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OR.IV.0022.1.5.2022 

 

PROTOKÓŁ  NR 159/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 8 lutego 2022 r.  

zdalny tryb obradowania   

z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość 

 

Na wstępie Starosta poinformował, że zgodnie z art. 15 zzx ust. 1 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 z późn. zm.) w okresie 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące 

jednostek samorządu terytorialnego oraz działające kolegialnie organy: wykonawcze  

w jednostkach samorządu terytorialnego, w związkach jednostek samorządu terytorialnego,  

w związku metropolitalnym, w regionalnych izbach obrachunkowych, samorządowych 

kolegiach odwoławczych oraz w organach pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego 

mogą zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia, zgromadzenia lub inne formy działania  

właściwe dla tych organów, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały,  

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny 

tryb obradowania). 

Starosta sprawdził obecność zebranych na posiedzeniu Zarządu Powiatu 

Raciborskiego – lista obecności z dnia 8 lutego 2022 r. potwierdzająca udział w zdalnym 

trybie obradowania stanowi 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 odbyło się w miejscu przebywania osób biorących  

w nim udział i rozpoczęło się o godz. 08.06. 

Starosta zaproponował zebranym, aby oddawanie głosu oraz chęć zabrania głosu 

sygnalizowane były poprzez podniesienie ręki. Przed każdym głosowaniem będzie zadawał 

pytanie kto jest za danym rozstrzygnięciem, przykładowo zaakceptowaniem/podjęciem 

uchwały, itp.  
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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) kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. zapoznania się z kalendarzem imprez 

sportowych na 2022 r. 

 

Ww. materiały dodatkowe zostaną omówione w pkt 6 protokołu.   

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia?  

Po zmianach, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,  

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

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  

Starosta wyznaczył Członków Zarządu, Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu  

do zreferowania poszczególnych punktów porządku posiedzenia, zgodnie z podziałem 

kompetencji w zakresie nadzoru i koordynacji spraw prowadzonych w komórkach 

organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu i jednostkach organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego.  

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 158/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 2 lutego 2022 r. 

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

3. Sprawy bieżące. 

4. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

5. Pismo Dyrektora Zamku Piastowskiego w Raciborzu z dnia 2 lutego 2022 r.  

6. Materiały dodatkowe.  

 

Starosta przekazał, że kolejne planowane posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 15 lutego 

2022 r. o godz. 08.00. 
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Ad. 1 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 158/2022 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 2 lutego 2022 r., bez odczytywania, który był do wglądu  

w Wydziale Organizacyjnym? 

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

1 głosem wstrzymującym – przyjął Protokół Nr 158/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 2 lutego 2022 r. 

 

Ad. 2 

 

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 

665475. 

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

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania 

„Programu ochrony środowiska dla Gminy Nędza na lata 2022-2025 z perspektywą  

na lata 2026-2029”. 

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

665059. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zaopiniowania „Programu ochrony 

środowiska dla Gminy Nędza na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029”? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania „Programu ochrony 

środowiska dla Gminy Nędza na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022.  
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Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego w celu zbycia części 

nieruchomości położonej przy ul. Gamowskiej w Raciborzu, stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego. 

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

665572. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu 

ustnego nieograniczonego w celu zbycia części nieruchomości położonej  

przy ul. Gamowskiej w Raciborzu, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu 

ustnego nieograniczonego w celu zbycia części nieruchomości położonej  

przy ul. Gamowskiej w Raciborzu, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

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

 

Ad. 3 

 

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 

665232. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planie finansowym Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu na 2022 rok.  

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych  

dot. sprawozdania Dyrektora Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu  

z zawartych i kontynuowanych umów najmu i dzierżawy pomieszczeń w roku 2021. 

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

665296. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że powróci do omówienia karty informacyjnej  

dot. sprawozdania Dyrektora Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu  
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z zawartych i kontynuowanych umów najmu i dzierżawy pomieszczeń w roku 2021  

na kolejnym posiedzeniu.  

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. zaopiniowania planów 

naborowych dyrektorów szkół na rok szkolny 2022/2023, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Raciborski. 

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

665256. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował plany naborowe szkół prowadzonych  

przez Powiat Raciborski na rok szkolny 2022/2023, zapoznał się z informacją o ich publikacji 

na stronach internetowych szkół ponadpodstawowych oraz w informatorze naborowym 

wydawanym co roku przez Referat Edukacji. 

Zarząd zatwierdzając plany naborowe przyjął, że ilość oddziałów w szkołach podległych 

Powiatowi Raciborskiemu kształtować się będzie następująco: 

1) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu – 7 oddziałów i 216 uczniów:  

a) I Liceum Ogólnokształcące – 6 oddziałów – 192 uczniów, 

b) Liceum Sztuk Plastycznych – 1 oddział – 24 uczniów, 

2) II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu – 6 oddziałów – 192 uczniów. 

3) Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu – 6 oddziałów – 192 uczniów, 

4) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu – 14 oddziałów  

i 448 uczniów: 

a) Szkoły młodzieżowe – 12 oddziałów i 384 uczniów: 

 Technikum – 7 oddziałów – 224 uczniów,  

 Branżowa Szkoła I Stopnia – 5 oddziałów – 160 uczniów, 

b) Szkoły dla dorosłych – Branżowa Szkoła II Stopnia – 2 oddziały i 64 uczniów,  

5) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu  

– 12 oddziałów i 382 uczniów: 

a) Szkoły młodzieżowe – 10 oddziałów i 320 uczniów: 

c) Technikum – 6 oddziałów – 192 uczniów,  

d) Branżowa Szkoła I Stopnia – 4 oddziały – 128 uczniów,  

a) Szkoły dla dorosłych – Branżowa Szkoła II Stopnia – 1 oddział i 32 uczniów. 
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Ponadto Zarząd zdecydował, że w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 

„Mechanik” w Raciborzu zostanie zorganizowany kwalifikacyjny kurs zawodowy  

dla 30 słuchaczy. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Administracyjnego dot. sprawozdania  

z udzielonych zamówień publicznych powyżej 130 000,00 zł. 

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

664223. 

Szczegółowych informacji w ww. sprawie udzieliła Sekretarz Powiatu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z rocznym sprawozdaniem z udzielonych 

zamówień publicznych powyżej 130 000,00 zł. 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Rozwoju dot. wyrażenia 

zgody na złożenie wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu 

Inwestycji Strategicznych Edycja Druga i Edycja Trzecia – PGR. 

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

665452. 

Starosta zapytał, kto jest za wyrażeniem zgody na złożenie opisanych w ww. karcie 

informacyjnej 5 wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu 

Inwestycji Strategicznych Edycja Druga i Edycja Trzecia – PGR? 

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

0 głosów wstrzymujących – wyraził zgodę na złożenie 5 wniosków o dofinansowanie zadań 

inwestycyjnych do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

Edycja Druga i Edycja Trzecia – PGR. 

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja  

Nr 2: 

1. wniosek do 5 mln zł: 

nazwa zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S od DW 916 do DP 3528S  

w Krzanowicach oraz remont od DP 3528S do DW 917 i przebudowa drogi powiatowej  

nr 3529S od DK 45 do Borucina”,  

2. wniosek do 30 mln zł: 

nazwa zadania: „Poprawa efektywności energetycznej budynków powiatu raciborskiego  

wraz z ich modernizacją i zabudową paneli fotowoltaicznych”, 
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3. wniosek do 65 mln zł: 

nazwa zadania: „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 3505 S Lekartów - Pietrowice  

i 3504 S Pietrowice Wielkie - Pawłów, pomiędzy drogami wojewódzkimi nr 916, 416 i 417”. 

 

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 

Trzecia – PGR: 

1. wniosek do 2 mln zł: 

nazwa zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S od skrzyżowania z ul. Wiejską  

w Babicach do granicy z Powiatem Rybnickim”,  

2. wniosek do 8 mln zł: 

nazwa zadania: „Przebudowa dróg powiatowych nr 3523 S i 3514 S od skrzyżowania  

z  DP 3503 S w Strzybniku do DK45 w Rudniku”.  

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami  

dot. ustanowienia odpłatnej 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 

665564. 

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do omówienia karty informacyjnej 

dot. ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu  

i przechodu przez działkę powiatową do posesji prywatnej powróci na jednym z kolejnych 

posiedzeń. 

 

Ad. 4 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia 

realizacji Uchwały Nr XXXVI/290/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 stycznia 

2022 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

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

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

665003. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych 

do określenia realizacji Uchwały Nr XXXVI/290/2022 Rady Powiatu Raciborskiego  
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z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi 

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

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego do określenia realizacji Uchwały Nr XXXVI/291/2022 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2021 rok. 

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

664976. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Referatu Bezpieczeństwa  

i Zarządzania Kryzysowego do określenia realizacji Uchwały Nr XXXVI/291/2022 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2021 rok. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia 

realizacji Uchwały Nr XXXVI/293/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 stycznia 

2022 r. 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. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

665005. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych 

do określenia realizacji Uchwały Nr XXXVI/293/2022 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 25 stycznia 2022 r. 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. 

 

Ad. 5 

 

Starosta przedstawił pismo Dyrektora Zamku Piastowskiego w Raciborzu nr ZP.033.4.2022  

z dnia 2 lutego 2022 r. dot. realizacji projektu ,,Wspólna historia przez zabawę”. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 665565. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do omówienia ww. pisma powróci na kolejnym 

posiedzeniu.  

 

Ad. 6 

 

Starosta rozpoczął omawianie materiałów dodatkowych.  

 

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 

666144. 

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.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. zapoznania się z  kalendarzem 

imprez sportowych na 2022 r. 

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

665261. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z zatwierdzonym przez Starostę kalendarzem 

imprez sportowych na 2022 r. Środki na realizację przedsięwzięć ujętych w kalendarzu 

zostały zabezpieczone w budżecie powiatu w części będącej w dyspozycji Referatu Edukacji. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Powiatowego Centrum Sportu  

w Raciborzu przygotować propozycję wydarzeń związanych z akcją Lato w Powiecie 

Raciborskim wraz z orientacyjnymi kosztami. Termin – maj 2022 r. 

 

Starosta poinformował, że w dniu 9 lutego 2022 r. odbędzie się wizyta włodarzy Gmin 

Powiatu Raciborskiego w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Nauki, która dotyczy 

planowanego od dnia 1 września 2022 r. zmniejszenia liczby godzin nauczania języka 

niemieckiego jako ojczystego z trzech do jednej godziny tygodniowo. 
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W toku dyskusji Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego wyrazili duży niepokój  

w związku z informacją o przyjęciu przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, na wniosek 

Ministra Edukacji Narodowej i Nauki, poprawki poselskiej zmniejszającej o 39,8 mln zł 

wysokość środków finansowych w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego na nauczanie języków mniejszościowych i języka regionalnego  

w szkołach. Poprawka ta może mieć ogromy wpływ na dalszy rozwój nie tylko samorządów, 

w których działalność swoją prowadzą przedstawiciele mniejszości narodowych  

ale i dla całego regionu. Godzi ona bowiem nie tylko w obywateli polskich należących  

do mniejszości narodowych i etnicznych, ale przede wszystkim w budżety samorządów 

gminnych i powiatowych, utrzymujących, często niewielkie, placówki edukacyjne, w których 

prowadzone jest nauczanie języka mniejszości narodowej.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Sekretarzowi Powiatu przygotować apel do Ministra 

Edukacji Narodowej i Nauki o zachowanie dotychczas funkcjonujących rozwiązań prawnych 

dotyczących ustalania wysokości subwencji oświatowej przeznaczonej na nauczanie języków 

mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. 

 

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 8 lutego 2022 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 8 lutego 2022 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania „Programu ochrony 

środowiska dla Gminy Nędza na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029”. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu 

ustnego nieograniczonego w celu zbycia części nieruchomości położonej  

przy ul. Gamowskiej w Raciborzu, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok (rezerwa). 

 


