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OR.IV.0022.1.6.2022 

 

PROTOKÓŁ  NR 160/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 15 lutego 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.  

Ze względu na nieobecność Starosty Grzegorza Swobody oraz Wicestarosty  

Marka Kurpisa, mając na uwadze § 66 ust. 2 Statutu Powiatu Raciborskiego posiedzeniu 

przewodniczył Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator.  

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 08.06.  

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane 

quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał. Jednocześnie 

poinformował o nieobecności Sekretarza Powiatu.  

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. 

Przewodniczący posiedzenia – Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego  

Józef Stukator (dalej: Członek Zarządu Józef Stukator) – 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.  

Członek Zarządu Józef Stukator zaproponował, aby rozszerzyć porządek posiedzenia 

o nw. materiały dodatkowe: 

 

1) „Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu  

w roku 2021”,  
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2) kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Rozwoju dot. wyrażenia zgody  

na zmianę wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Programu Inwestycji Strategicznych Edycja Druga,  

3) kartę informacyjną Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  

dot. zakupu garażu blaszanego w celu zabezpieczenia sprzętu ratowniczego  

dla łodzi wykorzystywanych w sytuacjach kryzysowych oraz podczas szkoleń  

i ćwiczeń w powiecie raciborskim,  

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

Raciborskiego VI kadencji, które odbędzie się w dniu 18 lutego 2022 r.  

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

które zostaną omówione w pkt 5 protokołu.  

 

Członek Zarządu Józef Stukator zapytał, kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia, 

uwzględniającego ww. zmiany?  

Po zmianach, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 

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

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  

Członek Zarządu Józef Stukator wyznaczył Członkinię Zarządu Powiatu 

Raciborskiego Ewę Lewandowską, 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 159/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 8 lutego 2022 r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy bieżące. 

5. Materiały dodatkowe.  
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Ad. 1 

 

Członek Zarządu Józef Stukator zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 159/2022  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 8 lutego 2022 r., bez odczytywania, 

który był do wglądu w Wydziale Organizacyjnym? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 159/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 8 lutego 2022 r. 

 

Ad. 2 

 

Członek Zarządu Józef Stukator oddał głos Skarbnikowi Powiatu i poprosił  

o przedstawienie projektów uchwał Rady, o których mowa w pkt 2 i 3 porządku posiedzenia. 

Skarbnik Powiatu omówił: 

 

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: 

666555 i 666557. 

Członek Zarządu Józef Stukator 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 1 marca 2022 r.? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 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 1 marca 2022 r., po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawek zgłoszonych  

w trakcie posiedzenia. 
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Członek Zarządu Józef Stukator 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 1 marca 2022 r.? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 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 1 marca 2022 r., po wniesieniu  

przez Skarbnika Powiatu autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

 

Członek Zarządu Powiatu Józef Stukator omówił projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie apelu 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. 

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

666559. 

W trakcie dyskusji Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego wnieśli autopoprawki  

do przedmiotowego projektu uchwały. Podkreślili, że wprowadzone zmiany legislacyjne 

(rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 lutego 2022 r. i z dnia 10 lutego 2022 r.) 

dotyczą wyłącznie mniejszości niemieckiej i nauczania języka niemieckiego, 

co jednoznacznie wskazuje na dyskryminację jednej z trzynastu mniejszości narodowych  

w Polsce. Ww. rozporządzenia powinny zostać wycofane z obrotu prawnego.  

Członek Zarządu Józef Stukator zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie apelu do Ministra Edukacji i Nauki  

o zachowanie dotychczas funkcjonujących rozwiązań prawnych dotyczących ustalania 

wysokości subwencji oświatowej przeznaczonej na nauczanie języków mniejszości 

narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami  

i jego przekazaniem na sesję w dniu 1 marca 2022 r.? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie apelu do Ministra Edukacji i Nauki o zachowanie dotychczas 

funkcjonujących rozwiązań prawnych dotyczących ustalania wysokości subwencji 
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oświatowej przeznaczonej na nauczanie języków mniejszości narodowych i etnicznych  

oraz języka regionalnego i postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 1 marca 2022 r.,  

po wniesieniu autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

Po zmianie, projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem 

UID 667545. 

 

Ad. 3 

 

Członek Zarządu Józef Stukator oddał głos Skarbnikowi Powiatu, prosząc o omówienie 

projektów uchwał Zarządu, o których mowa w pkt 5 i 6 porządku posiedzenia. 

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 

666441. 

Członek Zarządu Józef Stukator zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok (rezerwa)? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 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 przedstawił 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 

666443. 

Członek Zarządu Józef Stukator zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 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 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022.  
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Członek Zarządu Józef Stukator omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych  

w Raciborzu Panu Pawłowi Ptakowi do podpisania „Potwierdzenia przyjęcia warunków 

Akredytacji” w programie Erasmus na lata 2021-2027, Akredytacja Erasmus 2020 w obszarze 

kształcenia dorosłych, kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji szkolnej.  

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

666559. 

Członek Zarządu Józef Stukator zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu Panu Pawłowi 

Ptakowi do podpisania „Potwierdzenia przyjęcia warunków Akredytacji” w programie 

Erasmus na lata 2021-2027, Akredytacja Erasmus 2020 w obszarze kształcenia dorosłych, 

kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji szkolnej? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu Panu Pawłowi Ptakowi  

do podpisania „Potwierdzenia przyjęcia warunków Akredytacji” w programie Erasmus  

na lata 2021-2027, Akredytacja Erasmus 2020 w obszarze kształcenia dorosłych, kształcenia  

i szkolenia zawodowego oraz edukacji szkolnej. 

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

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2022 rok. Jednocześnie przekazał, że po przygotowaniu ww. karty 

informacyjnej otrzymano zmiany w planie finansowym Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach.  

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

666446. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu (dochody i wydatki) oraz Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach na 2022 rok. 
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Skarbnik Powiatu omówił kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

dokonanych umorzeń, rozłożeń na raty i odroczeń terminów płatności należności 

cywilnoprawnych przypadających Powiatowi Raciborskiemu – 2021 rok.  

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

666539. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją o tym, że w 2021 r. jednostki  

nie dokonywały umorzeń, rozłożeń na raty i odroczeń terminów płatności należności 

cywilnoprawnych przypadających Powiatowi Raciborskiemu.  

 

Członek Zarządu Józef Stukator zapoznał zebranych z kartą 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 przyjął sprawozdanie Dyrektora Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z zawartych i kontynuowanych umów najmu i dzierżawy 

pomieszczeń w roku 2021. 

 

Członkini Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska omówiła sprawozdanie  

z realizacji uchwały Nr V/78/2003 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 lutego 2003 r.  

w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących 

własność Powiatu Raciborskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres 

dłuższy niż 3 lata. 

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

664847. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr V/78/2003 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania, 

zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego oraz ich 

wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 1 marca 2022 r. 

 

Członkini Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska przedstawiła sprawozdanie  
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z realizacji uchwały Nr III/41/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 grudnia 2006 r.  

w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, stanowiących własność 

Powiatu Raciborskiego. 

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

664855. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr III/41/2006 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia zasad 

wynajmowania lokali mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 1 marca 2022 r. 

 

Członek Zarządu Józef Stukator zaprezentował materiały na Komisję Edukacji, Kultury, 

Sportu i Promocji Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji, które zostały przygotowane 

przez Referat Edukacji.  

Pismo wraz z materiałami znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

666445. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z przygotowanymi materiałami, o których mowa 

w piśmie Referatu Edukacji nr ZW.0012.1.2022 z dnia 10 lutego 2022 r. i postanowił o ich 

przekazaniu na kolejne posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady 

Powiatu Raciborskiego VI kadencji. 

 

Zgodnie z ustaleniami z poprzedniego posiedzenia Członek Zarządu Józef Stukator 

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. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Dyrektora Zamku Piastowskiego  

w Raciborzu nr ZP.033.4.2022 z dnia 2 lutego 2022 r. i zaprosił Dyrektora na kolejne 

posiedzenie, celem przedstawienia w formie ustnej i pisemnej wyjaśnień dot. projektu 

„Wspólna historia poprzez zabawę”, m. in. wartości zadania, zaplanowanych środków  

w budżecie na ten cel, kosztorysu inwestorskiego wraz z mapką poglądową lokalizacji placu 

zabaw.  
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Członek Zarządu Józef Stukator zapoznał zebranych z pismem Kierownika Powiatowego 

Centrum Sportu w Raciborzu z dnia 2 lutego 2022 r., który zwrócił się do Starosty z prośbą  

o przedłużenie umowy o pracę na czas nieokreślony. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 666326. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął do wiadomości ww. pismo.  

 

Członek Zarządu Józef Stukator omówił pismo Komendanta Powiatowego Policji  

w Raciborzu nr ZF-322-57/162/2022 z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie zabezpieczenia 

środków finansowych w kwocie 40 000,00 zł w tegorocznym budżecie i przekazania ich  

na Fundusz Wsparcia Policji. Środki te zostaną docelowo wykorzystane na dofinansowanie 

zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 666763. 

W trakcie dyskusji, Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zauważył, 

że środki finansowe na ww. cel można będzie zaplanować w projekcie budżetu Powiatu  

na 2023 r. Jednocześnie przypomniał, że z budżetu Powiatu w 2021 r. dofinansowano zakup 

samochodu służbowego dla Komendy w Raciborzu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął do wiadomości pismo Komendanta Powiatowego 

Policji w Raciborzu ZF-322-57/162/2022 z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie zabezpieczenia 

środków finansowych w kwocie 40 000,00 zł w tegorocznym budżecie i przekazania ich  

na Fundusz Wsparcia Policji, celem zakupu samochodu służbowego.  

 

Ad. 5 

 

Członek Zarządu Józef Stukator rozpoczął omawianie materiałów dodatkowych.  

 

Członek Zarządu Józef Stukator przedstawił „Sprawozdanie z działalności Powiatowego 

Zarządu Dróg w Raciborzu w roku 2021”. 

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

667665. 

Członek Zarządu Józef Stukator zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem 

„Sprawozdania z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu w roku 2021”  

oraz jego przekazaniem na sesję w dniu 1 marca 2022 r.? 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował „Sprawozdanie z działalności 

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu w roku 2021” oraz postanowił o jego przekazaniu 

na sesję w dniu 1 marca 2022 r. Jednocześnie ustalił, że na kolejnym posiedzeniu Dyrektor 

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu omówi szczegółowo ww. sprawozdanie. 

 

 

W tym miejscu Skarbnik Powiatu omówił korespondencję otrzymaną od Dyrektora 

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu a dotyczącą sprawy nr UP: , 

pojazdu PEUGEOT o numerze rejestracyjnym . 

W toku dyskusji, Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego zwrócili uwagę, że zadania 

Powiatu Raciborskiego w zakresie kompleksowych czynności związanych z procedurą 

usunięcia, przechowywania na powiatowym parkingu strzeżonym, wydawania, czynności 

związanych z przepadkiem mienia dotyczących pojazdów usuniętych z dróg prowadzi 

jednostka organizacyjna, jaką jest Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu. Zadania te 

realizowane są w jednostce od 1 stycznia 2020 r.  

Mając na uwadze fakt, że termin wpłaty należności upływa w dniu 15 lutego 2022 r. Zarząd 

polecił, aby Dyrektor PZD w Raciborzu wystąpił w dniu 15 lutego 2022 r.  

do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w Warszawie o wstrzymanie ewentualnych 

czynności związanych z wszczęciem postępowania egzekucyjnego ze względu  

na obowiązujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii wywołany 

zakażeniami wirusem SARS – CoV – 2, problemy kadrowe oraz potrzebny czas na dogłębne 

przeanalizowanie sprawy.  

Jednocześnie Zarząd zaprosił Dyrektora na kolejne posiedzenie, celem przedstawienia  

w formie ustnej i pisemnej wyjaśnień dot. sprawy nr UP: , pojazdu 

PEUGEOT o numerze rejestracyjnym , w tym opinii prawnej.  

 

 

Członek Zarządu Józef Stukator zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Inwestycji 

i Rozwoju dot. wyrażenia zgody na zmianę wniosku o dofinansowanie z Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja Druga.  

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

666865. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na złożenie do Rządowego Funduszu Polski 

Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Nr 2 wniosku na zadanie inwestycyjne  

pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3505 S Lekartów - Pietrowice pomiędzy drogami 

wojewódzkimi nr 916 i 416” zamiast zadania pn. „Przebudowa odcinków dróg powiatowych 

nr 3505 S Lekartów - Pietrowice i 3504 S Pietrowice Wielkie - Pawłów, pomiędzy drogami 

wojewódzkimi nr 916, 416 i 417”.  

 

W tym miejscu Członek Zarządu Józef Stukator, zgodnie z prośbą Starosty, zapoznał 

zebranych z przygotowanym projektem pisma do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Katowicach dot. zgłoszenia potrzeb na dofinansowanie odbudowy w 2022 roku obiektów 

budowlanych uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.  

Ww. pismo przygotował Referat Inwestycji i Rozwoju nawiązując do Protokołu Weryfikacji 

Komisji Wojewódzkiej dot. weryfikacji strat powstałych w wyniku klęsk w postaci 

intensywnych – ekstremalnych, nawalnych deszczy z jednoczesnymi wichurami,  

które wystąpiły w dniach 12-16 maja 2021 r. oraz w dniu 12 czerwca 2021 r.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z ww. pismem oraz polecił przesłać go zebranym.  

 

Członek Zarządu Józef Stukator przedstawił kartę informacyjną Referatu Bezpieczeństwa  

i Zarządzania Kryzysowego dot. zakupu garażu blaszanego w celu zabezpieczenia sprzętu 

ratowniczego dla łodzi wykorzystywanych w sytuacjach kryzysowych oraz podczas szkoleń  

i ćwiczeń w powiecie raciborskim. 

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

666133.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. zakupu garażu 

blaszanego w celu zabezpieczenia sprzętu ratowniczego dla łodzi wykorzystywanych  

w sytuacjach kryzysowych oraz podczas szkoleń i ćwiczeń w powiecie raciborskim polecił 

Kierownikowi Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego szczegółowo wyjaśnić 

sprawę i przygotować na jedno z kolejnych posiedzeń nw. informacje, tj.:  

 

1) jaki jest całościowy koszt zakupu garażu blaszanego (wnioskowana przez Oddział 

Powiatowy WOPR w Raciborzu w 2021 r. kwota to 4 500,00 zł, a w karcie informacyjnej 

proponowana kwota to 6 000,00 zł),  

2) gdzie planowane jest usadowienie ww. garażu. 



 

 

12 

Mając na uwadze, że pismo Prezesa WOPR w Raciborzu z dnia 13 kwietnia 2021 r.  

nie zostało skierowane na posiedzenie w 2021 r. Zarząd poprosił o informację czy w 2022 r. 

WOPR ponowił wniosek o dofinansowanie zakupu ww. garażu.  

 

Członek Zarządu Józef Stukator poinformował, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji odbędzie się w dniu 18 lutego 2022 r.  

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

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 666975. 

O godz. 09.45 Członek Zarządu Józef Stukator zakończył posiedzenie.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Inspektor  

w Wydziale Organizacyjnym  

 

Magdalena Powązka 

 

Prowadzący posiedzenie: 

wz. Starosty  

 

Józef Stukator 

Członek Zarządu   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 

Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 15 lutego 2022 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 15  lutego 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 udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu Panu Pawłowi Ptakowi  

do podpisania „Potwierdzenia przyjęcia warunków Akredytacji” w programie Erasmus  

na lata 2021-2027, Akredytacja Erasmus 2020 w obszarze kształcenia dorosłych, 

kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji szkolnej. 


