
 

 

1 

OR.IV.0022.1.3.2022 

 

PROTOKÓŁ  NR 157/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 25 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.   

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 Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

powiat raciborski, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 

nauczycieli pobieranych przez uczelnie wyższe oraz specjalności i form kształcenia 

nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2022 roku, 

2) opinie Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego  

VI kadencji z posiedzenia w dniu 24 stycznia 2022 r., 

3) plany pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2022,  
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4) zawiadomienie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach  

nr NPII.4131.1.75.2022 z dnia 24 stycznia 2022 r.,  

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

nr SA.0711.6.2022 z dnia 24 stycznia 2022 r. 

 

Ww. materiały dodatkowe zostaną omówione w pkt 5 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 Protokołów:  

a) Nr 155/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 11 stycznia 2022 r., 

b) Nr 156/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 18 stycznia 2022 r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy bieżące. 

5. Materiały dodatkowe.  

 

Starosta zaproponował, aby biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiczną w Powiecie 

Raciborskim, w oparciu o art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2095) posiedzenie Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 2 lutego 2022 r.  

o godz. 08.00 odbyło się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość 

(zdalny tryb obradowania). Propozycja ta spotkała się z akceptacją zebranych.  
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Ad. 1 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 155/2022 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 11 stycznia 2022 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 155/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 11 stycznia 2022 r. 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 156/2022 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 18 stycznia 2022 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 156/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 18 stycznia 2022 r. 

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu omówił: 

1) nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 2032, 

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

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 

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

660560 i 660559. 

 

Skarbnik Powiatu przekazał, że ww. wersje projektów uchwał Rady zostały omówione  

na posiedzeniu Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego  

VI kadencji, które odbyło się w dniu 24 stycznia 2022 r. 

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

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 2032 oraz jej przekazaniem na sesję  

w dniu 25 stycznia 2022 r.? 
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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 Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 2032 oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję  

w dniu 25 stycznia 2022 r. 

 

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

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2022 rok oraz jej 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 nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2022 rok oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 25 stycznia 2022 r. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że wystąpi do Przewodniczącego Rady Powiatu 

Raciborskiego z prośbą o ujęcie w porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 25 stycznia 2022 roku: 

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

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 2032, 

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

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok 

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

nr OR.IV.0022.3.1.2022 z dnia 12 stycznia 2022 r.  

 

W tym miejscu Starosta nawiązał do ustaleń z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki  

i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji w dniu 24 stycznia 2022 r. w trakcie 

którego zostały zgłoszone przez radnych autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Powiatu Raciborskiego  

na lata 2022-2030”. Autopoprawki polegają na uzupełnieniu załącznika do projektu uchwały 

o zapisy dotyczące celu operacyjnego, tj.:  

- 3.2. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego o zapis odnoszący się do poprawy jakości 

wód i gleb,  
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- 4.3.2. Działania na rzecz usprawnienia oraz wprowadzenia bezpośrednich połączeń 

komunikacji publicznej w relacjach Racibórz-Rybnik, Racibórz-Wodzisław Śląski, Racibórz-

Katowice, Racibórz-Gliwice, Racibórz-Głubczyce, Racibórz-Kędzierzyn-Koźle o zapis 

odnoszący się do wprowadzenia zagranicznych połączeń komunikacji publicznej.  

Starosta zapytał, kto jest za zgłoszeniem na sesji w dniu 25 stycznia 2022 r.  

ww. autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

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

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

0 głosów wstrzymujących – postanowił o wniesieniu na sesji w dniu 25 stycznia 2022 r. 

autopoprawek do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

„Programu Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2022-2030”, które zostały zgłoszone  

na posiedzeniu Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego  

VI kadencjiw dniu 24 stycznia 2022 r.  

 

Ad. 3 

 

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 

662920. 

Nawiązując do informacji, o których mowa na poprzednich posiedzeniach Skarbnik Powiatu 

przekazał, że w przedmiotowym projekcie uchwały zwiększa się o kwotę 175 807,00 zł plan 

wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem  

na realizację projektu unijnego „Otwarty ogród - zielona oaza spotkań, nauki, sztuki i relaksu” 

w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska. Jednocześnie zmniejsza się:  

- o kwotę 80 755,00 zł plan rezerwy oświatowej,  

- o kwotę 95 052,00 zł plan rezerwy inwestycyjnej. 

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.  
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Sekretarz Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej 

działalności powiatu przez Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu podczas 

nieobecności dyrektora wraz z autopoprawką polegającą na wykreśleniu w § 1 pkt 3. 

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

662791. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia do składania 

oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Dom 

Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu podczas nieobecności dyrektora  

wraz ze zgłoszoną przez Sekretarza Powiatu autopoprawką polegającą na wykreśleniu w § 1 

pkt 3? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia do składania 

oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Dom 

Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu podczas nieobecności dyrektora,  

po wniesieniu przez Sekretarza Powiatu autopoprawki polegającej na wykreśleniu w § 1  

pkt 3.  

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2022.  

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu wynajmowania obiektów i urządzeń  

oraz korzystania z zajęć w Powiatowym Centrum Sportu w Raciborzu  

przy ulicy Klasztornej 9. 

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

662943. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z projektem uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu wynajmowania obiektów  

i urządzeń oraz korzystania z zajęć w Powiatowym Centrum Sportu w Raciborzu  

przy ulicy Klasztornej 9. Zgodnie z propozycją Wicestarosty ustalono, że do omówienia  

ww. projektu Zarząd powróci na kolejnym posiedzeniu, po wysłuchaniu dodatkowych 

wyjaśnień Kierownika Centrum.  
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Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu omówił kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych  

na 2022 rok. 

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

663037. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu (dochody i wydatki) oraz Powiatowego Urzędu Pracy  

w Raciborzu na 2022 rok.  

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego dot. funkcjonowania Punktu Szczepień Powszechnych (PSP) przy CKZiU nr 1 

w Raciborzu. 

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

662579. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją Dyrektora Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu nt. zainteresowania szczepieniami przeciwko COVID-19 grupy społecznej 

dzieci w wieku 5-11 lat. 

Jednocześnie mając na uwadze aktualną sytuację epidemiczną w kraju uznał, że zasadnym 

jest utrzymywanie funkcjonowania Punktu Szczepień Powszechnych działającego  

przy CKZiU nr 1 w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 6 do dnia 30 kwietnia 2022 r. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. sprawozdania 

Dyrektora Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu ze zbycia mienia 

ruchomego małej wartości w roku 2021.  

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

662810. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację Dyrektora Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu o braku zbycia mienia ruchomego małej wartości  

w 2021 roku. 
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Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. zamiany 

nieruchomości.  

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

662684. 

Starosta zapytał, kto jest za dokonaniem zamiany nieruchomości, zgodnie z propozycją 

przedstawioną w przedmiotowej karcie informacyjnej? 

Po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. zamiany nieruchomości Zarząd Powiatu 

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

wstrzymujących – wyraził wstępną wolę dokonania zamiany nieruchomości pomiędzy 

Powiatem Raciborskim a Panem .  

W zamian za prawo własności części działki nr , wydzielonej pod drogę dojazdową  

do Browaru Zamkowego w Raciborzu, Powiat Raciborski otrzyma prawo użytkowania 

wieczystego działki nr . Ewentualne różnice w wartościach rynkowych przekazywanych 

praw, zostaną wyrównane przez dopłaty pieniężne. Jednocześnie warunkiem zawarcia umowy 

zamiany będzie zobowiązanie się wnioskodawcy do pokrycia kosztów podziału geodezyjnego 

działki nr , kosztów operatu szacunkowego ustalającego wartość rynkową działki  

nr , a także kosztów zawarcia umowy zamiany w formie aktu notarialnego. 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Rozwoju dot. wyrażenia 

zgody na złożenie wniosku do Zarządu Województwa Śląskiego w Katowicach  

o dofinansowanie na zadania ze środków budżetu Województwa Śląskiego na rok 2022.  

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

663031. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na złożenie do Zarządu Województwa 

Śląskiego w Katowicach wniosków o dofinansowanie ze środków budżetu Województwa 

Śląskiego na rok 2022 przeznaczonych na budowę i modernizację dróg dojazdowych  

do gruntów rolnych na zadania: 

1) „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3522S wykorzystywanej jako dojazd  

do gruntów rolnych w gminie Rudnik, sołectwie Modzurów, obrębie geodezyjnym 

Dolędzin”, 

2) „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 3531S wykorzystywanej jako dojazd  

do gruntów rolnych w gminie Krzanowice, sołectwie Bojanów, obrębie geodezyjnym 

Bojanów”. 
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Sekretarz Powiatu przedstawiła: 

1) opinię Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Powiatu 

Raciborskiego VI kadencji z posiedzenia w dniu 18 stycznia 2022 r., 

2) opinię Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu Raciborskiego  

VI kadencji z posiedzenia w dniu 19 stycznia 2022 r. 

Ww. opinie znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID: 662568  

i 662806. 

 

Ad. 5 

 

Starosta rozpoczął omawianie materiałów dodatkowych.  

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym 

jest powiat raciborski, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli 

pobieranych przez uczelnie wyższe oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych 

dofinansowaniem w 2022 roku. 

Jednocześnie przekazał, że władze statutowe związków zawodowych zrzeszających 

nauczycieli zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały. 

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

659132. 

W toku dyskusji Wicestarosta zaproponował, aby do § 2 ust. 1 projektu uchwały wprowadzić 

autopoprawkę polegającą na tym, że ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat  

za kształcenie pobierane przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy 

Karta Nauczyciela w wysokości powyżej 50% obowiązującej opłaty dla jednego nauczyciela 

za jeden semestr, w przypadku potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli 

kształcenia zawodowego, niezbędnych do właściwego funkcjonowania szkoły/placówki  

lub wynikających z potrzeb organu prowadzącego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu 

Powiatu Raciborskiego. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania 

form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat raciborski, maksymalnej kwoty 



 

 

10 

dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie wyższe  

oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2022 roku  

wraz ze zgłoszoną przez Wicestarostę autopoprawką polegającą na dodaniu w § 2 ust. 1  

pkt 3? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, 

dla których organem prowadzącym jest powiat raciborski, maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie wyższe  

oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2022 roku,  

po wniesieniu przez Wicestarostę autopoprawki polegającej na dodaniu w § 2 ust. 1 pkt 3. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2022.  

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła opinie Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady 

Powiatu Raciborskiego VI kadencji z posiedzenia w dniu 24 stycznia 2022 r., które znajdują 

się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 663843. 

 

Następnie Starosta omówił plany pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Raciborskiego  

na rok 2022, które zostały przekazane przez Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego.  

Pismo wraz z planami pracy znajduje w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

663835. 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu 

Raciborskiego na rok 2022 do realizacji? 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął do realizacji plany pracy Komisji Stałych Rady Powiatu 

Raciborskiego na rok 2022. Jednocześnie Zarząd zobowiązał naczelników/kierowników 

komórek organizacyjnych w tut. Starostwie do ich przekazania dyrektorom/kierownikom 

poszczególnych jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego oraz do przygotowania 

niezbędnych materiałów (dyspozycja Starosty – symbol komórki organizacyjnej  

– przy poszczególnych tematach komisji). Zakres przedstawianych materiałów należy  

omówić z odpowiednim wyprzedzeniem, z resortowym Starostą. 
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W tym miejscu Wicestarosta przypomniał, że Zarząd wystosował wniosek do Wojewody 

Śląskiego w sprawie zmiany decyzji nr PS.II-9013/6/05 z dnia 11 maja 2006 r. dotyczącej 

prowadzenia przez Powiat Raciborski Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu 

przy ul. Grzonki 1, tj. o wyrażenie zgody na zmniejszenie liczby miejsc statutowych Domu  

z 208 na 190.  

Nawiązując do ww. wniosku Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wyznaczył termin załatwienia sprawy do 15 lutego 

2022 r., wniósł o przedłożenie szczegółowych informacji oraz została zlecona kontrola  

w jednostce.  

W związku z powyższym Wicestarosta zapoznał zebranych z przygotowanym projektem 

odpowiedzi na pismo ww. Dyrektora oraz zaproponował, aby w powyższej korespondencji 

podkreślić, że przypadku pozytywnej odpowiedzi Wojewody Śląskiego co do zmniejszenia 

liczby miejsc statutowych Domu priorytetem dla Zarządu będzie utworzenie na terenie DPS 

„Złota Jesień” w Raciborzu opieki wytchnieniowej dla uprawnionych mieszkańców powiatu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacjami przekazanymi przez Wicestarostę 

w sprawie podejmowanych działań związanych z wystosowanym wnioskiem do Wojewody 

Śląskiego o zmianę decyzji PS.II-9013/6/05 Wojewody Śląskiego z dnia 11 maja 2006 r. 

dotyczącej prowadzenia przez Powiat Raciborski Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”  

w Raciborzu przy ul. Grzonki 1, przeznaczonego dla 208 osób w podeszłym wieku,  

tj. o wyrażenie zgody na zmniejszenie liczby miejsc statutowych Domu z 208 na 190. 

Jednocześnie Zarząd podtrzymał stanowisko, że w przypadku pozytywnej odpowiedzi 

Wojewody Śląskiego priorytetem będzie utworzenie na terenie DPS „Złota Jesień”  

w Raciborzu opieki wytchnieniowej dla uprawnionych mieszkańców powiatu.  

O powyższym zostanie poinformowany Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej 

Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z pismem Związku Zawodowego Pracowników DPS „Złota 

Jesień” w Raciborzu z dnia 21 stycznia 2022 r. dot. podwyższenia wynagrodzeń 

pracowników, min. o 15 %. W pierwszej kolejności Zarząd polecił, aby Dyrektor Domu 

Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu zajął stanowisko co do poruszanych w piśmie 

kwestii związanych z zarządzaniem jednostką, a następnie Kierownik Referatu Spraw 

Społecznych przygotuje projekt odpowiedzi. 
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Skarbnik Powiatu przedstawił pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”  

w Raciborzu nr SA.0711.6.2022 z dnia 24 stycznia 2022 r. informujące o tym,  

że po zabezpieczeniu środków finansowych w kwocie 500 000,00 zł na zakup paliwa 

gazowego jednostka może mieć problem, aby ogłosić postępowanie na dłuższy okres niż  

6 miesięcy. 

Ww. pismo znajduje się systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 663465. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 

„Złota Jesień” w Raciborzu nr SA.0711.6.2022 z dnia 24 stycznia 2022 r. informującym  

o tym, że po zabezpieczeniu środków finansowych w kwocie 500 000,00 zł na zakup paliwa 

gazowego jednostka może mieć problem, aby ogłosić postępowanie na dłuższy okres  

niż 6 miesięcy.  

Mając na uwadze uchwalenie przez Sejm RP ustawy o ochronie odbiorców gazu, zakładającej 

m.in. zamrożenie w 2022 r. stawek taryf na gaz oraz objęcie ochroną taryfową m.in. domów 

pomocy społecznej Zarząd uznał za celowe ogłoszenie postępowania na dłuższy okres,  

tj. minimum 9 miesięcy. Jednocześnie w przypadku, gdy złożona oferta będzie wyższa  

niż środki zaplanowane na ten cel, Zarząd zadeklarował, że w ramach możliwości 

finansowych budżetu plan finansowy jednostki zostanie zwiększony. 

 

Wicestarosta przedstawił aktualną sytuację, jaka panuje w Domu Pomocy Społecznej „Złota 

Jesień” w Raciborzu oraz szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski związaną z wzrostem zachorowań na COVID-19 w Powiecie Raciborskim oraz 

wynikającymi z tego nieobecnościami.  

 

Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z zawiadomieniem Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Katowicach nr NPII.4131.1.75.2022 z dnia 24 stycznia 2022 r.  

o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności 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,  

w części § 2 i § 3, jako sprzecznej z art. 31 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r.  

o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych. Termin na wydanie 

rozstrzygnięcia nadzorczego upływa z dniem 27 stycznia 2022 r.  
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Ww. zawiadomienie znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

663496. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z zawiadomieniem Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Katowicach nr NPII.4131.1.75.2022 z dnia 24 stycznia 2022 r.  

o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności 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,  

w części § 2 i § 3. Jednocześnie postanowił, że nie będzie składał dodatkowych wyjaśnień  

w ww. sprawie.  

 

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 25 stycznia 2022 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 25 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 upoważnienia do składania 

oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Dom 

Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu podczas nieobecności dyrektora. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat raciborski, maksymalnej 

kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie 

wyższe oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem  

w 2022 roku. 


