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OR.IV.0022.1.1.2022 

 

PROTOKÓŁ  NR 155/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 11 stycznia 2022 r.  

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, 47 – 400 Racibórz 

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Grzegorz Swoboda. Przewodniczący posiedzenia 

stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego  

do podejmowania uchwał.  

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 08.00. 

Posiedzenie odbyło się w budynku A, na I piętrze, w sali Zarządu 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 dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok (rezerwa), 

2) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok,  

3) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

powiatowi na rok 2022,  

4) pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu nr ZSE.081.1.2022. 

 

Ww. materiały dodatkowe zostaną omówione w pkt 8 protokołu.   

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia?  
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Po zmianach, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – przyjął szczegółowy porządek posiedzenia, 

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  

Starosta wyznaczył Członków Zarządu, Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu  

do zreferowania poszczególnych punktów porządku posiedzenia, zgodnie z podziałem 

kompetencji w zakresie nadzoru i koordynacji spraw prowadzonych w komórkach 

organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu i jednostkach organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego.  

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Spotkanie z byłą Dyrektor Zamku Piastowskiego w Raciborzu Grażyną Wójcik.  

2. Rozbudowa budynku Szpitala Rejonowego w Raciborzu w celu stworzenia Szpitalnego 

Oddziału Ratunkowego – referuje Dyrektor Ryszard Rudnik oraz Główny księgowy  

Paweł Knop.  

3. Przyjęcie Protokołu Nr 154/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 29 grudnia 2021 r.  

4. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

5. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

6. Sprawy bieżące. 

7. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

8. Materiały dodatkowe.  

 

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

18 stycznia 2022 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

Starosta przywitał na posiedzeniu byłą Dyrektor Zamku Piastowskiego w Raciborzu  

Grażynę Wójcik. W imieniu swoim i zebranych podziękował byłej Dyrektor za ogromne 

zaangażowanie, jakie wykazała w czasie gdy kierowała jednostką w 2021 r.,  

a w szczególności przy organizacji dużych imprez, które miały miejsce na Zamku,  

m.in. w trakcie grudniowego jarmarku. Starosta wyraził także nadzieję na dalszą współpracę, 
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w tym na pomoc i wsparcie przy kolejnych wydarzeniach, jakie planowane są na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu.  

Pani Grażyna Wójcik podziękowała zebranym za zaufanie, jakim została obdarzona,  

gdy powierzono jej ponownie funkcję Dyrektora Zamku Piastowskiego w Raciborzu. 

Jednocześnie potwierdziła chęć dalszej współpracy z władzami powiatu, jak również z obecną 

Dyrektor placówki.  

Członkini Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska serdeczne podziękowała  

Pani Grażynie Wójcik za wsparcie merytoryczne, jakie udzieliła w ramach prac zespołu 

doradczego ds. przygotowania rekomendacji w zakresie rozwoju oraz zmiany kierunków 

funkcjonowania Zamku Piastowskiego w Raciborzu. 

O godz. 08.15 zakończyło się spotkanie z byłą Dyrektor Zamku Piastowskiego w Raciborzu 

Grażyną Wójcik.   

 

Ad. 2 

 

W tym miejscu na posiedzenie przybyli: Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu  

Ryszard Rudnik oraz Główny księgowy Paweł Knop. Starosta przywitał przybyłych gości  

i rozpoczął omawianie tematu związanego z rozbudową budynku Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu w celu stworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.  

Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu Ryszard Rudnik przypomniał,  

że dnia 19 czerwca 2019 r. pomiędzy Skarbem Państwa-Ministrem Zdrowia a Szpitalem 

Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu została podpisana umowa  

nr POIS.09.01.00-00-0362/18-00/374/2019/220 o dofinansowanie Projektu nr POIS.09.01.00-

00-0362/18 pn. „Przebudowa z rozbudową budynku szpitala w celu stworzenia Szpitalnego 

Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym im. dr Józefa Rostka w Raciborzu”. 

Zgodnie z załącznikiem nr 3 (sporządzonym na dzień 15 czerwca 2021 r.) do ww. umowy 

całkowity koszt realizacji projektu wynosi 10 132 129,44 zł, wkład jednostki samorządu 

terytorialnego 1 485 319,42 zł, inne krajowe środki publiczne 230 000,00 zł.  

Jak podkreślił Dyrektor warunkiem ubiegania się o środki zewnętrzne na realizację  

ww. projektu było zapewnienie jego współfinansowania przez JST. Mając na uwadze 

powyższe zadanie to zostało ujęte w uchwale Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 maja 

2018 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 
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Raciborskiego na lata 2018-2032, a następnie w uchwale z dnia 18 grudnia 2018 r.  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2019 – 2032.  

Dyrektor Ryszard Rudnik poinformował, że w ramach projektu pn. „Przebudowa  

z rozbudową budynku szpitala w celu stworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego  

przy Szpitalu Rejonowym im. dr Józefa Rostka w Raciborzu” zostanie utworzony Szpitalny 

Oddział Ratunkowy na bazie istniejącej izby przyjęć ze szczególnym uwzględnieniem 

stanowisk wstępnej intensywnej terapii. Zakłada on wykonanie prac budowalnych  

i instalacyjnych oraz zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego. Początek prac  

w ramach projektu był przewidziany na I kwartał 2020 r. lecz w związku z wybuchem 

epidemii COVID-19 i przekształceniem Szpitala Rejonowego w Raciborzu przez Wojewodę 

Śląskiego w tzw. szpital jednoimienny prace zostały przełożone.  

Dyrektor Ryszard Rudnik poinformował zebranych, że pod koniec 2021 r. wykonawca 

zadania wszedł na plac budowy. Roboty budowalne polegają na przebudowie części 

pomieszczeń w blokach A, B, C, H, zlokalizowanych na poziomie niskiego i wysokiego 

parteru istniejącego budynku Szpitala wraz z dobudową bloku C1.  

W miarę postępu prac będzie można określić realny termin zakończenia tej inwestycji,  

ze wstępnych szacunków wynika, że może to nastąpić w I kwartale 2023 r. W związku  

z powyższym znaczna część płatności związanych z realizacją projektu przypada na rok 2022. 

Dyrektor dodał, że harmonogram realizacji projektu pn. „Przebudowa z rozbudową budynku 

szpitala w celu stworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym  

im. dr Józefa Rostka w Raciborzu” – dalej projekt SOR – zakładał zakup wyposażenia 

niezbędnego do jego realizacji w planowanym terminie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 

2022 r. W związku z tym, iż realizacja projektu SOR odbywa się z opóźnieniem zakupy te 

zostaną przesunięte na II półrocze 2022 r. Dzięki temu gwarancja sprzętu, który  

przy zakupach zgodnie z ww. harmonogramem de facto zostałby umieszczony w magazynie,  

nie ulegnie skróceniu. Będzie też można zaplanować i przeprowadzić w stosownym terminie 

szkolenie personelu medycznego. Wymaga to przygotowania korekty harmonogramu 

realizacji projektu SOR i jego zatwierdzenia przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Śląskiego.  

Jak podkreślił Główny księgowy Paweł Knop projekt SOR, który finansowany jest 

ze środków unijnych, jest trudny i wymaga ogromnej wiedzy merytorycznej  

oraz doświadczenia pracowników zaangażowanych w jego realizację. Opóźnienia realizacji 

projektu SOR, które nastąpiły na skutek wybuchu epidemii COVID-19, nie ułatwiają 
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bieżących uzgodnień z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego  

czy  Ministerstwem Zdrowia. Ministerstwo to poinformowało, że w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa wydatkowania funduszy europejskich w nieprzekraczalnej granicznej dacie 

kwalifikowalności wydatków wyznaczonej na koniec 2023 r., projekt SOR został objęty 

szczególnym monitoringiem projektów, zgodnie z zaleceniem Instytucji Zarządzającej. 

Jednocześnie Ministerstwo zobowiązało Szpital do bieżącego informowania Instytucji 

Pośredniczącej o ewentualnych ryzykach i problemach związanych z terminową realizacją 

projektu oraz do dołożenia wszelkich starań w celu terminowego zakończenia realizacji 

projektu.  

Główny księgowy Paweł Knop przypomniał, że zgodnie z harmonogramem realizacji 

projektu SOR wkład jednostki samorządu terytorialnego wynosi 1 485 319,42 zł, w tym 

pierwsza zaliczka w kwocie 90 000,00 zł miała zostać przekazana Szpitalowi w IV kwartale 

2021 r. W związku z tym, iż Szpital nie otrzymał ww. zaliczki można się spodziewać,  

że zostanie to potraktowane jako uchybienie formalne. Szpital wystosował do Instytucji 

Zarządzającej wyjaśnienia zgodnie z którymi ww. kwota zostanie zrefundowana Szpitalowi  

do końca stycznia 2022 r. Zgodnie z obowiązującymi zasadami finansowania inwestycji  

z funduszy europejskich po wydatkowaniu i prawidłowym rozliczeniu zaliczki, przekazywane 

są kolejne.  

W tym miejscu rozpoczęła się dyskusja nt. możliwości finansowania projektu SOR.  

Dyrektor Ryszard Rudnik przedstawił bieżącą sytuację finansową lecznicy. Przekazał,  

że nadwyżka Szpitala zostanie rozdysponowana w tym roku. Należy się bowiem liczyć  

ze zwiększeniem wynagrodzeń w związku z rosnącą inflacją i konsekwencjami rozwiązań 

wynikających z wprowadzenia tzw. Polskiego Ładu. Ponadto Dyrektor poinformował,  

że w 2021 r. z własnych środków lecznicy zostały wykonane bieżące remonty w budynku 

głównym, w tym m.in. wymiana windy. Zgodnie z obowiązującym harmonogramem 

realizacji projektu SOR nie jest możliwym, aby jego dofinansowanie przez JST zostało 

rozłożone na lata 2022 i 2023. Dotacja JST powinna zostać udzielona w 2022 r.  

W tym miejscu Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego przypomnieli o ustaleniach  

z Prezydentem Miasta Racibórz, zgodnie z którymi z budżetu tej jednostki miała zostać 

przekazana dotacja w wysokości 800 000,00 zł na wykonanie zadań inwestycyjnych  

w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu. Na dzień dzisiejszy do przekazania środków nie doszło,  

stąd należy przypomnieć o powyższych deklaracjach. Okazją do tego będzie udział Starosty  

w najbliższej sesji Rady Miasta Racibórz, która odbędzie się w dniu 26 stycznia 2022 r.   
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Na sesji omawiany będzie temat pt. „Rola i odpowiedzialność samorządu lokalnego  

w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców”.  

Dyrektor Ryszard Rudnik podkreślił, że należy wziąć pod uwagę wzrost kosztów wszystkich 

realizowanych inwestycji przez Szpital, w tym dotyczących projektu SOR. Jaka będzie ich 

wysokość okaże się, gdy wykonawca robót zakończy pierwszy etap zadania. Możliwe jest,  

że koszty tego projektu wzrosną nawet o 15 %, a nawet o 20 % wartości inwestycji. Ponadto 

zauważył, że Szpital ponosi z własnych środków koszty obsługi inwestorskiej projektu SOR, 

a są to wydatki niekwalifikowalne. 

Skarbnik Powiatu poinformował, że na dzień dzisiejszy w budżecie Powiatu Raciborskiego 

nie ma zaplanowanych środków na dofinansowanie projektu SOR. Końcowe sprawozdania 

jednostek organizacyjnych z wykonania budżetu za 2021 r. spływają i być może  

w najbliższym czasie będzie możliwe określenie, jaka jest wysokość nadwyżki budżetowej. 

Zwrócił uwagę, że aktualna sytuacja finansowana Powiatu Raciborskiego znacznie się 

zmieniła od czasu, kiedy w latach 2018 - 2019 projekt SOR był ujęty w WPF-ie.  

W tzw. Polskim Ładzie wprowadzono rozwiązania zmieniające w sposób fundamentalny 

sposób finansowania samorządów. Spadają dochody z PIT i CIT, a w 2022 r. w gwałtowny 

sposób zmieniła się wysokość subwencji oświatowej. Trudna sytuacja finansowa utrzymuje 

się w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, gdzie spada liczba 

mieszkańców od momentu wybuchu epidemii COVID-19, a koszty jednostki rosną. 

Zaproponował, aby mając na uwagę sytuację finansową lecznicy, Szpital wspólnie  

z Powiatem Raciborskim dofinansował projekt SOR.  

W trakcie dyskusji Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego zwrócili uwagę na to jak 

ważny jest dostęp mieszkańców do właściwej opieki zdrowotnej, podkreślili, że jest to 

zadanie priorytetowe dla samorządu powiatowego. Stąd należy podjąć wysiłek tak,  

aby projekt SOR został jak najszybciej dokończony, nawet jeśliby miało to nastąpić kosztem 

odstąpienia czy przesunięcia w czasie innych, zaplanowanych działań. Należy też wziąć  

pod uwagę, że projekt SOR planowano w latach wcześniejszych, a w tej kadencji powinien 

doczekać się sfinalizowania.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z dodatkowymi informacjami przekazanymi 

przez Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu dot. realizowanego projektu  

pt. „Przebudowa z rozbudową budynku szpitala w celu stworzenia Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu”. 
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Mając na uwadze wcześniejsze deklaracje władz Powiatu Raciborskiego w sprawie 

współfinansowania projektu, Zarząd postanowił, że na sesji w dniu 25 stycznia 2022 r. 

zostaną zaproponowane zmiany w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 r. polegające  

na tym, że: 

1) zwiększa się o kwotę 1 200 000,00 zł plan dochodów Starostwa z tytułu planowanej 

sprzedaży nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Gamowskiej,  

2) zwiększa się o kwotę 1 200 000,00 zł plan wydatków Starostwa, z przeznaczeniem  

na dotację dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu na realizację zadania „Przebudowa  

z rozbudową budynku szpitala w celu stworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego  

przy Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu” oraz dokonuje się 

przesunięcia kwoty 300 000,00 zł w ramach wydatków majątkowych na realizację  

ww. zadania (wartość zadania 1 500 000,00 zł). 

 

Następnie Główny księgowy Paweł Knop poinformował, że Szpital, oprócz projektu SOR, 

realizuje: 

1) projekt: TERMO Umowa Nr 613/2021/Wn12/OA-tr-ku/D z dnia 22 lipca 2021 r.  

o wartości: 22 412 871,00 zł, 

2) projekt e-Zdrowie: RPSL.02.01.00-IZ.01-24-376/20 o wartości: 3 925 460,00 zł. 

 

Dyrektor poinformował, że na zadanie pn. „Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału 

energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa 

Rostka” – dalej projekt TERMO – Szpital w 2021 r. otrzymał dofinansowanie z Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.   

Zakres inwestycji obejmuje głównie: 

 

1) docieplenie  ścian budynku D wraz stolarką okienną i drzwiową oraz wymianą grzejników, 

2) ocieplenie stropodachu w blokach A, B, C, D, H, 

3) modernizację oświetlenia całego obiektu, 

4) budowę kotłowni, modernizacja obejmować będzie również instalację CO poprzez 

zastosowanie dwóch kotłów gazowych niskotemperaturowych każdy wraz z niezbędnym 

oprzyrządowaniem i automatyką oraz połączenie obiegu kotłowego z instalacją 

gruntowych pomp ciepła, 
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5) wykonanie 220 odwiertów na głębokości 100 m do których zostaną podłączone pompy 

ciepła na potrzeby C.O i C.W.U., 

6) wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych co pozwoli na wytworzenie energii 

elektrycznej o łącznej mocy 556 kW. 

 

Całkowity koszt inwestycji: 22 412 871,00 zł. Kwota dofinansowania z NFOŚiGW:  

17 310 968,00 zł, a środki własne: 5 101 903,00 zł. Planowany termin rozpoczęcia  

i zakończenia inwestycji: I kwartał 2022 r. - IV kwartał 2024 r. 

Mając na uwadze sytuację finansową lecznicy Dyrektor Ryszard Rudnik podkreślił, że należy 

podjąć strategiczną decyzję o tym czy projekt TERMO ma być realizowany. Zwrócił uwagę, 

że Szpital posiada kotłownię z 2002 r., stąd należy się liczyć z koniecznością jej naprawy  

lub wymiany, bez względu na fakt czy projekt TERMO będzie realizowany. Remont kotłowni 

może kosztować nawet ok. 3 000 000,00 zł, a Szpital nie posiada wolnych środków na ten cel. 

Istotny jest również wzrost kosztów gazu czy energii elektrycznej. Szpital posiada gwarancję 

stałej ceny gazu do 2022 r. Poniesione koszty gazu w 2021 r. sięgają kwoty  

ok. 1 300 000,00 zł. Inne porównywalne szpitale w regionie spodziewają się w 2022 r. 

wzrostu cen gazu do kwoty nawet 8 000 000,00 zł. Przed podpisaniem umowy z NFOŚiGW 

analizowano różne warianty finansowania inwestycji i podjęto decyzję, że najbardziej 

korzystny sposób jej współfinansowania to założenie wkładu własnego w wysokości 

5 000 000,00 zł.  

Zdaniem Skarbnika Powiatu na projekt TERMO Szpital mógłby zaciągnąć pożyczkę  

lub wziąć kredyt w wysokości 5 000 000,00 zł, celem sfinansowania wkładu własnego.  

Na dzień dzisiejszy nie ma w budżecie Powiatu Raciborskiego wolnych środków 

finansowych na inne, niż zaplanowane wcześniej, zadania inwestycyjne.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się informacjami przekazanymi  

przez Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu dot.  realizowanego zadania pn. „Głęboka 

modernizacja oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych  

w budynku Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka” postanowił, że dalsze decyzje  

w ww. sprawie (związane ze wsparciem finansowym dla Szpitala przez powiat) zostaną 

podjęte na jednym z kolejnych posiedzeń, po przedstawieniu przez Skarbnika Powiatu  

oraz Głównego księgowego Szpitala analiz dot. możliwości finansowania zadania. 

W dalszej części spotkania Dyrektor przekazał informacje dot. projektu pn. „Zwiększenie 

dostępu do cyfrowych usług publicznych z obszaru e-zdrowia w Szpitalu Rejonowym  
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w Raciborzu”. Dodał, że w ramach ww. zadania planowane jest wykonanie dwóch izolatek  

na Oddziale Zakaźnym. Koszt sporządzenia samego projektu budowlanego to kwota  

ok. 100 000,00 zł, która zostanie sfinansowana z budżetu Szpitala. Całkowity koszt projektu 

e-Zdrowie wynosi 3 925 460,00 zł. 

W końcowej części spotkania zebrani omówili artykuł Gazety Wyborczej, który ukazał się  

w dniu 10 stycznia 2022 r. nt. rekordów zgonów na COVID-19, w tym w Szpitalu 

Rejonowym w Raciborzu oraz sytuacji finansowej lecznicy, o której wspomina miejscowy 

poseł PiS.  

Po dyskusji, ustalono, że Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu przygotuje tekst 

sprostowania do Gazety Wyborczej.  

O godz. 10.00 Dyrektor oraz Główny księgowy Szpitala Rejonowego w Raciborzu opuścili 

posiedzenie.  

 

Ad. 3 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 154/2021 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 29 grudnia 2021 r., bez odczytywania, który był  

do wglądu w Wydziale Organizacyjnym? 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 154/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 29 grudnia 2021 r. 

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił: 

 

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

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 2032, 

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

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok 

wraz z autopoprawkami.  

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

660560 i 660559. 
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Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2022 – 2032 wraz ze zgłoszonymi przez Skarbnika Powiatu 

autopoprawkami oraz jego przekazaniem na sesję w dniu 25 stycznia 2022 r.? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 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 2022 – 2032 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 25 stycznia 2022 r., po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawek 

zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

 

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

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok 

wraz ze zgłoszonymi przez Skarbnika Powiatu autopoprawkami oraz jego przekazaniem  

na sesję w dniu 25 stycznia 2022 r.? 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 25 stycznia 2022 r., po wniesieniu  

przez Skarbnika Powiatu autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

 

Wicestarosta przedstawił 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 

659527. 

Wicestarosta przypomniał, że statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu został przyjęty 

Uchwałą Nr IV/43/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 stycznia 2019 r.  

Dnia 23 listopada 2021 r. Minister Zdrowia zatwierdził aktualizację nr 9 Wojewódzkiego 

Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla województwa 

śląskiego, w którym między innymi usankcjonował przekwalifikowanie, od dnia 1 stycznia 

2022 r., specjalistycznego zespołu wyjazdowego „S” w Krzyżanowicach na podstawowy 
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zespół wyjazdowy „P”. Powyższa zmiana podyktowana jest niemożliwością pełnego, 

dobowego zabezpieczenia obsady lekarskiej w specjalistycznym zespole wyjazdowym „S”. 

Jak argumentuje Dyrektor Szpitala sytuacja ta spowodowana jest w dużym stopniu wysokimi 

kryteriami zawodowymi dla lekarzy, udzielających świadczeń zdrowotnych  

w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego, ustalonymi w ustawie  

o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Z tego tytułu wielu lekarzy straciło uprawnienia 

do pracy w zespołach wyjazdowych. Opisany problem dotyczy nie tylko zespołów 

wyjazdowych pogotowia raciborskiego, ale zespołów działających na terenie całego kraju. 

Zaproponowaną zmianę pozytywnie zaopiniowała Rada Społeczna Szpitala podejmując 

uchwałę nr 10/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r. 

Wicestarosta dodał, że działając w oparciu o Uchwałę Nr III/29/2018 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego  

w Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 

organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r., poz. 8283) Zarząd skierował projekt ww. uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego do konsultacji. Konsultacje przeprowadzono w formie 

pisemnego i elektronicznego wyrażenia opinii. Konsultacje prowadzono w terminie  

od dnia 18 grudnia 2021 r. do dnia 27 grudnia 2021 r. Osobą upoważnioną do kontaktu  

z organizacjami pozarządowymi był Kierownik Referatu Spraw Społecznych. Żadna  

z organizacji pozarządowych nie wzięła udziału w konsultacjach. 

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 w dniu 25 stycznia 2022 r.? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 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 w dniu 25 stycznia 2022 r. 
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Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

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

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

660292. 

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

Raciborskiego w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Powiatu Raciborskiego  

na lata 2022-2030” oraz jego przekazaniem na sesję w dniu 25 stycznia 2022 r.? 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Powiatu Raciborskiego  

na lata 2022-2030” oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 25 stycznia 2022 r. 

 

Ad. 5 

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do zaciągania 

zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2022. 

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

660214. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia kierowników 

jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań wykraczających 

poza rok budżetowy 2022? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników jednostek 

budżetowych Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań wykraczających  

poza rok budżetowy 2022. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022.  

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do dokonywania 

przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań 

jednostki w roku 2022. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

660336. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia kierowników 

jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do dokonywania przeniesień w planie 

wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań jednostki w roku 2022? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników jednostek 

budżetowych Powiatu Raciborskiego do dokonywania przeniesień w planie wydatków 

bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań jednostki w roku 2022. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022.  

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania 

zaliczenia dróg na terenie gminy Racibórz do kategorii dróg gminnych. 

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

660332. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zaopiniowania zaliczenia dróg  

na terenie gminy Racibórz do kategorii dróg gminnych? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania zaliczenia dróg  

na terenie gminy Racibórz do kategorii dróg gminnych. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022.  

 

Ad. 6 

 

Skarbnik Powiatu omówił 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 

660084. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianą planu finansowego Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu na 2021 r. 
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Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. modyfikacji  procedury 

księgowania wydatków w podziale na typy szkół oraz metodologii księgowania wydatków 

ponoszonych na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach 

ogólnodostępnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

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

660247. 

Szczegółowych informacji w ww. sprawie udzielił Skarbnik Powiatu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. modyfikacji 

procedury księgowania wydatków w podziale na typy szkół oraz metodologii księgowania 

wydatków ponoszonych na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży 

w szkołach ogólnodostępnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski 

przyjął do stosowania przez podległe jednostki oświatowe założenia zawarte w zał. nr 1  

i zał. nr 2 (bez zmian) do ww. karty informacyjnej, począwszy od dnia 1 stycznia 2022 r. 

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu  

dot. informacji o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację PTZ w 2022 r.  

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

653317. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z przekazanymi przez jednostki samorządu 

terytorialnego informacjami o zabezpieczeniu środków finansowych na realizację PTZ  

w 2022 r. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Rozwoju dot. mikroprojektu  

pt.: „Otwarty ogród - zielona oaza spotkań, nauki, sztuki i relaksu” w ramach Funduszu 

Mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska  

– Polska 2014-2020.  

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

660328. 

Szczegółowych informacji w ww. sprawie udzielił Skarbnik Powiatu, który przekazał,  

że ww. zadanie nie jest ujęte w budżecie na 2022 r. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. mikroprojektu  

pt.: „Otwarty ogród - zielona oaza spotkań, nauki, sztuki i relaksu” w ramach Funduszu 
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Mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska  

– Polska 2014-2020: 

1) postanowił ująć ww. projekt w budżecie Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1  

w Raciborzu na 2022 r. w wysokości wynikającej z wniosku o dofinansowanie  

oraz zabezpieczyć kwotę wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej.  

O powyższym Referat Inwestycji i Rozwoju poinformuje Dyrektora,  

2) postanowił udzielić upoważnienia Dyrektorowi ZSO nr 1 w Raciborzu Pani Marzenie 

Kacprowicz do realizacji projektu, w tym do podpisania umowy o dofinansowanie  

oraz do zaciągania zobowiązań finansowych koniecznych do zabezpieczenia prawidłowej 

realizacji umowy.  

W związku z powyższym Referat Edukacji przygotuje stosowny projekt uchwały.  

 

Członkini Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska omówiła kartę informacyjną 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. ustanowienia nieodpłatnej służebności 

gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działkę powiatową do posesji 

prywatnej. 

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

659317. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. ustanowienia 

nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działkę 

powiatową do posesji prywatnej odmówił ustanowienia nieodpłatnej służebności dojazdu  

do działki nr  poprzez działkę nr  

Ustanowienie nieodpłatnej służebności drogowej jest nieuzasadnione z punktu widzenia 

interesów Powiatu Raciborskiego, w szczególności byłoby to niekorzystne finansowo  

dla budżetu Powiatu Raciborskiego. Rezygnacja z dochodu powiatu mogłaby zostać 

poczytana za działanie na szkodę Powiatu. 

Jednocześnie Zarząd zaproponował ustanowienie służebności przejazdu i przechodu w formie 

odpłatnej, co wiąże się z poniesieniem przez wnioskodawcę kosztów sporządzenia operatu 

szacunkowego ustalającego odpłatność za ustanowioną służebność.  

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo w sprawie przekazania planu kontroli Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego na 2022 r. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 660108. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z planem kontroli Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Raciborskiego na rok 2022 i polecił Inspektorowi w Wydziale Organizacyjnym 

przekazać go do Wydziału Finansowego, Zamku Piastowskiego w Raciborzu  

oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, które zostały objęte planem kontroli  

na rok 2022. 

 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Raciborskiego VI kadencji odbędzie się w dniu 11 stycznia 2022 r. o  godz. 11:00  

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.   

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 660666. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu 

Raciborskiego VI kadencji z posiedzenia w dniu 31 grudnia 2021 r. Komisja w ramach 

rozpatrywania petycji podjęła wniosek o wydanie opinii prawnej w przedmiocie, czy żądania 

zawarte w petycji są zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi w Polsce.  

Jak poinformowała Sekretarz Powiatu radca prawny tut. Starostwa przygotował opinię 

prawną w ww. sprawie.  

Ww. wniosek znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 660023. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z ww. wnioskiem. 

 

Następnie Sekretarz Powiatu omówiła korespondencję kierowaną do Zarządu Powiatu 

Raciborskiego.  

W pierwszej kolejności Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych ze stanowiskiem Dyrektora 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, o którym 

mowa w piśmie nr CKZiU2.0910.1.22 z dnia 5 stycznia 2022 r., dotyczącym zarządzenia 

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. pismo znajduje się systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 660561. 
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Sekretarz Powiatu przypomniała, że w trakcie posiedzenia w dniu 14 grudnia 2021 r. Zarząd 

zapoznał się z ww. zarządzeniem Rzecznika dyscypliny finansów publicznych  

przy RIO w Katowicach i polecił, aby Dyrektor 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. W wyznaczonym terminie Dyrektor przygotował odpowiedź w ww. sprawie.  

Po dyskusji, Starosta zapytał, kto jest za przygotowaniem zawiadomienia o ujawnionych 

okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez 

Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu? 

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

0 głosów wstrzymujących – polecił przygotować zawiadomienie o ujawnionych 

okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez 

Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Komisji Zakładowej Ogólnopolskiego Związku 

Zawodowego „Inicjatywa Pracownicza” przy Starostwie Powiatowym w Raciborzu  

nr OZZIP.3.1.2022/1 z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie dokonania podwyżki wynagrodzeń  

o 700,00 zł brutto na każdy etat.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego szczegółowo zapoznał się z pismem Komisji Zakładowej 

Ogólnopolskiego Związku Zawodowego „Inicjatywa Pracownicza” przy Starostwie 

Powiatowym w Raciborzu nr OZZIP.3.1.2022/1 z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie 

dokonania podwyżki wynagrodzeń o 700,00 zł brutto na każdy etat.  

Rozumiejąc słuszność podniesionych w piśmie argumentów, Starosta podkreślił,  

że od objęcia funkcji co roku w tut. Starostwie wprowadzane są regulacje płac. Tak było też 

w 2021 r., w którym wynagrodzenia wzrosły o 200 zł brutto/etat, mimo że podwyżka nie była 

zaplanowana w budżecie.  

Niestety w bieżącym roku możliwości finansowe Powiatu Raciborskiego w tym zakresie są 

znacznie ograniczone, co wynika głównie z wprowadzenia rozwiązań w ramach  

tzw. Polskiego Ładu, który znacznie uszczuplił dochody jednostek samorządu terytorialnego. 

Zarząd stoi na stanowisku, że jeśli tylko sytuacja finansowa Powiatu Raciborskiego  

na to pozwoli wniosek odnośnie podwyższenia wynagrodzeń w tut. Starostwie zostanie 

ponownie przeanalizowany.  
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Starosta omówił pismo w sprawie możliwości emisji w 2022 r. comiesięcznych wydań 

Powiatowej Gazety Seniora w ramach tygodnika Nasz Racibórz, z dodatkową emisją wersji 

cyfrowej w portalu nasz.raciborz.pl. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 660306. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z propozycją możliwości emisji w 2022 r. 

comiesięcznych wydań Powiatowej Gazety Seniora w ramach tygodnika Nasz Racibórz,  

z dodatkową emisją wersji cyfrowej w portalu nasz.raciborz.pl. 

Po dyskusji, Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem i przekazaniem ww. propozycji  

do realizacji? 

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

1 głosem wstrzymującym – przyjął i przekazał Kierownikowi Biura Obsługi Starosty  

ww. ofertę do realizacji zgodnie z wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w Starostwie. 

Jednocześnie wyraził zgodę, aby przeznaczyć na ww. cel kwotę 3 000 zł/netto/m-c.  

 

Ad. 7 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia 

realizacji Uchwały Nr XXXV/277/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia  

2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2022 – 2032. 

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

660091. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

do określenia realizacji Uchwały Nr XXXV/277/2021 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2022 – 2032. 

 

Skarbnik Powiatu omówił kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji 

Uchwały Nr XXXV/278/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2021 r.  

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2022 rok.  

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

660096. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

do określenia realizacji Uchwały Nr XXXV/278/2021 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia 

realizacji Uchwały Nr XXXV/279/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia  

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 

660098. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Finansowego 

do określenia realizacji Uchwały Nr XXXV/279/2021 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 21 grudnia 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 XXXV/280/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia  

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 

660103. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Finansowego 

określenia realizacji Uchwały Nr XXXV/280/2021 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2021 rok.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

do określenia realizacji Uchwały Nr XXXV/281/2021 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku na kadencję 2022 – 2024. 

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

659295. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Referatu Bezpieczeństwa  

i Zarządzania Kryzysowego do określenia realizacji Uchwały Nr XXXV/281/2021 Rady 
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Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie delegowania radnych do Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2022 – 2024. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Wydziału Geodezji do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXV/283/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie 

nieodpłatnego przekazania nakładów inwestycyjnych Gminie Pietrowice Wielkie. 

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

660217. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Geodezji  

do określenia realizacji Uchwały Nr XXXV/283/2021 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nakładów inwestycyjnych 

Gminie Pietrowice Wielkie. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego do określenia realizacji: 

1) Uchwały Nr XXXV/284/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2021 r.  

w sprawie podjęcia pilnych działań mających na celu przeciwdziałania drastycznym 

podwyżkom cen gazu ziemnego, 

2) Uchwały Nr XXXV/285/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2021 r.  

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2022, 

3) Uchwały Nr XXXV/286/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2021 r.  

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego 

na rok 2022. 

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

660182. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego 

do określenia realizacji: 

1) Uchwały Nr XXXV/284/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2021 r.  

w sprawie podjęcia pilnych działań mających na celu przeciwdziałania drastycznym 

podwyżkom cen gazu ziemnego, 

2) Uchwały Nr XXXV/285/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2021 r.  

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2022, 
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3) Uchwały Nr XXXV/286/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2021 r.  

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego 

na rok 2022. 

 

Ad. 8 

 

Starosta rozpoczął omawianie materiałów dodatkowych.  

 

W pierwszej kolejności Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok 

(rezerwa). 

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

661186. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok (rezerwa)? 

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 2022 rok (rezerwa). 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022.  

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 

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

661187. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok? 

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 2022 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022.  
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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 2022. 

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

661188. 

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 2022? 

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 2022. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ekonomicznych w Raciborzu nr ZSE.081.1.2022, przedstawionym przez Skarbnika Powiatu, 

wyraził zgodę na prefinansowanie wydatków ze środków własnych Powiatu Raciborskiego  

w kwocie 84 526,62 zł w 2022 roku, w związku z realizacją przez jednostkę projektu  

w ramach programu ERASMUS + pt. „Praktyki zagraniczne – wyrównywanie szans 

młodzieży na rynku pracy”. 

 

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 11 stycznia 2022 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 11 stycznia 2022 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierowników 

jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań 

wykraczających poza rok budżetowy 2022. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierowników 

jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do dokonywania przeniesień w planie 

wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań jednostki  

w roku 2022. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania zaliczenia dróg  

na terenie gminy Racibórz do kategorii dróg gminnych. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok (rezerwa). 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2022. 

 


