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OR.IV.0022.1.7.2022 

 

PROTOKÓŁ  NR 161/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 22 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.  

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Grzegorz Swoboda. Przewodniczący posiedzenia 

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

do podejmowania uchwał. Jednocześnie poinformował, że w posiedzeniu udział wezmą: 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, Dyrektor Zamku Piastowskiego  

w Raciborzu, Inspektor Referatu Gospodarki Nieruchomościami tut. Starostwa.  

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 08.08.  

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 wprowadzenia  

od roku szkolnego 2022/2023 w Technikum nr 2 wchodzącego w skład Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu kształcenia w zawodach: 

technik stylista - 311946, technik organizacji turystyki - 422104, technik robót 

wykończeniowych w budownictwie – 311219, 

2) wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji 

z posiedzenia w dniu 18 lutego 2022 r., 

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

Raciborskiego VI kadencji, które odbędzie się w dniu 1 marca 2022 r., 
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4) pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nr RWII.805.28.700.2022  

z dnia 21 lutego 2022 r.,  

5) wniosek aplikacyjny do Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich,  

6) list gratulacyjny Starosty Kieleckiego, 

które zostaną omówione w pkt 6 protokołu.  

Jednocześnie Starosta zaproponował, aby w pkt 1 został przyjęty protokół  

z poprzedniego posiedzenia Zarządu.  

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 160/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 15 lutego 2022 r. 

2. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu oraz wyjaśnienia 

dot. sprawy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego nr UP:   

z dnia 31 stycznia 2022 r. – referuje Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Informacja dot. realizacji projektu ,,Wspólna historia przez zabawę” – referuje Dyrektor 

Zamku Piastowskiego w Raciborzu. 

5. Sprawy bieżące. 

6. Materiały dodatkowe.  

7. Omówienie spraw z zakresu działania Referatu Gospodarki Nieruchomościami.  

 

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

1 marca 2022 r. o godz. 08.00. 
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Ad. 1 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 160/2022 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 15 lutego 2022 r., bez odczytywania, który był do wglądu  

w Wydziale Organizacyjnym? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

2 głosami wstrzymującymi – przyjął Protokół Nr 160/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 15 lutego 2022 r. po zgłoszeniu wniosków o sprostowanie zapisów  

na str. 10.  

 

Ad. 2 

 

Starosta przywitał na posiedzeniu Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu 

Monikę Mużelak. W imieniu swoim oraz Członków Zarządu podziękował Pani Dyrektor  

za ogrom wykonywanej pracy oraz poprosił o przekazanie tych słów wszystkim 

pracownikom.  

Dyrektor Monika Mużelak podziękowała Staroście za miłe słowa skierowane do podległego 

personelu oraz korzystając z okazji wszystkim zebranym za przekazanie w 2021 r. 

dodatkowych środków finansowych, które zostały przeznaczone na doposażenie jednostki.  

Dyrektor omówiła najważniejsze zadania i czynności wykonywane przez Powiatowy Zarząd 

Dróg w Raciborzu. Zadania te ujęte zostały w „Sprawozdaniu z działalności Powiatowego 

Zarządu Dróg w Raciborzu w roku 2021”, które będzie przedmiotem obrad najbliższej sesji 

Rady Powiatu Raciborskiego. Jednocześnie zwróciła uwagę, że od 1 stycznia 2020 r.  

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 PZD w Raciborzu. 

Następnie zgodnie z ustaleniami z poprzedniego posiedzenia Pani Dyrektor przedstawiła  

wyjaśnienia dot. sprawy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w Warszawie  

nr UP:  z dnia 31 stycznia 2022 r., pojazdu PEUGEOT o numerze 

rejestracyjnym  oraz pozyskane dwie opinie prawne. 

W jednej z opinii prawnej stwierdzono, że w każdym przypadku nabycia własności 

zarejestrowanego pojazdu przez Powiat Raciborski na mocy orzeczenia sądu, w którym 
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orzeczono przepadek tego pojazdu, z chwilą prawomocności tego orzeczenia, powstaje 

obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.  

Taki obowiązek występował w przypadku nabycia samochodu osobowego marki PEUGEOT 

o numerze rejestracyjnym . 

Ponadto stwierdzono, że przepisy prawa nie wyłączają podmiotów publicznych od obowiązku 

zawarcia umów OC. To, że powiat nie miał zamiaru dopuścić pojazdu do ruchu, to znaczy  

nie miał sam zamiaru doprowadzić go do stanu używalności, nie ma znaczenia, bo pojazd 

został sprzedany i wprowadzony do ruchu.  

W analizowanej sytuacji występowanie do sądu o ustalenie, czy pojazd podlega  

czy nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia nie jest wskazane. Jest bardzo prawdopodobne, 

na co wskazuje orzecznictwo sądowe, że wynik sprawy będzie dla powiatu niekorzystny. 

Powiat powinien uiścić opłatę naliczoną przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny  

w Warszawie.  

Zdaniem Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzeja Chroboczka Powiat Raciborski 

powinien rozważyć dochodzenie ustalenia spełnienia bądź nieistnienia obowiązku 

ubezpieczenia tego pojazdu. A w przypadku spełnienia tego obowiązku celowym jest 

określenie od kiedy taki obowiązek istnieje (czy od momentu jak pojazd został odebrany 

właścicielowi czy z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu, w którym orzeczono 

przepadek tego pojazdu).  

Dyrektor Monika Mużelak poinformowała, że korespondowała z Ubezpieczeniowym 

Funduszem Gwarancyjnym w Warszawie w sprawie pojazdu PEUGEOT o numerze 

rejestracyjnym  wyrażając argumentację dotyczącą sposobu nabycia i braku 

zamiaru dopuszczenia do ruchu oraz stanowisko, że zawarcie umowy ubezpieczenia jest 

niezasadne. Z argumentacją tą nie zgodził się Fundusz, podtrzymując zdanie, że pojazd 

powinien być ubezpieczony.  

Pisma Dyrektora PZD w przedmiotowej sprawie wraz z opinią prawną znajdują się  

w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID: 667338 i 668347, a opinia prawna 

radcy prawnego Starostwa pod numerem UID 668148. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z wyjaśnieniami Dyrektora Powiatowego 

Zarządu Dróg w Raciborzu dot. sprawy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego  

w Warszawie nr UP:  z dnia 31 stycznia 2022 r., pojazdu PEUGEOT  

o numerze rejestracyjnym  oraz opiniami prawnymi z dnia 21 lutego 2022 r.  
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Po dyskusji, Starosta zapytał, kto jest za zwiększeniem planu wydatków PZD w Raciborzu  

o kwotę 5 216,00 zł z przeznaczeniem na opłatę na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu 

Gwarancyjnego w Warszawie? 

Biorąc pod uwagę obecny etap sprawy oraz to że w świetle przepisów i kolejnych orzeczeń 

sądów w podobnych postępowaniach rozstrzygnięcie sądowe w sprawie może okazać się  

dla Powiatu Raciborskiego niekorzystne, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności  

5 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 1 głosem wstrzymującym – podjął decyzję  

o zwiększeniu planu wydatków PZD w Raciborzu o kwotę 5 216,00 zł z przeznaczeniem  

na opłatę na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w Warszawie.  

Ponadto Zarząd polecił Dyrektorowi PZD w Raciborzu przygotować: 

1) procedurę postępowania z pojazdami usuniętymi z drogi i nabytymi na własność  

przez Powiat Raciborski w drodze postanowień sądu, regulującą w szczególności zasady 

wyceny, zbywania, ubezpieczenia i utylizacji,  

2) informację o ilości pojazdów znajdujących się na parkingu strzeżonym zlokalizowanym na 

terenie PZD Racibórz wraz z ich statusem ubezpieczeniowym.  

Termin – 24 marca 2022 r.  

O godz. 08.50 Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu Monika Mużelak opuściła 

posiedzenie.  

 

Ad. 3 

 

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 

667687. 

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.  
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Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

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

wraz z autopoprawkami. 

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

667789. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok (rezerwa) wraz ze zgłoszonymi przez Skarbnika Powiatu 

autopoprawkami? 

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), 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 omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

planów finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych 

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 

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

667691. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych 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 zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego 

na 2022 rok. 

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

 

 

W tym miejscu Wicestarosta zaproponował, aby Zarząd rozważył możliwość zwiększenia  

o kwotę 23 631,00 zł planu wydatków w jednostkach oświatowych, z przeznaczeniem  
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na realizację dodatkowych godzin lekcyjnych dla uczniów klas maturalnych. W ten sposób 

maturzyści mogliby skorzystać z dodatkowych zajęć z języka polskiego i matematyki.  

Propozycja ta spotkała się z akceptacją zebranych, ustalono, że stosowne zmiany w budżecie 

Powiatu Raciborskiego zostaną przedstawione na kolejnym posiedzeniu.  

 

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Edukacji 

przygotować kartę informacyjną nt. ponoszonych kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Raciborski  

w porównaniu do przekazanej subwencji oświatowej. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. procedury konkursowej  

na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu. 

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

666009. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wszczęcie postępowania konkursowego  

na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu. 

 

W dalszej kolejności Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11. 

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

666149. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11. 

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

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

wprowadzenia od roku szkolnego 2022/2023 w Technikum nr 1 wchodzącego w skład 

Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu kształcenia w zawodzie: technik grafiki  

i poligrafii cyfrowej – 311943. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

667869. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia od roku szkolnego 

2022/2023 w Technikum nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych  

w Raciborzu kształcenia w zawodzie: technik grafiki i poligrafii cyfrowej – 311943? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia od roku szkolnego 

2022/2023 w Technikum nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych  

w Raciborzu kształcenia w zawodzie: technik grafiki i poligrafii cyfrowej – 311943. 

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

 

Ad. 4 

 

O godz. 09.15 na posiedzenie została poproszona Dyrektor Zamku Piastowskiego  

w Raciborzu Krystyna Niklewicz.  

Zgodnie z ustaleniami z poprzedniego posiedzenia Starosta poprosił, aby Pani Dyrektor 

przedstawiła informację dot. realizacji projektu ,,Wspólna historia przez zabawę”. 

Dyrektor Krystyna Niklewicz przedstawiła wyjaśnienia dot. realizacji projektu ,,Wspólna 

historia przez zabawę”, m.in. odnośnie wartości zadania, zaplanowanych środków w budżecie 

na ten cel, kosztorysu inwestorskiego wraz z mapką poglądową lokalizacji planu zabaw  

oraz innych istotnych dokumentów i faktów mających związek z ww. projektem. 

Poinformowała o konieczności zwiększenia w 2022 r. planu finansowego Zamku na realizację 

placu zabaw o kwotę 40 000,00 zł.  

Pisma Dyrektora Zamku Piastowskiego w Raciborzu dot. realizacji ww. projektu znajdują się 

w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID 668298 i 665565. 

Szczegółowych informacji nt. planu wydatków projektu ,,Wspólna historia przez zabawę”, 

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

udzielił Skarbnik Powiatu.  

Po dyskusji, Starosta zapytał, kto jest za dalszą realizacją projektu ,,Wspólna historia  

przez zabawę”? 

Po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Dyrektora Zamku Piastowskiego w Raciborzu  

dot. projektu „Wspólna historia poprzez zabawę” Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 
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5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zdecydował  

o dalszej jego realizacji, bez zwiększenia planu finansowego na ten cel. 

Dyrektor Krystyna Niklewicz przekazała bieżące informacje dotyczące nowego banknotu 

kolekcjonerskiego 0 Euro z wizerunkiem Starego Opactwa w Rudach. Poinformowała,  

że banknot będzie dostępny w sprzedaży już wkrótce. Początkowo jedynie za pośrednictwem 

sklepu internetowego sklep.zamekpiastowski.pl, a później również w sprzedaży stacjonarnej, 

m. in. w Punkcie Informacji Turystycznej na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

O godz. 09.30 Dyrektor Zamku Piastowskiego w Raciborzu Krystyna Niklewicz opuściła 

posiedzenie.  

 

Ad. 5 

 

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 

667793. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planie finansowym Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu na 2022 rok. 

 

Skarbnik Powiatu omówił kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. braków w planie 

wydatków w jednostkach podległych i Starostwie. 

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

667638. 

Skarbnik Powiatu poinformował, że Wydział Finansowy zwrócił się do jednostek podległych 

o przeanalizowanie poziomu zaplanowanych wydatków na 2022 rok w odniesieniu  

do obowiązujących cen. W odpowiedzi jednostki przeliczyły posiadane plany wydatków,  

co sumuje się na braki w wysokości 1 794 683,99 zł. Ponadto w 2022 roku wzrósł odpis  

na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli. Jednostki oświatowe 

przedstawiły braki na kwotę 176 064,00 zł w tym zakresie. Ogólna kwota braków w planie 

wydatków we wszystkich jednostkach wynosi 1 970 747,99 zł. 

Następnie Skarbnik Powiatu przedstawił realny stan finansów Powiatu Raciborskiego, 

proponując, aby Zarząd określił listę zadań priorytetowych.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną dot. braków w planie 

wydatków w jednostkach podległych i Starostwie i postanowił, że powróci do tematu  

na jednym z kolejnych posiedzeń.  

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Rozwoju  

dot. mikroprojektu pt.: „Woda, motyle, wiatr - moja potrzeba wolności” w ramach Funduszu 

Mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska  

– Polska 2014-2020. Poinformował, że w tym roku zostały zwiększone nakłady na realizację 

ww. mikroprojektu o kwotę 40 000,00 zł. Obecna (bez zwiększenia) struktura finansowania 

przedstawia się następująco: 

- wartość zadania 223 116,00 zł, 

- dofinansowanie 91 586,00 zł (41%), 

- wkład własny 131 530,00 zł (59%). 

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

667600. 

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

pt.: „Woda, motyle, wiatr - moja potrzeba wolności” w ramach Funduszu Mikroprojektów 

Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 

zdecydował o dalszej realizacji mikroprojektu, bez zwiększenia planu finansowego na ten cel. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła: 

1) informację o terminach posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego, 

zaplanowanych na luty 2022 r., która znajduje się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 667634,  

2) zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego  

VI kadencji, które odbędzie się w dniu 8 marca 2022 r. o godz. 08:30 na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu. Ww. zawiadomienie znajduje się w systemie informatycznym 

Mdok pod numerem UID 667636. 

 

Starosta omówił korespondencją mailową Śląskiego Porozumienia Gospodarczego 

ŚLĄSK.ONLINE z dnia 14 lutego 2022 r. dot. propozycji promocji powiatu w Subregionie 

Zachodnim i Kraju Morawsko-Śląskim.  
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Ww. korespondencja mailowa znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem 

UID 667046. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wstępnie zapoznał się z korespondencją mailową Śląskiego 

Porozumienia Gospodarczego ŚLĄSK.ONLINE z dnia 14 lutego 2022 r. dot. propozycji 

promocji powiatu w Subregionie Zachodnim i Kraju Morawsko-Śląskim i polecił 

Kierownikowi Biura Obsługi Starosty przygotować na kolejne posiedzenie kartę 

informacyjną w przedmiotowej sprawie. 

 

Starosta zaprezentował Uchwały Gminy Psary: 

 

1) Nr XXXIX/409/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie podjęcia apelu dotyczącego 

zapewnienia jednostkom samorządu terytorialnego udziału w dochodach publicznych 

odpowiednio do przypadających im zadań,  

2) Nr XXXIX/410/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie apelu o rozważanie zasadności 

proponowanych zmian w prawie oświatowym, 

które zostały skierowane do organów stanowiących z terenu województwa śląskiego.  

Pismo przewodnie wraz z Uchwałami znajduje się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 667295. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z ww. Uchwałami i zdecydował o ich 

przekazaniu radnym powiatu.  

 

Ad. 6 

 

Starosta rozpoczął omawianie materiałów dodatkowych.  

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie wprowadzenia od roku szkolnego 2022/2023 w Technikum nr 2 wchodzącego  

w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu kształcenia  

w zawodach: technik stylista - 311946, technik organizacji turystyki - 422104, technik robót 

wykończeniowych w budownictwie – 311219. 

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

667931. 
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Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia od roku szkolnego 

2022/2023 w Technikum nr 2 wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu kształcenia w zawodach: technik stylista - 311946, technik 

organizacji turystyki - 422104, technik robót wykończeniowych w budownictwie – 311219? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia od roku szkolnego 

2022/2023 w Technikum nr 2 wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu kształcenia w zawodach: technik stylista - 311946, technik 

organizacji turystyki - 422104, technik robót wykończeniowych w budownictwie – 311219. 

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

 

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

Raciborskiego VI kadencji z posiedzenia w dniu 18 lutego 2022 r., który znajduje się  

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 668066. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z ww. wnioskiem Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji, podjętym w ramach rozpatrywania skargi na działania Dyrektora Domu 

Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu polecił radcy prawnemu przygotować opinię 

prawną w kwestii udzielenia odpowiedzi na pytania: 

 

1) co jest przedmiotem skargi, 

2) w zakresie jakich zarzutów należy rozpatrzeć skargę.  

 

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

Powiatu Raciborskiego VI kadencji odbędzie się w dniu 1 marca 2022 r., po zakończeniu 

obrad sesji.  

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 668064. 

 

Starosta zapoznał zebranych z pismem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach  

nr RWII.805.28.700.2022 z dnia 21 lutego 2022 r. informującym o zatwierdzeniu  

przez Prezesa Rady Ministrów listy zadań powiatowych oraz zadań gminnych objętych 

dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 r.  

dla województwa śląskiego na podstawie naboru przeprowadzonego w lipcu-sierpniu  

2021 r. 
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Poinformował, że na liście podstawowej znajduje się zadanie zgłoszone przez Powiat 

Raciborski pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania  

z DW 916 do skrzyżowania z DP 3528S w Krzanowicach oraz remont od skrzyżowania  

z DP 3528S do skrzyżowania z DW 917 i przebudowa drogi powiatowej nr 3529 S  

na odcinku od DK 45 w Tworkowie do początku obszaru zabudowanego Borucina”.  

Z kolei na liście rezerwowej znajduje się zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej  

nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiaździstej, od ul. Wandy  

do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową i od skrzyżowania z ul. Węgierską do działki nr 106 

oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od działki nr 59 do drogi 

wojewódzkiej nr 416”.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 668091. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Katowicach nr RWII.805.28.700.2022 z dnia 21 lutego 2022 r. informującym  

o zatwierdzeniu przez Prezesa Rady Ministrów listy zadań powiatowych oraz zadań 

gminnych objętych dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  

w 2022 r. dla województwa śląskiego na podstawie naboru przeprowadzonego  

w lipcu-sierpniu 2021 r. 

 

Starosta przedstawił wniosek aplikacyjny otrzymany z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona 

Kołłątaja w Krakowie, w którym zaproponowano, aby Powiat Raciborski wziął udział  

w konkursie promującym nowoczesne scalania gruntów w Polsce. W ramach projektu 

zaplanowano powstanie filmu dokumentalnego dotyczącego nowoczesnego scalania gruntów  

w Polsce.  

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

668059. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wstępnie zapoznał się z przygotowanym przez Uniwersytet 

Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie wnioskiem aplikacyjnym do Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich w ramach ogłoszonego konkursu na wybór operacji Promocja 

nowoczesnych scaleń gruntów w Polsce przyczyniających się do wielofunkcyjnego rozwoju 

obszarów wiejskich.  

W związku z powyższym polecił Geodecie Powiatowemu dokonanie analizy propozycji 

udziału Powiatu Raciborskiego w projekcie i przygotowanie na jedno z kolejnych posiedzeń 
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karty informacyjnej lub projektu uchwały Zarządu we współpracy z Referatem Inwestycji  

i Rozwoju.  

 

Starosta poinformował, że Powiat Raciborski zajął 1. miejsce w ogólnopolskim rankingu 

organizowanym przez Związek Powiatów Polskich za 2021 rok w kategorii powiatów  

od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców. 

Zwycięstwo naszego samorządu wiąże się z przyznaniem tytułu „Dobry Polski Samorząd”. 

Dodatkowo uzyskaliśmy specjalne wyróżnienie „Super Powiat 2021” potwierdzające 

największy procentowy udział realizacji kategorii rankingowych, co świadczy  

o kompleksowym i wielopłaszczyznowym działaniu naszego samorządu. Otrzymaliśmy 

wysoką punktację w większości kategorii. Od programów finansowanych ze środków 

zewnętrznych do elektronicznego obiegu dokumentów. Od środków pozyskanych z funduszy 

zewnętrznych do współpracy z organizacjami pozarządowymi. Od promocji aktywnego stylu 

życia, tras turystycznych do systemu informacji marketingowej. Jest to też niewątpliwie efekt 

szerokiej i owocnej współpracy ponad podziałami. 

W tym miejscu Starosta serdecznie podziękował wszystkim pracownikom za ogrom 

codziennej pracy, sumienność, rzetelność i życzliwość dla współpracowników i klientów. 

Szczególnie podziękował tym pracownikom, którzy dodatkowo się zaangażowali i wykonali 

wiele pracy, aby nasz powiat mógł uplasować się tak wysoko. Podkreślił, że to prestiżowe 

wyróżnienie dla całego zarządu powiatu, dyrektorów, kierowników jednostek 

organizacyjnych, ale przede wszystkim dla wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego 

w Raciborzu i jednostek organizacyjnych.  

Gratulacje i wyrazy głębokiego uznania spływają ze strony innych samorządów, w ostatnim 

czasie otrzymano list gratulacyjny Starosty Kieleckiego.   

 

Ad. 7 

 

O godz. 09.45 na posiedzenie został poproszony Inspektor Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami Sebastian Krupa. 

Członkini Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska poinformowała o dłuższej 

nieobecności Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami. W związku z powyższym 

poprosiła, aby w zastępstwie Kierownika szczegółowych informacji w sprawach 

gospodarowania nieruchomościami udzielił Inspektor Sebastian Krupa.  
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Wz. Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami Inspektor Sebastian Krupa omówił 

projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę 

nieruchomości położonej w Rudyszwałdzie, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

Poinformował, że w przedmiotowym projekcie uchwały zaproponowano, aby Rady wyraziła 

zgodę na zbycie prawa własności części nieruchomości położonej w Rudyszwałdzie, 

oznaczonej jako działka nr 278/1 (arkusz mapy 2), obręb Rudyszwałd, o pow. 0,0643 ha, 

zapisanej w księdze wieczystej nr GL1R/00049975/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy  

w Raciborzu, jako własność Powiatu Raciborskiego, w drodze darowizny na rzecz Gminy 

Krzyżanowice.  

Faktycznie działka ta stanowi fragment drogi publicznej gminnej - ulicy Wiejskiej  

w Rudyszwałdzie. Jednocześnie jest to odnoga drogi powiatowej nr 3532 S. Nakłady 

związane z utrzymaniem drogi na ww. działce ponosi Gmina Krzyżanowice. Z tej też 

przyczyny zasadne jest dokonanie darowizny przedmiotowej działki na rzecz wspomnianej 

Gminy. Wartość działki nr 278/1, zgodnie z informacją Urzędu Gminy w Krzyżanowicach, 

wynosi 6 430,00 zł. 

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

667233. 

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

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości położonej  

w Rudyszwałdzie, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego oraz jego przekazaniem  

na sesję w dniu 29 marca 2022 r.? 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości położonej  

w Rudyszwałdzie, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 29 marca 2022 r. 

 

Wz. Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami Inspektor Sebastian Krupa 

przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia 

służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

Przypomniał, że aktualnie prowadzone jest postępowanie zmierzające do sprzedaży w drodze 

przetargu prawa własności działki nr 1587/454 (arkusz mapy 4), obręb Starawieś,  

o pow. 1,2616 ha. Powołana działka nie ma formalnego dostępu do drogi publicznej. Dojazd 
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do niej z drogi publicznej, odbywa się faktycznie poprzez sieć dróg wewnętrznych 

znajdujących się na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.  

Aby sprzedaż działki nr 1587/454 była możliwa, konieczne jest ustanowienie służebności 

gruntowej, polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działki nr nr 1586/454, 

1387/12, stanowiące własność Powiatu Raciborskiego. 

Ustanowienie służebności gruntowej, polegającej na prawie przejazdu i przechodu  

przez działki nr nr 1586/454, 1387/12 nastąpi na czas nieoznaczony, na rzecz każdoczesnego 

właściciela działki nr 1587/454, objętej księgą wieczystą nr GL1R/00061976/4.  

Służebność gruntowa będzie miała charakter odpłatny. Jej ustanowienie nastąpi za cenę  

46 599,00 zł netto, płatną jednorazową przed zawarciem umowy sprzedaży i ustanowienia 

służebności gruntowej, w formie aktu notarialnego. Koszty sporządzenia umowy notarialnej 

oraz koszty sądowe poniesie nabywca służebności gruntowej. Szczegółowe warunki 

ustanowienia służebności gruntowej, polegającej na prawie przejazdu i przechodu, w tym jej 

parametry i przebieg zostaną ustalone w protokole uzgodnień, zawartym pomiędzy Zarządem 

Powiatu Raciborskiego a nabywcą działki nr 1587/454. 

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

667186. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ustanowienia służebności 

gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustanowienia służebności gruntowej 

na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022.  

 

Wz. Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami Inspektor Sebastian Krupa omówił 

kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. ustanowienia odpłatnej 

służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działkę powiatową  

do posesji prywatnej. 

Przypomniał, że pismem z dnia 25 stycznia 2022 r. Pan  ponownie wystąpił  

do Zarządu Powiatu Raciborskiego z prośbą o ustanowienie odpłatnej służebności dojazdu  

do działki nr  przez nieruchomość pozostającą w użytkowaniu Szpitala Rejonowego 

w Raciborzu. 
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We wcześniejszej korespondencji ww. osoba domagała się ustanowienia drogi publicznej  

na terenie użytkowanym przez Szpital Rejonowy w Raciborzu, w miejsce istniejącej drogi 

wewnętrznej, a następnie ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej. Zarząd Powiatu 

Raciborskiego odmówił realizacji ww. wniosków, proponując zawarcie odpłatnej umowy 

ustanawiającej służebność gruntową. 

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

665564. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wstępnie zapoznał się z kartą informacyjną dot. ustanowienia 

odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działkę 

powiatową do posesji prywatnej. Po dyskusji polecił, aby pracownicy Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami ponownie dokonali analizy przebiegu trasy służebności gruntowej  

i zaproponowali alternatywny sposób dojazdu do działki nr , stanowiącej własność 

 

 

Wz. Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami Inspektor Sebastian Krupa 

zaprezentował kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. darowizny 

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Raciborskiego. 

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

667794. 

Inspektor Sebastian Krupa przypomniał, że Powiat Raciborski jest użytkownikiem 

wieczystym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej  

w Raciborzu przy ul. 1 Maja 3, składającej się z działek nr nr 4192/118, 1057/237 (a.m.3), 

obręb Racibórz, o łącznej pow. 1,0128 ha. Na nieruchomości tej znajduje się siedziba 

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu. Od 2022 roku Powiat Raciborski będzie musiał 

uiszczać na rzecz Skarbu Państwa opłatę roczną w wysokości 10 195,41 zł. Jest to duża 

kwota, której Powiat nie musiałby uiszczać, gdyby stał się właścicielem ww. nieruchomości 

gruntowej. Zarząd Powiatu Raciborskiego może zwrócić się do Starosty Raciborskiego  

o dokonanie w imieniu Skarbu Państwa darowizny przedmiotowej nieruchomości na rzecz 

Powiatu Raciborskiego (do wniosku musi dołączyć zgodę Rady Powiatu Raciborskiego  

na nabycie przedmiotowej nieruchomości). Darowizna taka następuje za zgodą Wojewody 

Śląskiego. Uzyskanie tej zgody jest kluczowe dla powodzenia wspomnianej transakcji. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem próby pozyskania na rzecz Powiatu Raciborskiego 

nieruchomości gruntowej, o której mowa w przedmiotowej karcie informacyjnej?  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – polecił pracownikom Referatu Gospodarki Nieruchomościami 

podjąć próbę pozyskania na rzecz Powiatu Raciborskiego prawa własności nieruchomości 

gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Raciborzu przy ul. 1 Maja 3, 

składającej się z działek nr nr 4192/118, 1057/237 (a.m.3), obręb Racibórz, o łącznej  

pow. 1,0128 ha na której znajduje się siedziba Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu.  

O godz. 10.25 Inspektor Referatu Gospodarki Nieruchomościami Sebastian Krupa opuścił 

posiedzenie.  

 

 

W końcowej części posiedzenia Starosta zapoznał zebranych z projektem zarządzenia  

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach 

pomocy społecznej. W dokumencie tym przyjęto, że średni miesięczny koszt utrzymania 

mieszkańca w 2022 r.:  

 

1) w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu przy ulicy Grzonki 1, 

prowadzonym przez Powiat Raciborski wynosi 4 707,00 zł;  

2) w Domu Pomocy Społecznej w Raciborzu przy Placu Jagiełły 3, prowadzonym przez 

Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej wynosi 3 853,00 zł; 

3) w Domu Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach przy ulicy Kolejowej 4, 

prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Maryi Nieustającej Pomocy 

wynosi 4 937,00 zł.  

 

Wicestarosta przypomniał, że w 2021 r. koszt utrzymania mieszkańca DPS „Złota Jesień”  

w Raciborzu wynosił 4 109,00 zł. Dla porównania koszt utrzymania na 2021 r. w domach 

pomocy społecznej na terenie innych powiatów województwa śląskiego o podobnym 

standardzie i profilu działania jak nasz DPS wynosił: 

1) DPS Gorzyce 5 293,66 zł, 

2) DPS „Nasz Dom” Gliwice 4 717,27 zł, 

3) DPS „Senior” Ruda Śląska 4 050,00 zł, 

4) DPS Katowice „Senior Residence” 5 350,00 zł,  

5) DPS Katowice „Zacisze” 5 114,55 zł,  

6) DPS Dąbrowa Górnicza 4 690,18 zł. 
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Na podstawie ww. danych średni koszt utrzymania mieszkańca w powyższych domach 

pomocy społecznej wynosił 4 869 zł i był wyższy o 760 zł od kosztu utrzymania w naszej 

placówce. 

Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedstawionego średniego 

miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie 

powiatu raciborskiego? 

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

1 głosem wstrzymującym – pozytywnie zaopiniował przedstawiony przez Starostę średni 

miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu 

raciborskiego. 

 

Starosta zaprosił zebranych na wspólne posiedzenie Zarządu Powiatu Raciborskiego  

i Wodzisławskiego, które odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2022 r. o godz. 11.00.  

 

Wicestarosta zaproponował, aby Zarząd rozważył zawieszenie działalności Punktu Szczepień 

Powszechnych mieszczącego się w sali gimnastycznej Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1 przy ul. Wileńskiej w Raciborzu począwszy od dnia 1 marca 2022 r. 

Powyższa propozycja konsultowana była z Dyrektorem Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 

Jak podkreślił Wicestarosta w ostatnich tygodniach zainteresowanie szczepieniami znacznie 

spadło. W ciągu 17 dni lutego odnotowano tylko 500 osób. Można się spodziewać, że w ciągu 

miesiąca będzie poniżej 1000 szczepień.  

Wicestarosta przypomniał, że po ubiegłorocznych wakacjach został złożony wniosek,  

aby salę gimnastyczną, gdzie odbywają się szczepienia „oddać” szkole i prowadzić tam 

zajęcia wychowania fizycznego. Wówczas Zarząd 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. Miesięcznie wykonywano tam ok. 2000 szczepień.  

Wicestarosta dodał, że w Budowlance szczepienia odbywać się będą do końca lutego br.  

w poniedziałki, środy i piątki. Jednocześnie chętni będą mogli korzystać z punktu szczepień 

mieszczącego się w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu przy ul. Gamowskiej, gdzie 

szczepienia odbywają się w czwartki i soboty. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego mając na uwadze słabnące zainteresowanie szczepieniami 

przeciwko COVID-19 postanowił o zawieszeniu działalności Punktu Szczepień 
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Powszechnych mieszczącego się przy CKZiU nr 1 w Raciborzu począwszy od dnia 1 marca 

2022 r. 

 

Starosta o godz. 11.00 zakończył posiedzenie.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Inspektor  

w Wydziale Organizacyjnym  

 

Magdalena Powązka 

 

Prowadzący posiedzenie: 

Starosta  

 

Grzegorz Swoboda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

21 

Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 lutego 2022 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 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 dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok (rezerwa). 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2022 rok. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wprowadzenia od roku szkolnego 

2022/2023 w Technikum nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych  

w Raciborzu kształcenia w zawodzie: technik grafiki i poligrafii cyfrowej – 311943. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wprowadzenia od roku szkolnego 

2022/2023 w Technikum nr 2 wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu kształcenia w zawodach: technik stylista - 311946, 

technik organizacji turystyki - 422104, technik robót wykończeniowych w budownictwie 

– 311219. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia służebności gruntowej 

na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 


