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OR.IV.0022.1.2.2022 

 

PROTOKÓŁ  NR 156/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 18 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. Poinformował o nieobecności Członkini Zarządu Powiatu 

Raciborskiego Ewy Lewandowskiej oraz Kierownika Biura Obsługi Starosty Sylwii Sitarz. 

Jednocześnie przekazał, że na posiedzenie zostali zaproszeni Dyrektor Szpitala Rejonowego 

w Raciborzu Ryszard Rudnik oraz Główny księgowy Paweł Knop.   

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) analizę dot. projektu TERMO,  

2) kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Rozwoju dot. przygotowania fiszek  

dla projektów zintegrowanych w ramach programu Fundusze Europejskie  

dla Śląskiego na lata 2021-2027,  

3) pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 ZSONR1.3130.01.2.2022            

z dnia 11 stycznia 2022 r., 

4) pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu  

nr SA.0711.6.2022 z dnia 14 stycznia 2022 r., 
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5) decyzję Wojewody Śląskiego nr ZDII.9611.2.35.2021 z dnia 31 grudnia 2021 r.  

oraz decyzję Wojewody Śląskiego nr ZDII.9611.2.1.2022 z dnia 10 stycznia  2022 r., 

6) informację o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu 

Raciborskiego VI kadencji, które odbędzie się w dniu 21 stycznia 2022 r.  

o godz. 14:00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. 

 

Jednocześnie Starosta przekazał, że wraz z ww. materiałami dodatkowymi przesłano 

zebranym nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

dotacji celowej, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2022 r., Samodzielnemu Publicznemu 

Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu 

oraz nową wersję projektu uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu  

Pani Marzenie Kacprowicz do realizacji projektu pt.: „Otwarty ogród-zielona oaza spotkań, 

nauki, sztuki i relaksu” w ramach Funduszy Mikroprojektów Programu Współpracy 

transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020. 

Ww. materiały dodatkowe zostaną omówione w pkt 6 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. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego.  

2. Możliwości finansowania zadania pn. „Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału 

energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka” – referuje Dyrektor Ryszard Rudnik oraz Główny księgowy  

Paweł Knop.  
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3. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego.  

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

5. Sprawy bieżące. 

6. Materiały dodatkowe.  

 

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

25 stycznia 2022 r. o godz. 08.00, a w jego trakcie nastąpi przyjęcie protokołu z posiedzenia  

w dniu 11 stycznia 2022 r.  

 

Ad. 1 

 

Starosta przywitał na posiedzeniu Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu  

Ryszarda Rudnika oraz Głównego księgowego Pawła Knopa. 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Starosta przedstawił projekt uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej, z budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2022 r., 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 

661983. 

Starosta poinformował, że w ww. projekcie uchwały udziela się dotacji celowej  

w kwocie 1 485 319,42 zł, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2022 r., Samodzielnemu 

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

w Raciborzu na realizację inwestycji pn. „Przebudowa z rozbudową budynku szpitala w celu 

stworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu”. 

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

Raciborskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej, z budżetu Powiatu Raciborskiego  

na 2022 r., 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 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej, z budżetu Powiatu Raciborskiego  
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na 2022 r., 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. 

 

Ad. 2  

 

Następnie zebrani przystąpili do omówienia tematu związanego z możliwościami 

finansowania zadania pn. „Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału energii 

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

– dalej projekt TERMO. 

Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu Ryszard Rudnik zapoznał zebranych  

z przygotowaną analizą dot. projektu TERMO.  

Skarbnik Powiatu zaproponował, aby środki własne na realizację projektu TERMO  

w wysokości 5 101 903,00 zł zostały zabezpieczone po połowie przez Powiat Raciborski  

i Szpital Rejonowy w Raciborzu. Na dzień dzisiejszy prowadzona jest analiza z jakich 

środków Powiat Raciborski zabezpieczy połowę ww. kwoty (kredyt, pożyczka, obligacje, 

nadwyżka). Z przedstawionych danych przez Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu 

wynika, że realizacja projektu TERMO przyniesie spore oszczędności, przede wszystkim jeśli 

chodzi o koszty gazu czy energii elektrycznej. Przy opracowaniu powyższej analizy założono, 

że w przypadku rezygnacji z projektu TERMO w najbliższym czasie Szpital będzie ponosił 

koszty związane z modernizacją kotłowni i jej utrzymaniem, które wynosić będą nawet 

2 500 000,00 zł.  

Starosta poparł propozycję, aby środki własne na realizację projektu TERMO  

w wysokości 5 101 903,00 zł zostały zabezpieczone po połowie przez Powiat Raciborski  

i Szpital Rejonowy w Raciborzu. Na dzień dzisiejszy takie są możliwości finansowe Powiatu 

Raciborskiego. Wyraził nadzieję, że Miasto Racibórz wywiąże się ze składanych obietnic  

i przekaże środki finansowe na wykonanie zadań inwestycyjnych w lecznicy.  

Dyrektor Ryszard Rudnik zwrócił kolejny raz uwagę na wzrost cen wszystkich realizowanych 

przez Szpital projektów, który może wynieść nawet 20 % wartości inwestycji. Podkreślił,  

że projekt TERMO jest niedoszacowany w kilku pozycjach. Stąd zwrócił się  

z prośbą, aby Powiat Raciborski i Szpital Rejonowy w Raciborzu zapewniły dofinansowanie 

połowy wysokości wszystkich ponoszonych kosztów inwestycji realizowanych przez Szpital. 
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Zauważył, że sytuacja finansowa Powiatu Raciborskiego jest stabilniejsza niż Szpitala, a jego 

budżet bardziej przewidywalny. 

Główny księgowy Paweł Knop poinformował, że analiza realizacji projektu TERMO została 

opracowana na podstawie audytu energetycznego, przygotowanego przez firmę zewnętrzną, 

który zakłada konkretne wskaźniki, jakie powinny zostać osiągnięte po zakończeniu tej 

inwestycji. Projekt zakłada osiągnięcie przez Szpital oszczędności, jeśli chodzi o koszty gazu 

czy energii elektrycznej. Aby realizacja projektu mogła się rozpocząć to w pierwszej 

kolejności należy zabezpieczyć środki na wkład własny w wysokości 5 101 903,00 zł. 

Największe wydatki związane z projektem będą miały miejsce w latach 2023-2024.  

Stąd kluczowa jest decyzja co do dalszej realizacji projektu oraz solidarnym wsparciu 

powiatu i Szpitala w wysokości 50 % kosztów inwestycji na każdym jej etapie.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z przekazanymi przez Skarbnika Powiatu 

oraz Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu informacjami dot. możliwości 

finansowania zadania pn. „Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału energii 

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

postanowił o jego dalszej realizacji. Jednocześnie zdecydował, że w latach 2022-2024 środki 

własne na realizację zadania w wysokości 5 101 903,00 zł zostaną zabezpieczone po połowie 

przez Powiat Raciborski i Szpital Rejonowy w Raciborzu, a ewentualne kolejne koszty 

zostaną sfinansowane solidarnie w ramach możliwości finansowych budżetu.  

O godz. 08.20 Dyrektor oraz Główny księgowy Szpitala Rejonowego w Raciborzu opuścili 

posiedzenie.  

 

Ad. 3 

 

Starosta przedstawił 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 

661910. 

Szczegółowych informacji w ww. sprawie udzielił w rozmowie telefonicznej Kierownik 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami Zbigniew Rydzek.  

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

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej 
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na nieruchomości położonej w Raciborzu, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego  

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków (nieobecny w trakcie głosowania 

Wicestarosta Marek Kurpis) – 3 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 25 stycznia 2022 r. 

 

Ad. 4 

 

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 

661696. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok (rezerwa)? 

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 2022 rok (rezerwa). 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 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 wraz z autopoprawkami.  

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

661697. 

Starosta dodał, że w przedmiotowym projekcie uchwały zaplanowano, że Miasto Racibórz 

przekaże dotację celową w kwocie 14 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację zawodów 

sportowych przez pracownika zatrudnionego w Powiatowym Centrum Sportu w Raciborzu.  

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

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok wraz ze zgłoszonymi przez Skarbnika Powiatu 

autopoprawkami? 
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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 2022 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.0025.1.2022.  

 

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 

661698. 

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 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 2022. 

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

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu  

Pani Marzenie Kacprowicz do realizacji projektu pt.: „Otwarty ogród-zielona oaza spotkań, 

nauki, sztuki i relaksu” w ramach Funduszy Mikroprojektów Programu Współpracy 

transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020. 

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

661887. 

Szczegółowych informacji co do finansowania ww. projektu udzielił Skarbnik Powiatu. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu Pani Marzenie Kacprowicz 

do realizacji projektu pt.: „Otwarty ogród-zielona oaza spotkań, nauki, sztuki i relaksu”  

w ramach Funduszy Mikroprojektów Programu Współpracy transgranicznej Interreg V-A 

Republika Czeska-Polska 2014-2020? 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu Pani Marzenie Kacprowicz 

do realizacji projektu pt.: „Otwarty ogród-zielona oaza spotkań, nauki, sztuki i relaksu”  

w ramach Funduszy Mikroprojektów Programu Współpracy transgranicznej Interreg V-A 

Republika Czeska-Polska 2014-2020. 

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

 

Ad. 5 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. wyrażenia zgody  

na likwidację środków trwałych znajdujących się w ewidencji księgowej Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu. 

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

661261. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na likwidację środka trwałego znajdującego się 

w ewidencji księgowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, a który  

nie jest użytkowany, tj. kserokopiarki Konica Minolta Bizhub C-250 z 2007 r. – o wartości  

3 753,94 zł, wartość umorzenia na dzień 5 stycznia 2022 r. – 3 753,94 zł czyli 100%. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. sprawozdania  

z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Raciborski w 2021 r. 

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

661837. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego dokonał analizy poniesionych w 2021 r. wydatków  

na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat 

Raciborski, w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 

ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli  

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, z której wynika iż zachodzi konieczność 

wypłaty jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli stażystów. 
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Mając na uwadze powyższe, Zarząd polecił, aby w terminie do dnia 31 stycznia  

2022 r. wypłacić wyliczoną kwotę różnicy, tj. 1 902,94 zł proporcjonalnie do osobistej stawki 

wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty.  

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego dot. przyjęcia do realizacji kalendarza imprez w zakresie bezpieczeństwa,  

o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 3 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 

661244. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kalendarzem imprez w zakresie bezpieczeństwa 

na 2022 rok oraz polecił Kierownikowi Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

współpracę z organizatorami w celu terminowego i prawidłowego przeprowadzenia  

i rozliczenia wydarzeń.  

 

Jednocześnie Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że na jednym z kolejnych posiedzeń 

powróci do omówienia obowiązujących zasad udzielania dofinansowania imprez kulturalnych 

i sportowych na 2022 r. Ponadto ustalono, że Kierownik Biura Obsługi Starosty będzie 

informować nieetatowych Członków Zarządu o wszelkich wydarzeniach, uroczystościach, 

spotkaniach w których mogliby brać udział w ramach reprezentacji Zarządu i pełnienia 

funkcji Członków Zarządu. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami  

dot. nadzorowania, kontroli i wizyt monitorująco-sprawdzających nieruchomości Powiatu 

Raciborskiego, oddanych pod najem i dzierżawę. 

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

661900. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację nt. nadzorowania, kontroli i wizyt 

monitorująco-sprawdzających nieruchomości Powiatu Raciborskiego, oddanych pod najem  

i dzierżawę. 
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Sekretarz Powiatu poinformowała, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Powiatu Raciborskiego VI kadencji odbyło się w dniu 14 stycznia 2022 r. o godz. 14:00  

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 661440. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła: 

1) informację o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji, 

które odbędzie się w dniu 25 stycznia 2022 r. o  godz. 12:30 na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu, 

2) informację o terminach posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego  

VI kadencji, zaplanowanych na styczeń 2022 r. 

Ww. informacje znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID: 661782  

i 661718. 

 

Następnie Starosta omówił korespondencję kierowaną do Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

W pierwszej kolejności Starosta zapoznał zebranych z pismem Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Raciborzu nr FK.362.2.2022.KK z dnia 11 stycznia 2022 r., które znajduje 

się systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 661079. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy w Raciborzu nr FK.362.2.2022.KK z dnia 11 stycznia 2022 r. wyraził zgodę  

na prefinansowanie wydatków ze środków własnych Powiatu Raciborskiego w wysokości  

25 000,00 zł, w 2022 roku, w związku z realizacją przez jednostkę projektu „Klub Integracji 

Społecznej w Raciborzu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 

Starosta omówił pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu  

nr ZSONR1.3130.01.1.2022 z dnia 11 stycznia 2022 r., które znajduje się systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 661180. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu nr ZSONR1.3130.01.1.2022 z dnia 11 stycznia 2022 r. 

wyraził zgodę na prefinansowanie wydatków ze środków własnych Powiatu Raciborskiego  

w wysokości 23 500,00 zł w związku z realizacją przez jednostkę projektu „L’Euro: hier, 
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aujourd’hui, demain” (tłum: „Euro: wczoraj, dziś i jutro”) realizowanego w ramach Programu 

ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół KA229 sektor Edukacja Szkolna. 

 

Starosta przedstawił pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu 

nr RD.0701.403.2021 z dnia 10 stycznia 2022 r. informujące o redagowaniu informatora  

dla kandydatów na rodziny zastępcze.   

Ww. pismo znajduje się systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 661271. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Raciborzu nr RD.0701.403.2021 z dnia 10 stycznia 2022 r. 

informującym o redagowaniu informatora dla kandydatów na rodziny zastępcze. Jednocześnie 

polecił, aby po skończeniu prac promocja informatora dodatkowo miała miejsce w ramach 

nawiązanej współpracy tut. Starostwa z lokalnymi portalami/wydawnictwami. W tym celu 

Dyrektor PCPR nawiąże kontakt z pracownikami Biura Obsługi Starosty. 

 

Ad. 6 

 

Starosta rozpoczął omawianie materiałów dodatkowych.  

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Rozwoju dot. przygotowania 

fiszek dla projektów zintegrowanych w ramach programu Fundusze Europejskie  

dla Śląskiego na lata 2021-2027. 

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

661976. 

Skarbnik Powiatu poinformował, że wartość zadań, o których mowa w ww. karcie 

informacyjnej to kwota 32 805 000,00 zł, udział własny (15%) wynosi 4 920 750,00 zł. 

Obecnie nie zostały zabezpieczone środki na ich realizację. 

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

fiszek dla projektów zintegrowanych w ramach programu Fundusze Europejskie  

dla Śląskiego na lata 2021-2027 wyraził zgodę na zgłoszenie fiszek, o których mowa  

w ww. karcie informacyjnej do Związku Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. 

 

W tym miejscu Starosta zapoznał zebranych z propozycją fiszki dla projektu „eduAKCJA  

w powiecie raciborskim”, złożoną przez Prezesa Śląskiego Porozumienia Gospodarczego 

ŚLĄSK.ONLINE.  
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Dziękując za przedłożoną propozycję Zarząd podkreślił, że nie widzi swojej roli w projekcie, 

gdyż realizacja proponowanych w fiszce zadań ma miejsce w placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Raciborski. Wobec powyższego Zarząd sugeruje, aby fiszka 

została złożona przez Śląskie Porozumienie Gospodarcze bez wskazania Powiatu 

Raciborskiego jako beneficjenta.  

 

Starosta przedstawił pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 

ZSONR1.3130.01.2.2022 z dnia 11 stycznia 2002 r., które znajduje się systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 661180. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 ZSONR1.3130.01.2.2022 z dnia 11 stycznia 2002 r. wyraził zgodę 

na prefinansowanie wydatków ze środków własnych Powiatu Raciborskiego w wysokości 

28 000,00 zł w związku z realizacją przez jednostkę projektu  „Renfoncer le bien-être des 

élèves” (tłum: „Wsparcie dla samopoczucia młodzieży”) realizowanego w ramach Programu 

ERASMUS+ Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół KA229 sektor Edukacja Szkolna. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z pismem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota 

Jesień” w Raciborzu nr SA.0711.6.2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. dot. podjętych działań 

mających na celu zabezpieczenie dostawy paliwa gazowego dla jednostki od 1 stycznia  

2022 r. 

Ww. pismo znajduje się systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 661948. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 

„Złota Jesień” w Raciborzu nr SA.0711.6.2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. dot. podjętych 

działań mających na celu zabezpieczenie dostawy paliwa gazowego dla jednostki  

od 1 stycznia 2022 r. Mając na uwadze powyższe, Zarząd zdecydował o zabezpieczeniu 

dodatkowych środków finansowych w wysokości 500 000,00 zł na ww. cel. Stosowne zmiany 

zostaną przedstawione na sesji w dniu 25 stycznia 2022 r. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

1) zapoznał się z decyzją Wojewody Śląskiego nr ZDII.9611.2.35.2021 z dnia 31 grudnia 

2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na czasowe zaprzestanie działalności Oddziału 

Neurologicznego na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 marca 2022 r.,  
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2) zapoznał się z decyzją Wojewody Śląskiego nr ZDII.9611.2.1.2022 z dnia 10 stycznia  

2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na czasowe zaprzestanie działalności Oddziału Chorób 

Wewnętrznych II na okres od 10 stycznia 2022 r. do 31 marca 2022 r. 

 

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

Powiatu Raciborskiego VI kadencji odbędzie się w dniu 21 stycznia 2022 r. o godz. 14:00  

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 661999. 

 

Starosta poinformował, że zakończyła się kontrola Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora 

Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, działającego w imieniu Wojewody Śląskiego,  

przeprowadzona w Wydziale Geodezji tut. Starostwa. W trakcie kontroli bardzo wysoko 

został oceniony poziom realizowanych zadań z zakresu prowadzenia powiatowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego.  

 

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 18 stycznia 2022 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 18 stycznia 2022 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok (rezerwa). 

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

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2022. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu Pani Marzenie 

Kacprowicz do realizacji projektu pt.: „Otwarty ogród-zielona oaza spotkań, nauki, sztuki 

i relaksu” w ramach Funduszy Mikroprojektów Programu Współpracy transgranicznej 

Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020. 


