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OR.IV.0022.1.11.2022 

 

PROTOKÓŁ  NR 165/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 16 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.  

Wicestarosta Marek Kurpis poinformował, że Starosta Grzegorz Swoboda  

w dniu dzisiejszym od godz. 08.00 bierze udział w zdalnym konwencie powiatów 

województwa śląskiego i w razie możliwości dołączy do zebranych w drugiej części 

posiedzenia.  

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z § 66 ust. 1 Statutu Powiatu Raciborskiego  

w pierwszej części posiedzenie prowadził Wicestarosta Marek Kurpis. 

Prowadzący pierwszą część posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, 

wymagane quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał. Poinformował  

o nieobecności Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Józefa Stukatora. Jednocześnie 

przekazał, że w posiedzeniu wezmą udział: Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 

w Raciborzu Marzena Kacprowicz oraz Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju  

tut. Starostwa Roman Peikert.  

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 08.06, 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. 

Wicestarosta 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.  

Wicestarosta wniósł o rozszerzenie porządku posiedzenia o pismo Dyrektora Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu nr ZSONr1.081.1.2022 z dnia 14 marca 2022 r.  

oraz projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów finansowych 
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Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego 

na 2022 rok.  

Wicestarosta zapytał, kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia? 

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. 

Wicestarosta 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 163/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 8 marca 2022 r. oraz Protokołu Nr 164/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 10 marca 2022 r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego – I część.  

3. Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu  

nr ZSONr1.081.1.2022 z dnia 14 marca 2022 r. 

4. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego – II część.  

5. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

6. Sprawy bieżące oraz dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

 

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

22 marca 2022 r. o godz. 08.00. 

 

Ad. 1 

 

Wicestarosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 163/2022 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 8 marca 2022 r.? 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 163/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 8 marca 2022 r. 

 

Wicestarosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 164/2022 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 10 marca 2022 r.? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 2 głosami za, 0 głosów przeciw,  

1 głosem wstrzymującym – przyjął Protokół Nr 164/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 10 marca 2022 r. 

 

Ad. 2 

 

Wicestarosta 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: 

671674 i 671673. 

Wicestarosta 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 29 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 skierowaniu na sesję  

w dniu 29 marca 2022 r., po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawek zgłoszonych 

w trakcie posiedzenia. 
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Wicestarosta 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 29 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 skierowaniu na sesję w dniu 29 marca 2022 r., po wniesieniu  

przez Skarbnika Powiatu autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją Skarbnika Powiatu o konieczności 

zwiększenia środków budżetowych z przeznaczeniem na pobyt osób w domu dla matek  

z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.  

W związku z powyższym Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych 

przygotować kartę informacyjną:  

 

1) nt. prowadzenia i finansowania realizacji zadania pn. „Prowadzenie na terenie powiatu 

raciborskiego, w latach 2019-2023, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet  

w ciąży, pochodzących z terenu powiatu raciborskiego”, 

2) zawierającą propozycję innej formy, niż stosowana dotychczas, finansowania ww. zadania 

w kolejnych latach (np. tak, jak w przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych).  

 Termin – sierpień/wrzesień 2022 r.  

 

Ad. 3 

 

W tym miejscu o godz. 08.30 do zebranych dołączył Starosta Grzegorz Swoboda,  

a prowadzący posiedzenie Wicestarosta Marek Kurpis przywitał na posiedzeniu Dyrektora 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu Marzenę Kacprowicz oraz Kierownika 

Referatu Inwestycji i Rozwoju Romana Peikerta.  

Wicestarosta przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu Zarząd polecił Dyrektorowi 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu przygotować informację pisemną  
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o aktualnym etapie realizacji projektu pt. „Otwarty ogród-zielona oaza spotkań, nauki, sztuki  

i relaksu” z uwagi na otrzymaną dokumentację projektową. 

W dniu dzisiejszym zebrani zapoznali się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu nr ZSONr1.081.1.2022 z dnia 14 marca 2022 r. 

przedstawiającym informację o realizacji projektu pt. „Otwarty ogród-zielona oaza spotkań, 

nauki, sztuki i relaksu”, zatwierdzonym do dofinansowania przez Euroregionalny Komitet 

Sterujący Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 671885. 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu Marzena Kacprowicz 

poinformowała, że w dniu 15 marca 2022 r. została dostarczona do Euroregionu Silesia 

wymagana dokumentacja techniczna. Dodała, że obawy szkoły związane z realizacją projektu 

wynikają z faktu, że w złożonym wniosku działania miękkie, które ma zrealizować szkoła 

zaplanowane są na czerwiec 2022 r. i mogą rozpocząć się dopiero po zakończeniu inwestycji. 

Realne spojrzenie na ten fakt wskazuje, że jest duże zagrożenie na niedotrzymanie terminu. 

Podkreśliła, że projekt dotyczy rewitalizacji tylko części ogrodu, a szkole zależy  

na całościowej rewitalizacji obszaru. Ponadto ze względu na ogólny wzrost cen na rynku 

należałoby zwiększyć środki na realizację projektu. 

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Roman Peikert przypomniał, jakie działania 

przewidziano w ramach projektu pt. „Otwarty ogród-zielona oaza spotkań, nauki, sztuki  

i relaksu”, dodając, że dotyczą przede wszystkim zagospodarowania terenu na miejsce  

do prowadzenia plenerowych zajęć dydaktycznych (budowa zadaszenia/wiaty przy pracowni 

rzeźby wraz z nawierzchnią, wykonanie ścianki wystawienniczej wraz ze ścieżkami 

komunikacyjnymi, uporządkowanie istniejących terenów zielonych) oraz tzw. działań 

miękkich. Na dzień dzisiejszy nie ma zagrożeń co do jego realizacji. Poinformował,  

że wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 34 957,98 Euro, z czego poziom 

dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi  

20 000,00 Euro (57,21%) oraz budżetu państwa 1 176,47 Euro (3,37%). Z kolei  

wartość wkładu własnego (wydatków kwalifikowalnych) Beneficjenta wynosi 13 781,51 Euro 

(39,42%). Po otrzymaniu kosztorysu inwestorskiego wartość robót budowalnych wzrosła  

o kwotę 11 000,00 zł. Aktualnie powinno zostać przeprowadzone postępowanie przetargowe  

dot. wyłonienia wykonawcy prac.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu nr ZSONr1.081.1.2022 z dnia 14 marca 2022 r.  
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oraz przekazanymi przez Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju informacjami  

dot. dalszej realizacji projektu pt.: „Otwarty ogród-zielona oaza spotkań, nauki, sztuki  

i relaksu”. 

Zarząd uznał za celowe dalszą realizację ww. projektu, a decyzja co do ewentualnego 

zwiększenia środków na ww. cel zostanie podjęta po przeprowadzeniu postępowania   

dot. wyłonienia wykonawcy prac.  

O godz. 08.40 Starosta, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu  

oraz Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju opuścili posiedzenie.  

 

Ad. 4 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie  przyjęcia 

informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Raciborskiego za 2021 rok. 

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

670303. 

Wicestarosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie  przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców 

Powiatu Raciborskiego za 2021 rok oraz jego przekazaniem na sesję w dniu 29 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 przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu 

Raciborskiego za 2021 rok oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję w dniu 29 marca 

2022 r. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił o przekazaniu na sesję w dniu 29 marca 2022 r.: 

 

1) informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie działania Komendy Powiatowej Policji   

w Raciborzu w 2021 r., 

2) sprawozdania z realizacji zadań w powiecie raciborskim przez Placówkę Straży Granicznej 

w Rudzie Śląskiej za rok 2021, 

3) sprawozdania z realizacji zadań Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej  

w Raciborzu za rok 2021 - Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu 

raciborskiego za 2021 rok, 
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4) sprawozdania z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Powiatowego 

Inspektoratu Weterynarii w Raciborzu w roku 2021, 

5) informacji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu o stanie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego powiatu raciborskiego za 2021 rok.   

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia 

Miastu Racibórz prowadzenia zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej. 

Jednocześnie dodał, że w dniu 15 marca br. wysłano do zebranych przedmiotowy projekt 

uchwały z uszczegółowionym uzasadnieniem. 

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

671644. 

Wicestarosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia Miastu Racibórz prowadzenia zadania 

dotyczącego przebudowy drogi powiatowej oraz jego przekazaniem na sesję w dniu 29 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 powierzenia Miastu Racibórz prowadzenia zadania dotyczącego 

przebudowy drogi powiatowej oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję w dniu 29 marca 

2022 r. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację 

tych zadań w roku 2022. Do projektu uchwały dołączono informacyjnie pismo Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu nr ON.0701.5.2022 z dnia 10 marca 

2022 r. dot. propozycji podziału środków PFRON na rehabilitację społeczną w 2022 r.  

oraz porównanie złożonych wniosków lata 2021-2022, według stanu na dzień 10 marca  

2022 r. 

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

671458. 

Wicestarosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  
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oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2022 oraz jego przekazaniem na sesję  

w dniu 29 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 zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  

oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2022 oraz postanowił o jego skierowaniu  

na sesję w dniu 29 marca 2022 r. Jednocześnie polecił Kierownikowi Referatu Spraw 

Społecznych przekazać ww. projekt uchwały Powiatowej Społecznej Radzie Do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w Raciborzu, celem zaopiniowania. 

Ponadto Zarząd zdecydował o przekazaniu radnym informacyjnie pisma Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu nr ON.0701.5.2022 z dnia 10 marca 

2022 r. oraz porównania złożonych wniosków lata 2021-2022, według stanu  

na dzień 10 marca 2022 r. 

 

Członkini Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska zapoznała zebranych  

z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie 

darowizny nieruchomości położonej w Raciborzu, stanowiącej własność Skarbu Państwa,  

na rzecz Powiatu Raciborskiego. 

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

671334. 

Wicestarosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości 

położonej w Raciborzu, stanowiącej własność Skarbu Państwa, na rzecz Powiatu 

Raciborskiego oraz jego przekazaniem na sesję w dniu 29 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 wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej 

w Raciborzu, stanowiącej własność Skarbu Państwa, na rzecz Powiatu Raciborskiego  

oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję w dniu 29 marca 2022 r. 
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Ad. 5 

 

Członkini Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska omówiła projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele 

budowlane nieruchomością położoną w Rudach przy ulicy Szkolnej 2. 

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

671238. 

Wicestarosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody  

na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością położoną w Rudach  

przy ulicy Szkolnej 2? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie  

na cele budowlane nieruchomością położoną w Rudach przy ulicy Szkolnej 2. 

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

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zwolnienia 

z opłat za zajęcia organizowane przez Powiatowe Centrum Sportu w Raciborzu  

przy ulicy Klasztornej 9 obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski po 24 lutego  

2022 r. z obszarów objętych działaniami wojennymi w Ukrainie. 

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

670374. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z ww. projektem uchwały wprowadził 

autopoprawkę redakcyjną do tytułu oraz autopoprawkę do § 1 polegającą na tym,  

że zwolnienie z opłat obowiązuje do 31 sierpnia 2022 roku.  

Po zmianach, Wicestarosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zwolnienia  

z opłat za zajęcia organizowane przez Powiatowe Centrum Sportu w Raciborzu  

przy ulicy Klasztornej 9, obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski  

po 24 lutego 2022 r. z obszarów objętych działaniami wojennymi w Ukrainie? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zwolnienia z opłat za zajęcia 

organizowane przez Powiatowe Centrum Sportu w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 9, 

obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski po 24 lutego 2022 r. z obszarów 

objętych działaniami wojennymi w Ukrainie. 
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Po zmianach, Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2022.  

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 

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

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

671633. 

Wicestarosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji 

konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu przy ul. Jana Kasprowicza 11? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej  

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

nr 1 w Raciborzu przy ul. Jana Kasprowicza 11. 

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

 

Ad. 6 

 

Wicestarosta zaprezentował 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 

671600. 

Skarbnik Powiatu przekazał, że po sporządzeniu przedmiotowej karty informacyjnej 

otrzymano zmianę planu finansowego Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu na 2022 rok. 

 

Członkini Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska zaprezentowała kartę 

informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. ustanowienia odpłatnej 

służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działkę powiatową  

do posesji prywatnej (uzupełnienie). 
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

671036. 

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

odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działkę 

powiatową do posesji prywatnej (uzupełnienie) wyraził zgodę na ustanowienie odpłatnej 

służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działki  

nr nr , stanowiące własność Powiatu Raciborskiego, wzdłuż ich zachodniej 

granicy do działki nr , stanowiącej własność osoby prywatnej z zaproponowaną trasą 

przejazdu i przechodu poprzez starą drogę z płyt betonowych, przechodzącą w drogę 

gruntową na wysokości parkingu szpitalnego, zgodnie z załącznikiem graficznym do karty 

informacyjnej i pod warunkiem, iż wnioskodawca poniesie dodatkowo koszty sporządzenia 

operatu szacunkowego ustalającego odpłatność za ustanowioną służebność oraz koszty. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił: 

1) kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXVII/295/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2022 – 2032,  

2) kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXVII/296/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 

Ww. karty informacyjne znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID: 

671268 i 671269. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował: 

1) kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXVII/295/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2022 – 2032,  

2) kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXVII/296/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok.  
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Sekretarz Powiatu przedstawiła kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego do określenia 

realizacji: 

1) Uchwały Nr XXXVII/297/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 1 marca 2022 r.  

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,  

2) Uchwały Nr XXXVII/298/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 1 marca 2022 r.  

w sprawie pozostawienia wniosku bez rozpoznania. 

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

671627. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego 

do określenia realizacji: 

1) Uchwały Nr XXXVII/297/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 1 marca 2022 r.  

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,  

2) Uchwały Nr XXXVII/298/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 1 marca 2022 r.  

w sprawie pozostawienia wniosku bez rozpoznania. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła materiał przygotowany na Komisję Budżetu, Gospodarki  

i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji pt. Przynależność Powiatu 

Raciborskiego do Związku Powiatów Polskich. 

Ww. materiał znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 671731. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z materiałem pt. Przynależność Powiatu 

Raciborskiego do Związku Powiatów Polskich oraz postanowił o jego przekazaniu  

na najbliższe posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu 

Raciborskiego VI kadencji. 

 

Sekretarz Powiatu zaprezentowała wnioski Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego  

VI kadencji z posiedzenia w dniu 8 marca 2022 r., które znajdują się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 671000.  
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Komisja Rewizyjna wystosowała ww. wnioski w ramach trwającej kontroli kompleksowej  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z wnioskami Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Raciborskiego VI kadencji z posiedzenia w dniu 8 marca 2022 r. oraz zadecydował  

o skierowaniu ich do realizacji przez Zamek Piastowski w Raciborzu.   

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Raciborskiego VI kadencji, które odbędzie się w dniu 22 marca 2022 r.  

o  godz. 12:00 na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

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

671009. 

 

W tym miejscu o godz. 09.15 do zebranych ponownie dołączył Starosta i przejął w drugiej 

części prowadzenie posiedzenia. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła notatkę służbową dot. projektu „Woda, motyle, wiatr – moja 

potrzeba wolności – wykonanie zagospodarowania terenu wraz z budową pochylni 

przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych przy budynku Młodzieżowego Domu Kultury  

w Raciborzu przy ul. Stalmacha 12”. 

Ww. notatka służbowa znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

671567. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął do wiadomości informacje dot. projektu „Woda, 

motyle, wiatr – moja potrzeba wolności – wykonanie zagospodarowania terenu  

wraz z budową pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych przy budynku 

Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu przy ul. Stalmacha 12” zawarte w notatce 

służbowej z dnia 11 marca 2022 r.  

 

Starosta zapoznał zebranych z pismem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu  

dot. organizacji ruchu dla zadania pn. „Budowa regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna  

na odcinku od włączenia do DK 45 w Gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu 

Rybnik – etap 4 i etap 5 wschodnia obwodnica Raciborza”.   

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 671195. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg 

w Raciborzu nr NT.DP.4320.23.AS z dnia 4 marca 2022 r. dot. organizacji ruchu dla zadania  

pn. „Budowa regionalnej drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od włączenia do DK 45  

w Gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik – etap 4 i etap 5 wschodnia 

obwodnica Raciborza”. 

Mając na uwadze przytoczone w ww. piśmie argumenty Starosta przedstawił projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie poinformowania Prezydenta Miasta Racibórz  

o zamiarze podjęcia uchwały przez Radę Powiatu Raciborskiego w sprawie pozbawienia dróg 

kategorii dróg powiatowych.  

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

672329. 

Starosta poinformował, że z oddaniem do użytkowania w dniu 9 marca 2022 r. fragmentu 

Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna, odcinki dróg wojewódzkich nr:  

1) 919 przebiegające od skrzyżowania (ul. Zamkowa/ul. Bosacka) – ronda z drogą 

wojewódzką nr 935, ulicą Armii Krajowej i ul. Rudzką do węzła z nowo wybudowanym 

fragmentem Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna,  

2) 935 przebiegające od skrzyżowania z drogą krajową nr 45 (Ronda Solidarności), ulicami 

Ks. Londzina, Reymonta, Plac Mostowy, do skrzyżowania (ronda) z DW 919, ulicą Bosacką, 

Rybnicką do skrzyżowania z ul. Piaskową, 

na podstawie art. 10 ust. 5e ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, z mocy 

prawa zostały pozbawione dotychczasowej kategorii i zaliczone do kategorii dróg 

powiatowych. Zapisy ww. ustawy o drogach publicznych umożliwiają w takim przypadku 

"kaskadowe" przekazywanie proporcjonalnych odcinków dróg pomiędzy właściwymi 

zarządcami. 

Zgodnie z art. 10 ust. 5d w związku z art. 10 ust. 5c tej ustawy należy powiadomić Prezydenta 

Miasta Racibórz o zamiarze pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków starodroża 

dróg wojewódzkich nr 919 i 935, o których mowa powyżej i zaliczenia ich do kategorii dróg 

gminnych. Informację o zamiarze podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 5c ustawy, 

przedkłada się co najmniej na 30 dni przed jej podjęciem. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie poinformowania Prezydenta 

Miasta Racibórz o zamiarze podjęcia uchwały przez Radę Powiatu Raciborskiego w sprawie 

pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych? 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie poinformowania Prezydenta Miasta 

Racibórz o zamiarze podjęcia uchwały przez Radę Powiatu Raciborskiego w sprawie 

pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych.  

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

 

Jednocześnie Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Rozwoju przygotowanie  

na kolejną sesję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie pozbawienia 

kategorii dróg powiatowych następujących odcinków dróg:  

1) odcinka dawnej drogi wojewódzkiej nr 919, przebiegającego od skrzyżowania  

(ul. Zamkowa/ul. Bosacka) – ronda z drogą wojewódzką nr 935, ulicą Armii Krajowej  

i ul. Rudzką do węzła z nowo wybudowanym fragmentem Regionalnej Drogi  

Racibórz-Pszczyna,  

2) odcinka dawnej drogi wojewódzkiej nr 935, przebiegającego od skrzyżowania z drogą 

krajową nr 45 (Ronda Solidarności), ulicami Ks. Londzina, Reymonta, Plac Mostowy,  

do skrzyżowania (ronda) z DW 919, ulicą Bosacką, Rybnicką do skrzyżowania  

z ul. Piaskową, położonych na terenie miasta Racibórz.  

 

Wicestarosta przedstawił pismo Komendanta Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej  

z dnia 3 marca 2022 r. dot. przekazania danych.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 670746. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął do wiadomości pismo Komendanta Placówki Straży 

Granicznej w Rudzie Śląskiej z dnia 3 marca 2022 r. dot. przekazania danych oraz postanowił 

o jego skierowaniu na najbliższe posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej  

i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji.  

 

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 

672264. 
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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 4 Członków – 4 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 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022.  

 

O godz. 09.30 Starosta zakończył posiedzenie.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Inspektor  

w Wydziale Organizacyjnym  

 

Magdalena Powązka 

Prowadzący posiedzenie: 

w części pierwszej: 

wz. Starosty    

     

Marek Kurpis 

Wicestarosta   

 

 

w części drugiej: 

Starosta  

 

Grzegorz Swoboda  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 16 marca 2022 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 16 marca 2022 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie 

na cele budowlane nieruchomością położoną w Rudach przy ulicy Szkolnej 2. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zwolnienia z opłat za zajęcia 

organizowane przez Powiatowe Centrum Sportu w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 9, 

obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski po 24 lutego 2022 r. z obszarów 

objętych działaniami wojennymi w Ukrainie. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji konkursowej  

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu przy ul. Jana Kasprowicza 11. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie poinformowania Prezydenta Miasta 

Racibórz o zamiarze podjęcia uchwały przez Radę Powiatu Raciborskiego w sprawie 

pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych.  

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2022 rok.  


