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OR.IV.0022.1.12.2022 

 

PROTOKÓŁ  NR 166/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 22 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 zmiana godziny rozpoczęcia 

posiedzenia wynika z faktu, że na godz. 08.00 zwołany został zdalny konwent powiatów 

województwa śląskiego.  

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10.05. 

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 dodatkowe materiały,  

tj. decyzję Wojewody Śląskiego nr ZKI.6330.21.3.2022 z dnia 21 marca 2022 r. oraz pismo 

Marszałka Województwa Śląskiego nr TD-RD.8010.31.2022 z dnia 18 marca 2022 r.,  

które zostaną omówione w końcowej części protokołu.  

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia? 

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

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

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Starosta wyznaczył Członków Zarządu, Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu  

do zreferowania poszczególnych punktów porządku posiedzenia, zgodnie z podziałem 
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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 165/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 16 marca 2022 r. 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy bieżące oraz materiały dodatkowe.  

 

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

29 marca 2022 r. o godz. 08.00. 

 

Ad. 1 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 165/2022 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 16 marca 2022 r.? 

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

1 głosem wstrzymującym – przyjął Protokół Nr 165/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 16 marca 2022 r., po wniesieniu wniosku o sprostowanie zapisów  

na str. 4.  

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu omówił nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie nadania statutu Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu. Przypomniał, że projekt 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania statutu Centrum Usług Wspólnych 

w Raciborzu został omówiony na posiedzeniu w dniu 8 marca 2022 r. Następnie działając  

w oparciu o Uchwałę Nr III/29/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. 

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z Powiatową 

Radą Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi  
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oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r., 

poz. 8283) Zarząd skierował przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

do konsultacji.  

Konsultacje przeprowadzono w formie pisemnego i elektronicznego wyrażenia opinii,  

w terminie od dnia 9 marca 2022 r. do dnia 16 marca 2022 r. Żadna z organizacji 

pozarządowych nie wzięła udziału w konsultacjach.  

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

672465.  

Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem nowej wersji projektu uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania statutu Centrum Usług Wspólnych  

w Raciborzu oraz jej 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 nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania statutu Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu 

oraz postanowił o jej skierowaniu na sesję w dniu 29 marca 2022 r. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że wystąpi do Przewodniczącego Rady Powiatu 

Raciborskiego z prośbą o ujęcie w porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 29 marca 2022 r. nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie nadania statutu Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu i jednocześnie wycofanie 

z porządku obrad ww. projektu uchwały przekazanego pismem nr OR.IV.0022.3.4.2022  

z dnia 16 marca 2022 r. 

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

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

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

672483. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok (rezerwa)? 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2022 rok (rezerwa). 

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

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie  

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 

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

672485. 

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

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na rok 2022. 

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

672488. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany rocznego planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi 

na rok 2022? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2022. 

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

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego do projektu „Dostępny samorząd – granty”. 

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

672075. 
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Wicestarosta przekazał, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

ogłosił nabór wniosków do projektu „Dostępny samorząd – granty” w ramach Programu 

operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki 

publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi 

administracyjne. Projekt kierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. W ramach projektu samorządy mogą 

pozyskać granty do 100 000,00 zł (mały grant) bez konieczności wnoszenia wkładu własnego 

lub granty do 250 000,00 zł (duży grant), w tym przypadku wkład własny wynosi minimum 

20% uzyskanego dofinansowania z PFRON. Nabór wniosków odbywa się tylko w sposób 

elektroniczny i trwa do 22 kwietnia 2022 r.  

Ewentualne pozyskanie środków finansowych w ramach projektu pn. „Dostępny samorząd  

– granty” pozwoli, przy wsparciu Powiatu, zabudować na terenie Powiatowego Centrum 

Sportu w Raciborzu windę dla osób z niepełnosprawnościami z poziomu „-1”  

oraz dostosować toaletę do potrzeb tych osób. 

Szczegółowych informacji dotyczących wartości projektu „Dostępny samorząd – granty”  

oraz potencjalnego wkładu własnego Powiatu udzielił Skarbnik Powiatu.  

Po dyskusji, Starosta zapytał kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu 

Raciborskiego do projektu „Dostępny samorząd – granty”? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do projektu „Dostępny samorząd – granty”. 

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

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił: 

 

1) kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXVIII/299/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2022 – 2032, 
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2) kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXVIII/300/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 11 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: 

672410 i 672412. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował: 

 

1) kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXVIII/299/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 11 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 XXXVIII/300/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła informację o terminach posiedzeń komisji stałych Rady 

Powiatu Raciborskiego VI kadencji, zaplanowanych na marzec 2022 r. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 672564. 

 

 

W tym miejscu Starosta rozpoczął przedstawianie materiałów dodatkowych.  

 

 

W pierwszej kolejności Starosta omówił decyzję Wojewody Śląskiego nr ZKI.6330.21.3.2022 

z dnia 21 marca 2022 r., w której polecono Zarządowi Powiatu Raciborskiego zapewnić  

w okresie od dnia 21 marca 2022 r. do odwołania pomoc obywatelom Ukrainy, o których 

mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy  

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583). 

Ww. decyzja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 673148. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z decyzją Wojewody Śląskiego  

nr ZKI.6330.21.3.2022 z dnia 21 marca 2022 r. i przekazał Kierownikowi Referatu 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego do realizacji.  
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Starosta nawiązał do ustaleń z konwentu powiatów województwa śląskiego  

w dniu dzisiejszym i przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie 

określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym  

na terytorium tego państwa. Poinformował, że w trakcie konwentu ustalono, że tego typu 

uchwały rady będą procedowane na sesjach zaplanowanych w bieżącym miesiącu.   

W trakcie dyskusji zebrani uzgodnili, że na kolejne posiedzenie zostanie przygotowany 

projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia zakresu pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

 

Starosta zapoznał zebranych z pismem Marszałka Województwa Śląskiego  

nr TD-RD.8010.31.2022 z dnia 18 marca 2022 r. dot. uwarunkowań prawno-formalnych 

związanych z przystąpieniem do realizacji inwestycji drogowej pn. „Północno-zachodnia 

obwodnica Raciborza”. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 673001. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Marszałka Województwa Śląskiego  

nr TD-RD.8010.31.2022 z dnia 18 marca 2022 r. dot. uwarunkowań prawno-formalnych 

związanych z przystąpieniem do realizacji inwestycji drogowej pn. „Północno-zachodnia 

obwodnica Raciborza”, a następnie polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Rozwoju 

wystąpić w trybie pilnym o opinię prawną w przedmiotowej sprawie.  

 

Starosta przedstawił pismo Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Starostwo 

Powiatowe w Raciborzu z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie przyznania pracownikom  

podwyżek na poziomie 1 000,00 zł brutto.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego szczegółowo zapoznał się z pismem Organizacji Związkowej 

NSZZ „Solidarność” Starostwo Powiatowe w Raciborzu z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie 

przyznania pracownikom  podwyżek na poziomie 1 000,00 zł brutto.  

Rozumiejąc słuszność podniesionych w piśmie argumentów, Starosta podkreślił,  

że od objęcia funkcji co roku w tut. Starostwie wprowadzane są regulacje płac.  

Niestety w bieżącym roku możliwości finansowe Powiatu Raciborskiego w tym zakresie są 

znacznie ograniczone, co wynika głównie z wprowadzenia rozwiązań w ramach  

tzw. Polskiego Ładu, który znacznie uszczuplił dochody jednostek samorządu terytorialnego. 
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Zarząd stoi na stanowisku, że jeśli tylko sytuacja finansowa Powiatu Raciborskiego  

na to pozwoli wniosek odnośnie podwyższenia wynagrodzeń w tut. Starostwie zostanie 

ponownie przeanalizowany.  

 

O godz. 11.00 Starosta 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 22 marca 2022 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 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. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2022. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do projektu „Dostępny samorząd – granty”. 


