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OR.IV.0022.1.8.2022 

 

PROTOKÓŁ  NR 162/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 1 marca 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 Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Ryszard Rudnik,  

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu Damian Knura. 

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 opinie Komisji Budżetu, 

Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji z posiedzenia  

w dniu 28 lutego 2022 r., które zostaną omówione w końcowej części protokołu. 

Jednocześnie poinformował, że w trakcie posiedzenia przekaże zebranym bieżące informacje 

związane z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i koordynacją pomocy dla uchodźców.  

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.  
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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 161/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 22 lutego 2022 r. 

2. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres  

od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., bilansu na dzień 31.12.2021 r., opisu sytuacji 

finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec grudnia 

2021 r., wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 

31.12.2021 r. – referuje Dyrektor Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Karta informacyjna Wydziału Komunikacji i Transportu dot. zapoznania się z protokołem 

z posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.  

z dnia 3 lutego 2022 r. – referuje Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w Raciborzu. 

5. Sprawy bieżące. 

 

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

8 marca 2022 r. o godz. 10.30. 

 

Ad. 1 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 161/2022 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 22 lutego 2022 r., bez odczytywania, który był do wglądu  

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 161/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 22 lutego 2022 r. 

 

Ad. 2 

 

Starosta w imieniu swoim oraz zebranych przywitał na posiedzeniu Dyrektora Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Ryszarda Rudnika oraz poprosił o omówienie 

karty informacyjnej Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres  

od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., bilansu na dzień 31.12.2021 r., opisu sytuacji finansowej, 

zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec grudnia 2021 r., 

wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 31.12.2021 r. 

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

665035. 

Dyrektor Ryszard Rudnik poinformował, że przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 

w 2021 r. wyniosły 122 766 986,00 zł, a w 2020 r. – 119 832 411,00 zł (wzrost o 2 %), z kolei 

koszty działalność operacyjnej w 2021 r. wyniosły 126 708 320,00 zł, a w 2020 r.  

– 121 343 123,00 zł (wzrost o 4 %).  

Z przedstawionego zestawienia kosztów i przychodów wynika, iż na koniec grudnia 

ubiegłego roku Szpital zanotował zysk netto w wysokości 5 359 081,00 zł, jest to wynik 

finansowy gorszy o 1 241 791,00 zł od zysku w analogicznym okresie 2020 r. wynoszącego 

6 600 872,00 zł. Osiągnięty zysk powstał w wyniku pozyskania pozostałych przychodów 

operacyjnych w kwocie 9 564 007,00 zł, natomiast ze sprzedaży produktów w roku ubiegłym 

Szpital zanotował stratę w wysokości 3 941 334,00 zł.  

Jak wynika z wieloletniej praktyki wartość ostateczna zysku lub straty za dany rok 

działalności jest inna od wstępnie obliczonej, gdyż do 31 marca danego roku trwa okres 

rozliczeniowy NFZ z zakładami opieki zdrowotnej za rok poprzedni.  

W okresie dwunastu miesięcy ubiegłego roku zobowiązania ogółem, w stosunku                             

do zobowiązań na dzień 31.12.2020 r., zmalały o kwotę 8 262 730,00 zł i na dzień 

31.12.2021 r. wynosiły 26 827 763,00 zł. Następnie Dyrektor wyjaśnił zebranym przyczyny 

powstania w grudniu ubiegłego roku straty ze sprzedaży.  

Podsumowując Dyrektor określił sytuację finansową Szpitala za 2021 rok jako dobrą, 

jednakże zwrócił uwagę, że prognozy na 2022 rok nie są optymistyczne ze względu  
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na ogólny wzrost kosztów i niepewny sposób finansowania Szpitala przez NFZ począwszy  

od lipca br. 

Następnie zebrani przystąpili do omówienia bieżącej sytuacji lecznicy związanej  

m.in. ze stanem zatrudnienia i leczeniem pacjentów z COVID-19.  

Zwrócili uwagę, że w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie do Polski przybywają 

obywatele tego państwa, szukając m.in. schronienia i pomocy. Wśród nich są osoby,  

które potrzebują lub będą potrzebować pomocy medycznej.  

Dyrektor przedstawił komunikat NFZ, w którym poinformowano, że „obywatelowi Ukrainy, 

który przybył do Polski w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy, i który zgłosi 

się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala 

należy udzielić adekwatnej pomocy medycznej”. Jednocześnie uzupełniono, że dotyczy  

to osób, które posiadają zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk 

stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające ich legalny pobyt  

na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r. w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium Ukrainy. Za świadczenia udzielone obywatelom Ukrainy zapłaci 

Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków z budżetu państwa. Podstawą rozliczeń będą stawki 

zapisane w umowach z NFZ. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną Referatu Spraw 

Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., bilansu 

na dzień 31.12.2021 r., opisu sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu na koniec grudnia 2021 r., wybranych wskaźników statystycznych 

dla oddziałów, etatyzacji na dzień 31.12.2021 r. oraz zadecydował o dalszym  monitorowaniu 

sytuacji finansowej Szpitala. Jednocześnie zapoznał się z wyjaśnieniami Dyrektora  

dot. przyczyn powstania w grudniu ubiegłego roku straty ze sprzedaży. 

O godz. 08.25 Dyrektor Ryszard Rudnik opuścił posiedzenie.  

 

Ad. 3 

 

W tym miejscu Starosta zapoznał zebranych z bieżącymi informacjami wynikającymi  

z naruszenia granic Ukrainy i toczącymi się w obszarze tego państwa działaniami zbrojnymi. 

W pierwszej kolejności Starosta przedstawił polecenie nr ZKI.6330.21.1.2022 Wojewody 

Śląskiego z dnia 26 lutego 2022 r., w którym polecono starostom, prezydentom miast  

na prawach powiatu: 
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1) organizację doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu objętego 

konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

2) organizację wyżywienia dla osób zakwaterowanych,  

3) zapewnienia opieki socjalnej i psychologicznej dla osób zakwaterowanych.  

 

Jak przekazano działania powinny zostać podjęte niezwłocznie po doręczeniu polecenia i być 

realizowane do odwołania. Miejsce, zakres i koszt realizacji zadania zostanie określony 

porozumieniem.  

Ww. polecenie znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 669279. 

Jednocześnie Starosta poinformował, że w związku z dramatyczną sytuacją na Ukrainie  

w godzinach porannych w dniu 28 lutego 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Raciborzu 

odbyło się  pilne posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,  

w którym obok Zarządu Powiatu udział wzięli m.in. włodarze Gmin Powiatu Raciborskiego 

oraz przedstawiciele służb mundurowych. Jego celem było wypracowanie i uruchomienie 

mechanizmu koordynacji pomocy humanitarnej dla tych, którzy w obawie o własne życie 

będą szukać schronienia w naszym kraju, a docelowo również w Powiecie Raciborskim. 

Następnie Starosta przedstawił zebranym ustalenia, jakie miały miejsce podczas  

wideokonferencji z Wojewodą Śląskim, która odbyła się w godzinach wieczornych  

w dniu 28 lutego 2022 r.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z poleceniem nr ZKI.6330.21.1.2022 

Wojewody Śląskiego z dnia 26 lutego 2022 r. oraz biorąc pod uwagę ustalenia z posiedzenia 

Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 28 lutego 2022 r. polecił 

Kierownikowi Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przygotować pismo  

do włodarzy Gmin Powiatu Raciborskiego przypominające o zasadach koordynacji działań 

wynikających z naruszenia granic Ukrainy i toczących się w obszarze tego państwa działań 

zbrojnych.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

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

wraz z autopoprawkami. Jak przekazał Skarbnik Powiatu autopoprawki dotyczą zwiększenia 

planu wydatków Starostwa o kwotę 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na najpotrzebniejsze 

wydatki związane z masowym napływem ludności cywilnej z Ukrainy na teren naszego 

powiatu. Jednocześnie zmniejsza się o ww. kwotę plan rezerwy na zarządzania kryzysowe.  
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

668971. 

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 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 wraz z autopoprawkami. 

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

668973. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok wraz ze zgłoszonymi przez Skarbnika Powiatu 

autopoprawkami? 

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, 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.  

 

Ad. 4 

 

O godz. 09.00 na posiedzenie został poproszony Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Raciborzu Damian Knura.  
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Starosta przywitał zaproszonego gościa oraz poprosił o omówienie karty informacyjnej 

Wydziału Komunikacji i Transportu dot. zapoznania się z protokołem z posiedzenia Rady 

Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. z dnia 3 lutego 2022 r. 

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

668283. 

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu Damian Knura (dalej: Prezes 

Zarządu) poinformował, że przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 3 lutego  

2022 r. było: 

1) przedstawienie bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki na koniec grudnia  

2021 r.,  

2) sprawy bieżące. 

Prezes Zarządu przekazał, że na koniec 2021 r. wynik finansowy Spółki wyniósł minus 

175 000,00 zł. Ze względu na kolejną falę pandemii COVID-19 przychody z działalności 

komercyjnej Spółki, tj. wynajmy, przewozy poza Powiatem Raciborskim i Wodzisławskim 

oraz przewozy pracownicze nie pokrywają w pełni wydzielonej części kosztów związanych  

z działalnością komercyjną, w tym amortyzacji z autobusów IVECO wprowadzonych 

aportem do Spółki, ujętych w kosztach komercyjnych Spółki. Ponadto poinformował 

zebranych, że po badaniu bilansu biegły zarekomendował utworzenie rezerwy na świadczenia 

emerytalne i podobne w wysokości 450 000,00 zł, co znacząco pogorszyło wynik finansowy 

Spółki.  

Prezes Zarządu przekazał, że Spółka zachowuje płynność finansową i terminowo reguluje 

swoje zobowiązania. Spółka przeprowadziła rozliczenie subwencji otrzymanej z Polskiego 

Funduszu Rozwoju w lutym 2021 r. Pod koniec grudnia ubiegłego roku Spółka otrzymała 

informację z PFR o konieczności zwrotu całości udzielonej subwencji do dnia 31 maja  

2022 r. w kwocie 1 470 000,00 zł. Po analizie wyników finansowych okazało się, że Spółka 

nie kwalifikowała się do uzyskania dodatkowej pomocy finansowej dla firm, którym 

zrekompensowano straty wynikające z pandemii COVID-19. 

Prezes Zarządu dodał, że sytuacja kadrowa Spółki w grupie kierowców autobusowych jest 

stabilna. Spółka zaoferowała sfinansowanie kursu dla osób chętnych do pracy na stanowisku 

kierowcy. Po przeprowadzonym naborze, czterech kandydatów uczestniczy w szkoleniach,  

na które otrzymano dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu. Jak zauważył 

w przyszłości może pojawić się problem z zatrudnieniem mechaników.  
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Następnie Prezes Zarządu omówił bieżącą sytuację Spółki, informując, że w styczniu  

oraz lutym br. ze względu na sytuację związaną z epidemią znacznie spadła sprzedaż biletów 

miesięcznych. W dniu 28 lutego br. ruszyła w kasie biletowej „normalna” sprzedaż biletów 

miesięcznych co pozwala mieć na nadzieję, że sytuacja finansowa Spółki ustabilizuje się.  

Prezes Zarządu poinformował, że z początkiem 2022 r. Spółka wprowadziła rozwiązania 

polegające na możliwości zakupu biletów miesięcznych przez internet. Wdrożenie systemu 

płatności jest korzystne dla pasażerów z uwagi na możliwość zakupu biletu miesięcznego 

przez całą dobę bez wychodzenia z domu, z możliwością płatności poprzez szybkie przelewy 

internetowe, blikiem lub kartą płatniczą. 

Prezes Zarządu poinformował, że Powiat Wodzisławski (drugi udziałowiec Spółki) 

zdecydował, że obywatele Ukrainy szukający na naszym terenie ochrony przed wojną będą 

mogli podróżować Wodzisławską Komunikacją Powiatową bezpłatnie.  

Dodatkowo Prezes Zarządu przekazał bieżące informacje związane z obsługą linii 

autobusowych przez Spółkę na obszarze Powiatu Głubczyckiego.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego:  

1) zapoznał się z protokołem nr 18/03.02/2022 z przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Raciborzu odbytego w dniu 3 lutego 2022 r. przy wykorzystaniu 

środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,  

2) w porozumieniu z Prezesem PKS w Raciborzu zdecydował, że obywatele Ukrainy 

szukający na terenie powiatu ochrony przed wojną będą mogli podróżować autobusami 

PKS bezpłatnie, 

3) polecił Naczelnikowi Wydziału Komunikacji i Transportu wspólnie z Prezesem PKS  

w Raciborzu podjąć działania mające na celu zawarcie porozumienia z Powiatem 

Głubczyckim w sprawie organizacji transportu zbiorowego użyteczności publicznej. 

O godz. 09.25 Prezes Zarządu opuścił posiedzenie.  

 

Ad. 5 

 

Skarbnik Powiatu omówił kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych  

na 2022 rok. 
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

668978. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planie finansowym Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu na 2022 rok. 

 

Starosta 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. Do karty informacyjnej dołączono prośbę Prezesa Oddziału Powiatowego 

WOPR w Raciborzu z dnia 18 lutego 2022 r. dot. wsparcia zakupu ww. garażu.  

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

668224. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przychylił się do prośby Prezesa Oddziału Powiatowego 

WOPR w Raciborzu z dnia 18 lutego 2022 r. dot. zakupu garażu blaszanego w celu 

zabezpieczenia łodzi wykorzystywanych na potrzeby szkoleń, ćwiczeń, zabezpieczenia 

działań wodnych, w tym ratowniczych na akwenach wodnych w Powiecie Raciborskim. 

Środki na ten cel w wysokości 6 000,00 zł zostaną przekazane z budżetu będącego  

w dyspozycji Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (3 000,00 zł) i rezerwy. 

 

Członkini Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska zapoznała zebranych z kartą 

informacyjną Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa dot. raportu z wykonania Programu 

Ochrony Środowiska za lata 2020-2021.  

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

668768. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Referatowi Ochrony Środowiska i Rolnictwa podjęcie 

działań mających na celu opracowanie projektu „Raportu z wykonania Programu Ochrony 

Środowiska dla Powiatu Raciborskiego za lata 2020-2021”. 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Biura Obsługi Starosty dot. realizacji polityki 

informacyjnej powiatu w 2022 r. oraz rozważenia propozycji podjęcia współpracy w zakresie 

polityki promocyjno-informacyjnej. 

Szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie udzieliła Kierownik Biura Obsługi 

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

668785. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego:  

1) przyjął do wiadomości informację o realizowanych działaniach w ramach polityki 

informacyjnej powiatu w 2022 r. wraz z przedstawionymi kosztami,  

2) zaakceptował propozycję podjęcia współpracy ze Śląskim Porozumieniem Gospodarczym 

ŚLĄSK.ONLINE w zakresie działań promocyjno-informacyjnych powiatu w Subregionie 

Zachodnim Województwa Śląskiego oraz w Kraju Morawsko-Śląskim. Środki na ten cel  

w wysokości 12 300,00 zł zostaną przekazane z rezerwy.  

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła: 

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

Raciborskiego VI kadencji z posiedzenia w dniu 22 lutego 2022 r., która znajduje się  

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 668416,  

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

VI kadencji z posiedzenia w dniu 24 lutego 2022 r., która znajduje się  

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 669023,  

3) wniosek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu Raciborskiego  

VI kadencji z posiedzenia w dniu 24 lutego 2022 r. Ww. wniosek znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 669038. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Edukacji udzielić 

odpowiedzi na ww. wniosek. Szczegółowych informacji udzieli Wicestarosta.  

 

Starosta omówił pismo Prezydenta Miasta Racibórz dot. budynku położonego w Raciborzu 

przy ul. Sempołowskiej 5, w którym mieści się Dom Matki z Dzieckiem „Maja”. 

Jednocześnie Starosta zapoznał zebranych z prowadzoną korespondencją w przedmiotowej 

sprawie. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 667220. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z korespondencją kierowaną do Prezydenta 

Miasta Racibórz dot. budynku położonego w Raciborzu przy ul. Sempołowskiej 5, w którym 

mieści się Dom Matki z Dzieckiem „Maja”. W obecnej sytuacji finansowej Zarząd uznał,  

że koszty wykonania profesjonalnej ekspertyzy technicznej przez właściwą jednostkę 

badawczo – rozwojową, bądź rzeczoznawcę budowlanego powinny zostać sfinansowane 
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przez właściciela budynku, tj. Miasto Racibórz. O powyższym zostanie poinformowany 

Prezydent.  

 

Starosta przedstawił korespondencję mailową Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja  

w Krakowie z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie powstania filmu dokumentalnego 

dotyczącego nowoczesnego scalenia gruntów w Polsce.  

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

668670. 

Starosta przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu Zarząd zapoznał się z wnioskiem 

aplikacyjnym otrzymanym z ww. Uniwersytetu, w którym zaproponowano, aby Powiat 

Raciborski wziął udział w konkursie promującym nowoczesne scalania gruntów w Polsce. 

Zarząd polecił Geodecie Powiatowemu dokonanie analizy propozycji udziału Powiatu 

Raciborskiego w projekcie i przygotowanie na jedno z kolejnych posiedzeń karty 

informacyjnej lub projektu uchwały Zarządu we współpracy z Referatem Inwestycji  

i Rozwoju. Aktualnie poinformowano, że pojawiły się liczne uwagi i pytania partnerów 

odnośnie konieczności zadeklarowania wkładu własnego. W związku z powyższym 

postanowiono zrezygnować z zawierania umowy partnerskiej a tym samym deklarowania 

wniesienia wkładu własnego przez poszczególnych partnerów. Nadal będą podejmowane 

działania co do powstania filmu dotyczącego scalania gruntów w Polsce, jednakże zmianie 

uległa formuła projektu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z korespondencją mailową Uniwersytetu 

Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie powstania 

filmu dokumentalnego dotyczącego nowoczesnego scalenia gruntów w Polsce, informującą  

o rezygnacji z zawierania umowy partnerskiej a tym samym deklarowania wniesienia wkładu 

własnego przez poszczególnych partnerów. 

W związku z powyższym Zarząd uznał, że w aktualnej sytuacji nie ma potrzeby 

przygotowania karty informacyjnej lub projektu uchwały Zarządu w sprawie propozycji 

udziału Powiatu Raciborskiego w konkursie skierowanym dla partnerów Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich.  

 

W końcowej części posiedzenia Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z opiniami Komisji 

Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji z posiedzenia  

w dniu 28 lutego 2022 r. 
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Ww. opinie znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 669478. 

 

Starosta o godz. 09.45 zakończył posiedzenie.  

 

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 1 marca 2022 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 1 marca 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. 


