzięcia udziału w postępowaniu wykonawcom, iż tylko jeden z nich 

(lub ściśle ograniczony krąg) będzie w stanie sprostać postawionym wymaganiom.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z ostateczną informacją pokontrolną  

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” oraz wysłuchał wyjaśnień 

Dyrektora w ww. sprawie. Jednocześnie polecił, aby Dyrektor zgodnie z upoważnieniem 

udzielonym przez Zarząd Powiatu Raciborskiego w dniu 12 sierpnia 2020 r. w formie 

uchwały nr 88/446/2020 przekazał do jednostki kontrolującej (oraz do wiadomości Zarządu) 

informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął zgodnie z ww. informacją oraz w uzgodnieniu  

z opiekunem projektu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, że w kolejnym 

wniosku o płatność zostaną przedstawione do rozliczenia otrzymanej zaliczki wydatki 

związane z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego będące przedmiotem  

ww. kontroli, tj.: 

1) WYD011 tokarka CNC z osią Y i napędzanymi narzędziami (faktura Nr FVS 20/12/1048  

- HFO/MPP, umowa z Abplanalp Sp. z o.o., nr postępowania nadany przez 

Zamawiającego: CKZiU2.26.1.20) wysokość wydatku kwalifikowalnego zostanie 

pomniejszona zgodnie z nałożoną korektą finansową o 25%, 

2) WYD013 tokarka konwencjonalna (faktura nr: 18/11/SPK/2020, umowa z JANUS  

Sp. z o.o. i Sp. Komandytowa, nr postępowania nadany przez Zamawiającego: 

CKZiU2.26.2.20) wysokość wydatku kwalifikowalnego zostanie pomniejszona zgodnie  

z nałożoną korektą finansową o 10%. 

 

Następnie Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z zarządzeniem Rzecznika dyscypliny 

finansów publicznych przy RIO w Katowicach sygn. akt: Rdfp.704/20/20 z dnia 23 listopada 

2021 r. o przekazaniu informacji o ujawnionych okolicznościach wskazujących naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 

„Mechanik” w Raciborzu, będące wynikiem kontroli doraźnej przeprowadzonej przez służby 

Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na zadaniu pn. „Dostawa doposażenia pracowni 

obrabiarek sterowanych numerycznie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

nr 2 „Mechanik” w Raciborzu.  

Ww. zarządzenie znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 654161.  
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Mając na uwadze powyższe Zarząd polecił, aby Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego nr 2 ,,Mechanik” w Raciborzu na piśmie odniósł się do stwierdzonych 

naruszeń ustawy Pzp mających wpływ na wynik przedmiotowego postępowania  

oraz zaproponował, jakie podejmie kroki celem wyeliminowania podobnych sytuacji  

w przyszłości. Termin – 5 stycznia 2022 r.  

O godz. 09.00 posiedzenie opuścił Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 2 ,,Mechanik” w Raciborzu Sławomir Janowski. 

W trakcie dyskusji zebrani podkreślili, że w jednostkach organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego coraz częściej pojawiają się problemy związane z prawidłowym 

organizowaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Konsekwencje 

niewłaściwego ich przeprowadzania przez osoby za to odpowiedzialne obciążają budżet 

Powiatu Raciborskiego. W przyszłości należy więc rozważyć kompleksowe organizowanie 

zamówień publicznych dla wszystkich jednostek.    

W tym miejscu Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju przekazał informacje nt. przetargu 

organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu i zaproponował, aby na sesji 

w dniu 21 grudnia 2021 r. zwiększyć wartość projektu pn. „Woda, motyle, wiatr - moja 

potrzeba wolności” o kwotę 40 000,00 zł w 2022 roku. Powyższa propozycja spotkała się  

z akceptacją zebranych.  

O godz. 09.20 Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Roman Peikert opuścił 

posiedzenie.  

 

Ad. 3 

 

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

nieodpłatnego przekazania nakładów inwestycyjnych Gminie Pietrowice Wielkie. 

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

656617. 

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

Raciborskiego w sprawie nieodpłatnego przekazania nakładów inwestycyjnych Gminie 

Pietrowice Wielkie oraz jego przekazaniem na sesję, która odbędzie się w dniu 21 grudnia 

2021 r.? 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 
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Raciborskiego w sprawie nieodpłatnego przekazania nakładów inwestycyjnych Gminie 

Pietrowice Wielkie oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 21 grudnia 2021 r. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody  

na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Raciborzu, 

stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

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

656537. 

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

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej 

na nieruchomości położonej w Raciborzu, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego  

oraz jego przekazaniem na sesję, która odbędzie się w dniu 21 grudnia 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 wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej 

na nieruchomości położonej w Raciborzu, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego  

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

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

sprawozdania Starosty Raciborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  

za 2021 rok. 

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

654955. 

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

Raciborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Raciborskiego z działalności 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2021 rok oraz jego przekazaniem na sesję,  

która odbędzie się w styczniu 2022 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 przyjęcia sprawozdania Starosty Raciborskiego z działalności 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2021 rok oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję, 

która odbędzie się w styczniu 2022 r.   
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Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania statutu 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

656582. 

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

Raciborskiego w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz jego 

przekazaniem na sesję, która odbędzie się w styczniu 2022 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 nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz postanowił  

o jego przekazaniu na sesję, która odbędzie się w styczniu 2022 r. 

Przedmiotowy projekt uchwały zostanie skierowany do konsultacji.  

 

Ad. 4 

 

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 

656509. 

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.  
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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 

656510. 

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 

656511. 

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

656512. 

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.  

 

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

dotyczącej nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 

Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

656586. 

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

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej nadania statutu Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu? 

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 dotyczącej nadania statutu Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu. 

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

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu wraz z autopoprawkami 

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

656697. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu wraz ze zgłoszonymi przez Sekretarza Powiatu 

autopoprawkami redakcyjnymi? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu, po wniesieniu przez Sekretarza Powiatu autopoprawek 

redakcyjnych zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

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

nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

Ad. 5 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2021 rok. Jednocześnie przekazał, że skorygowano zmiany planów 

finansowych ZSE w Raciborzu.  

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

656326. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu i Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu. 

 

Ad. 6 

 

Członkini Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska zaprezentowała kartę 

informacyjną Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXIV/267/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie 

przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Raciborskiego na lata 2021-2024,  

z perspektywą na lata 2025-2028”. 

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

655210. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Referatu Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa do określenia realizacji Uchwały Nr XXXIV/267/2021 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony 

Środowiska dla Powiatu Raciborskiego na lata 2021-2024, z perspektywą na lata 2025-2028”. 

 

Skarbnik Powiatu omówił kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji 

Uchwały Nr XXXIV/268/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 listopada 2021 r.  

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2021 – 2032.  

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

656323. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

do określenia realizacji Uchwały Nr XXXIV/268/2021 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2021 – 2032. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia 

realizacji Uchwały Nr XXXIV/269/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 listopada 

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

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

656324. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

do określenia realizacji Uchwały Nr XXXIV/269/2021 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2021 rok. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXIV/270/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 listopada 2021 r. 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. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

655704. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Referatu Edukacji  

do określenia realizacji Uchwały Nr XXXIV/270/2021 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 30 listopada 2021 r. 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. 

 

Członkini Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska przedstawiła kartę 

informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXIV/271/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 listopada 2021 r.  

w sprawie ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów  

w 2022 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego.  

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

655890. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Komunikacji  

i Transportu do określenia realizacji Uchwały Nr XXXIV/271/2021 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości kosztów usuwania  

i opłat za przechowywanie pojazdów w 2022 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji 

Uchwały Nr XXXIV/272/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 listopada 2021 r.  

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

655830. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych 

do określenia realizacji Uchwały Nr XXXIV/272/2021 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 30 listopada 2021 r. 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. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji 

Uchwały Nr XXXIV/273/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 listopada 2021 r.  
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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. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

655833. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych 

do określenia realizacji Uchwały Nr XXXIV/273/2021 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 30 listopada 2021 r. 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. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji 

Uchwały Nr XXXIV/274/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 listopada 2021 r.  

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.  

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

655836. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych 

do określenia realizacji Uchwały Nr XXXIV/274/2021 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 30 listopada 2021 r. 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.  

 

Członkini Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska zaprezentowała kartę 

informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXIV/275/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Raciborzu, 

stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

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

655856. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały Nr XXXIV/275/2021 Rady Powiatu 
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Raciborskiego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa 

własności nieruchomości położonej w Raciborzu, stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego. 

 

Sekretarz Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego do określenia 

realizacji Uchwały Nr XXXIV/276/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 listopada 

2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Raciborskiemu. 

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

656638. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego 

do określenia realizacji Uchwały Nr XXXIV/276/2021 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Raciborskiemu. 

 

Ad. 7 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu komisji stałych 

Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji, które odbędzie się w dniu 16 grudnia 2021 r.  

o  godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. 

Ww. zawiadomienie znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

656547. 

 

Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z pismem Przewodniczącego Rady Miejskiej  

w Radlinie nr S.0002.00012.2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. dot. podjęcia pilnych działań 

mających na celu przeciwdziałanie drastycznym podwyżkom cen gazu i energii elektrycznej 

dla gospodarstw domowych. Do pisma dołączono uchwałę Rady Miejskiej w Radlinie  

z dnia 30 listopada 2021 r. w przedmiotowej sprawie. 

W uchwale tej Rada Miejska w Radlinie postanowiła wystąpić do Prezesa Rady Ministrów 

oraz Parlamentarzystów z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego  

w sprawie podjęcia pilnych działań mających na celu przeciwdziałanie drastycznym 

podwyżkom cen nośników energii dla gospodarstw domowych. Uchwałę postanowiono 

przekazać organom stanowiącym miast i gmin Subregionu Zachodniego Województwa 

Śląskiego. 

Ww. pismo wraz z uchwałą znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem 

UID 655464. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z ww. korespondencją i uznał za celowe poparcie 

działań mających na celu przeciwdziałanie drastycznym podwyżkom cen gazu ziemnego, 

które wpłyną również na działalność Powiatu Raciborskiego poprzez zdecydowanie większe 

koszty utrzymania szkół, szpitala, domu pomocy społecznej i innych obiektów użyteczności 

publicznej. 

W związku z powyższym Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie podjęcia pilnych działań mających na celu przeciwdziałanie 

drastycznym podwyżkom cen gazu ziemnego. 

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

657306. 

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

Raciborskiego w sprawie podjęcia pilnych działań mających na celu przeciwdziałanie 

drastycznym podwyżkom cen gazu ziemnego oraz jego przekazaniem na sesję, która odbędzie 

się w dniu 21 grudnia 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 podjęcia pilnych działań mających na celu przeciwdziałanie 

drastycznym podwyżkom cen gazu ziemnego oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 21 grudnia 2021 r. 

 

Ad. 8 

 

Starosta rozpoczął omawianie materiałów dodatkowych.  

W pierwszej kolejności Skarbnik Powiatu zaprezentował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2021 rok. 

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

655495. 

Skarbnik Powiatu wyjaśnił, iż w nowej wersji przedmiotowego projektu uchwały zmniejsza 

się o kwotę 2 053 903,00 zł plan dochodów na zadaniach dot. organizacji publicznego 

transportu zbiorowego, w tym:  

1) zmniejsza się o kwotę 2 646 164,00 zł środki z Funduszu Rozwoju Przewozów 

Autobusowych ze względu na brak zawartych porozumień z Powiatami: Głubczyckim  
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i Rybnickim, na mocy których Powiat Raciborski stałby się organizatorem publicznego 

transportu zbiorowego dla czterech linii komunikacyjnych tj.: ➢ Racibórz – Kietrz przez 

Żerdziny, Pietrowice Wielkie, ➢ Racibórz – Kietrz przez Samborowice, Pietrowice 

Wielkie, ➢ Racibórz – Baborów, ➢ Racibórz – Lyski,  

2) zwiększa się o kwotę 592 261,00 zł dotacje celowe z Gmin Powiatu Raciborskiego. 

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 2 053 903,00 zł plan wydatków Starostwa na zadaniach 

dot. organizacji publicznego transportu zbiorowego. 

Powyższe zmiany znajdą odzwierciedlenie w projekcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2021 – 2032. 

Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem nowej wersji projektu uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

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

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

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

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt 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. 

Nawiązując do wcześniejszych ustaleń Skarbnik Powiatu poinformował, że w ww. projekcie 

uchwały mi.in.: 

 

1) zwiększa się wartość projektu pn. „Woda, motyle, wiatr - moja potrzeba wolności”  

o kwotę 40 000,00 zł w 2022 roku,  

2) zwiększa się wartość zadania: Przebudowa pomieszczenia na aulę w Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1 o kwotę 

270 000,00 zł w 2022 roku. 
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Skarbnik Powiatu nawiązał do pisma Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”  

w Raciborzu informującego 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 pierwszym postępowaniu przetargowym zaproponowana cena paliwa gazowego była 

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 

wynosiła 782 359,24 zł, co spowodowało różnicę w wysokości 497 109,80 zł. W związku  

z powyższym postępowanie przetargowe zostało unieważnione.  

Następnie DPS w Raciborzu ogłosił kolejne postępowanie na zabezpieczenie dostawy paliwa 

gazowego w pierwszym kwartale 2022 r. Zaproponowana cena paliwa gazowego okazała się 

wyższa 6,4-krotnie od aktualnej ceny.  

Skarbnik Powiatu poinformował, że należy przesunąć środki finansowe w budżecie jednostki 

w wysokości 131 800,00 zł, aby w ten sposób można było rozstrzygnąć pozytywnie toczące 

się postępowanie na dostawę paliwa gazowego na I kwartał 2022 r.  

Szczegółowych informacji w sprawie prowadzonych postępowań na dostawę paliwa 

gazowego dla jednostki udzieliła w rozmowie telefonicznej ze Starostą Dyrektor Małgorzata 

Krawczyńska.  

W trakcie rozmowy Starosta zwrócił uwagę, aby w przyszłości postępowanie przetargowe  

na dostawę paliwa gazowego było prowadzone z dużym wyprzedzeniem.   

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 oraz jego przekazaniem na sesję w dniu 21 grudnia  

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 21 grudnia 2021 r. 
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Skarbnik Powiatu przedstawił: 

1) nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 2032, 

2) nową wersję 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 nowej wersji 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 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję 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 nowej wersji 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 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję 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.  

 

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) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022 - 2032, 

2) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Raciborskiego na 2022 rok,  

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

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok 
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i jednocześnie wycofanie z porządku obrad ww. projektów uchwał przekazanych pismem             

nr OR.IV.0022.3.11.2021 z dnia 8 grudnia 2021 r.  

1) projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2021 – 2032, 

2) projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Raciborzu, 

stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego,  

3) projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nieodpłatnego przekazania 

nakładów inwestycyjnych Gminie Pietrowice Wielkie,  

4) projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie podjęcia pilnych działań 

mających na celu przeciwdziałanie drastycznym podwyżkom cen gazu ziemnego. 

 

Starosta przedstawił: 

 

1) Uchwałę Nr 4200/III/282/2021 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Katowicach z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd 

Powiatu Raciborskiego projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem,  

2) Uchwałę Nr 4200/III/283/2021 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Katowicach z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania 

deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok Powiatu Raciborskiego,  

3) Uchwałę Nr 4200/III/284/2021 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Katowicach z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd 

Powiatu Raciborskiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2022-2032. 

 

Ww. uchwały znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID: 656726, 

656725 i 656727. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z: 

 

1) Uchwałą Nr 4200/III/282/2021 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Katowicach z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd 

Powiatu Raciborskiego projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem,  
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2) Uchwałą Nr 4200/III/283/2021 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Katowicach z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania 

deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok Powiatu Raciborskiego,  

3) Uchwałą Nr 4200/III/284/2021 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Katowicach z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd 

Powiatu Raciborskiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2022-2032 

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

 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Raciborskiego VI kadencji odbędzie się w dniu 16 grudnia 2021 r. o  godz. 14:00  

w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 656749. 

 

Sekretarz Powiatu przypomniała, że na poprzednim posiedzeniu zebrani wstępnie zapoznali 

się z pismem Przewodniczącego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów dot. zaproszenia  

do przystąpienia Powiatu Raciborskiego do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.  

Po rozeznaniu ustalono, że składka członkowska dla Powiatu Raciborskiego wynosić będzie 

ok. 13 000,00 zł na rok.  

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego nie podjął ostatecznej decyzji w sprawie 

przystąpienia Powiatu Raciborskiego do Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, postanawiając, 

że do tematu powróci w terminie późniejszym.  

 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że w dniu 23 października 2019 r. Parlament Europejski  

i Rada Unii Europejskiej przyjęła Dyrektywę nr 2019/1937 w sprawie ochrony osób 

zgłaszających naruszenie prawa Unii, wyznaczając krajom UE termin na wdrożenie 

przepisów Dyrektywy do dnia 18 grudnia 2021 r. Do dnia dzisiejszego nie ma polskiej ustawy 

implementującej zagadnienie tzw. „sygnalistów” do polskiego prawodawstwa, nie ma zatem 

podstawy prawnej do wdrożenia wewnętrznych procedur w zakresie zgłaszania 

nieprawidłowości. Z wypowiedzi medialnych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej wynika, ze resort wciąż pracuje nad projektem ustawy i po monitach ze strony 

samorządowej (m.in. Związku Miast Polskich) przeanalizuje sprawę i zaproponuje 

rozwiązanie problemu dot. sposobu postępowania w tzw. „okresie przejściowym” w sytuacji 
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niewdrożenia dyrektywy do polskiego systemu prawnego, mimo upływu terminu wejścia  

w życie dyrektywy unijnej.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego podjął decyzję o pozostawieniu prowadzenia obsługi 

finansowo-księgowej jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego w obecnej formie.  

W aktualnym stanie faktycznym nie przewiduje się utworzenia Centrum Usług Wspólnych. 

W związku z powyższym Zarząd polecił dyrektorom/kierownikom jednostek organizacyjnych 

Powiatu Raciborskiego podjęcie działań mających na celu: 

1) zapewnienie ciągłości obsługi księgowej (nabory na potencjalne wakaty na stanowiskach), 

2) zdefiniowanie informatycznej obsługi szkół na odrębnych bazach księgowo-płacowych 

(Vulcan) od 2022 r. 

 

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 14 grudnia 2021 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 14 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. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej nadania statutu Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 


