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OR.IV.0022.1.13.2022 

 

PROTOKÓŁ  NR 167/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 29 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.  

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 08.03. 

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: 

1) kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Rozwoju dot. złożenia wniosku w ramach 

Programu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na przeprowadzenie 

prac konserwatorskich organów kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu, 

2) kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Rozwoju dot. wyrażenia zgody na złożenie 

wniosku o dofinansowanie na zadanie drogowe w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu 

drogowego z Marszałkowskiego Programu bezpieczeństwa na drogach województwa 

śląskiego,  

3) 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,  
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4) nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

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

5) nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok, 

6) kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXVIII/301/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie 

udzielenia z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2022 r. pomocy rzeczowej miastu  

partnerskiemu Horishni Plavni na Ukrainie,  

7) opinię prawną dot. uwarunkowań prawno-formalnych związanych z przystąpieniem  

do realizacji inwestycji drogowej pn. „Północno-zachodnia obwodnica Raciborza”,  

8) opinie Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji  

z posiedzenia w dniu 28 marca 2022 r. 

   

Ww. materiały dodatkowe zostaną omówione w pkt 5 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 

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 166/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 22 marca 2022 r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy bieżące. 

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

5 kwietnia 2022 r. o godz. 10.00, a o godz. 11.00 rozpocznie się wspólne posiedzenie  

z Zarządem Powiatu Wodzisławskiego.  

 

Ad. 1 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 166/2022 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 22 marca 2022 r.? 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 166/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 22 marca 2022 r.  

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu omówił wersję nr 2 projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. Jednocześnie 

przypomniał, że w dniu 12 marca 2022 r., z mocą od 24 lutego 2022 r., weszła w życie ustawa  

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) zawierająca szczególne regulacje 

zapewniające doraźną podstawę prawną dla pomocy obywatelom Ukrainy, którzy w wyniku 

działań wojennych zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju pochodzenia i wjechali  

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 4 ustawy 

jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego lub związek 

metropolitalny, z własnej inicjatywy i w zakresie posiadanych środków, może zapewnić 

pomoc obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ww. ustawy. 

W związku z powyższym w omawianym projekcie uchwały wprowadzono zmianę polegającą  

na tym, że w Uchwale Nr XXXV/278/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 

2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2022 rok z późn.zm.,  

po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:  

„§ 8a. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku  

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Zarząd Powiatu 

Raciborskiego do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu 
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Raciborskiego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji 

budżetowej.”. 

Wersja nr 2 projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok została przekazana na posiedzenie Komisji 

Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji w dniu 28 marca 

2022 r. 

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

671673.  

Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem wersji nr 2 projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2022 rok 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 wersję nr 2 projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

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

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Jednocześnie dodała, 

że w dniu 28 marca br. wysłano do zebranych projekt uchwały, w którym dokonano zmian  

w podstawie prawnej oraz w § 4. Zmiany te skonsultowano z radcą prawnym, a polegają one 

na określeniu, że przedmiotowa uchwała jest aktem prawa miejscowego czyli wchodzi  

w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą  

od dnia 24 lutego 2022 r. Ze względu na ważny interes społeczny i konieczność szybkiego 

wprowadzenia w życie zapisów uchwały odstąpiono od przeprowadzenia tzw. konsultacji 

społecznych.  

Zgodnie bowiem z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych cyt.: „2. W uzasadnionych przypadkach 

akty normatywne, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż 

czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie 

aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu  

na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku 

urzędowym.”.  
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Ww. wersja projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia zakresu 

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

została przekazana na posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu 

Raciborskiego VI kadencji w dniu 28 marca 2022 r. 

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

673950. 

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

Raciborskiego w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku  

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (w wersji przekazanej w dniu 28 marca 

2022 r.) 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 określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku  

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz postanowił o jego skierowaniu  

na sesję w dniu 29 marca 2022 r. 

 

Ad. 3 

 

Starosta oddał głos Skarbnikowi Powiatu i poprosił o przedstawienie projektów uchwał 

Zarządu, o których mowa w pkt 4 – 10 porządku posiedzenia. 

 

Skarbnik Powiatu zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego  

za 2021 rok. 

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

673878. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego  

z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2021 rok? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego  

z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2021 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 omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie   

przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Raciborskiego za 2021 rok. 

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

673880. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie 

mienia Powiatu Raciborskiego za 2021 rok? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia 

Powiatu Raciborskiego za 2021 rok. 

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

 

Skarbnik Powiatu przestawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie  

przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2021 rok. 

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

673882. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego  

z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

za 2021 rok? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego  

z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

za 2021 rok. 

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

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie   

przyjęcia informacji o wykonaniu planu finansowego za 2021 rok środków Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 przyznanych Powiatowi Raciborskiemu. 

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

673883. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu 

planu finansowego za 2021 rok środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznanych 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu 

planu finansowego za 2021 rok środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznanych 

Powiatowi Raciborskiemu. 

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

 

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 

673885. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok (rezerwa)? 

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 7 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 

673947. 

Skarbnik Powiatu zwrócił uwagę, że w projekcie uchwały m.in. zwiększa się o kwotę  

5 144,00 zł plan wydatków projektu pt. „Otwarty ogród-zielona oaza spotkań, nauki, sztuki  

i relaksu” realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu. Ponadto 

przesuwa się kwotę 7 431,00 zł w ramach ww. zadania. Przesunięcie oraz zwiększenie 

środków jest spowodowane zwiększeniem kwoty kosztorysu inwestycji polegającej  

na rewitalizacji części ogrodu szkolnego, która jest planowana do realizacji w projekcie.  

Ww. sprawa sygnalizowana była na posiedzeniu w dniu 16 marca 2022 r.  

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 
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Raciborskiego na 2022 rok, po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawek 

zgłoszonych w trakcie posiedzenia.  

Po zmianach, Uchwała stanowi załącznik nr 8 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 wraz z autopoprawkami. 

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

673889. 

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 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 zmiany rocznego planu finansowego 

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

po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia.  

Po zmianach, Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2022.  

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu  

Pani Agacie Wieczorek do złożenia projektu w konkursie pn. „Zielona Pracownia”, którego 

organizatorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach  

wraz z autopoprawkami.  

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

673859. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Pani Agacie Wieczorek do złożenia 

projektu w konkursie pn. „Zielona Pracownia”, którego organizatorem jest Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wraz ze zgłoszonymi 

przez Wicestarostę autopoprawkami? 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – po wniesieniu autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia 

podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół 

Specjalnych w Raciborzu Pani Agacie Wieczorek do złożenia projektu w konkursie  

pn. „Zielona Pracownia”, którego organizatorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

Po zmianach, Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2022.  

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

sprawozdania ze sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, 

rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo 

– wychowawczymi w roku 2021 wraz z autopoprawkami.  

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

673940. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie sprawozdania ze sprawowania 

kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, 

prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi  

w roku 2021 wraz ze zgłoszonymi przez Wicestarostę autopoprawkami? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie sprawozdania ze sprawowania kontroli 

nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi 

rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi w roku 2021,  

po wniesieniu autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

Po zmianach, Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2022.  

 

Ad. 4 

 

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 

673710. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Starostwa 

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

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Rozwoju dot. informacji  

nt. zrealizowanych projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych w okresie  

od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r. 

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

673747. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację nt. zrealizowanych projektów 

dofinansowanych ze środków zewnętrznych, do których przystąpił Powiat Raciborski  

w okresie od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r. oraz polecił umieścić ją na stronie internetowej 

powiatu. 

Uwzględniając konieczność corocznego opracowywania raportu o stanie Powiatu 

Raciborskiego oraz fakt, iż część informacji nt. środków zewnętrznych ujmowana jest  

w ww. raporcie w celu zachowania spójności opracowywanych dokumentów  

w tut. Starostwie przyjął propozycję zmiany okresu rozliczeniowego ujmowanego  

w informacji nt. zrealizowanych projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych  

z półrocznego na roczny.  

W związku z przyjęciem tej zmiany komórki/jednostki organizacyjne powinny przekazywać 

niezbędne dane nt. środków zewnętrznych do Referatu Inwestycji i Rozwoju za rok poprzedni 

w terminie do 31 stycznia roku następnego, a Referat Inwestycji i Rozwoju przedkładać 

zbiorczą informację roczną Zarządowi Powiatu Raciborskiego w terminie do końca lutego 

każdego roku. 

 

Członkini Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska zapoznała zebranych z kartą 

informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. zakupu nieruchomości położonej 

w Raciborzu, stanowiącej własność Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Raciborzu,  

na rzecz Powiatu Raciborskiego. 

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

673641. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. zakupu 

nieruchomości położonej w Raciborzu, stanowiącej własność Rolniczej Spółdzielni 

Produkcyjnej w Raciborzu, na rzecz Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wydzielenie  

i zakup nowopowstałych działek z zastrzeżeniem, że podział geodezyjny i ustalenie ich ceny 

nastąpi w 2022 r., a ich wykup nastąpi w przyszłym roku kalendarzowym. 

 

Członkini Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska przedstawiła informację  

pt. „Stopień realizacji inwestycji dotyczącej utworzenia Powiatowego Centrum Osób 

Niepełnosprawnych i Rehabilitacji” przygotowaną przez Referat Gospodarki 

Nieruchomościami na posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa 

Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji, które odbędzie się w kwietniu 2022 r. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 674086. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją pt. „Stopień realizacji inwestycji 

dotyczącej utworzenia Powiatowego Centrum Osób Niepełnosprawnych i Rehabilitacji” 

przygotowaną na posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Rady 

Powiatu Raciborskiego VI kadencji, które odbędzie się w kwietniu 2022 r. i polecił  

ww. Referatowi uaktualnić dane o uzyskaną zgodę Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków w Katowicach na sprzedaż działki nr 1587/454. 

 

Sekretarz Powiatu zaprezentowała: 

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

Raciborskiego VI kadencji z posiedzenia w dniu 22 marca 2022 r. 

Ww. opinia znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 673456. 

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

Raciborskiego VI kadencji z posiedzenia w dniu 23 marca 2022 r., które znajdują się  

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 673692. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Edukacji udzielić 

odpowiedzi na wnioski nr 1 i nr 2 z posiedzenia ww. Komisji.  

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Raciborskiego VI kadencji, które odbędzie się w dniu 29 marca 2022 r.  

o  godz. 12:00 na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 
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Ww. zawiadomienie znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

673620. 

 

Starosta przedstawił Uchwałę nr 12/XII/2022 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii  

na temat projektu 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. 

Powiatowa Społeczna Rada wyraziła pozytywną opinię w ww. sprawie.  

Ww. Uchwała znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 674041. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z Uchwałą nr 12/XII/2022 Powiatowej 

Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 24 marca 2022 r.  

i postanowił o zgłoszeniu na sesji w dniu 29 marca 2022 r. autopoprawki do uzasadnienia 

projektu 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. 

 

Ad. 5 

 

W tym miejscu Starosta rozpoczął przedstawianie materiałów dodatkowych.  

 

W pierwszej kolejności Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Rozwoju 

dot. złożenia wniosku w ramach Programu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego  

i Sportu na przeprowadzenie prac konserwatorskich organów kaplicy Zamku Piastowskiego  

w Raciborzu.  

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

674382. 

Starosta poinformował, że Zamek Piastowski w Raciborzu uzyskał pozwolenie Śląskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich  

przy zabytku – organach z kaplicy zamkowej w Raciborzu wg „Programu prac 

konserwatorskich przy organach w Zamku Piastowskim w Raciborzu”, który został 

opracowany przez organmistrza. Zakłada się projekt zostanie zrealizowany do końca 2022 r. 
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Dofinansowanie, zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków  

i opiece nad zabytkami, może być udzielone w wysokości do 50% nakładów koniecznych. 

Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo 

wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może być udzielona w wysokości do 100% 

nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót. 

Mając na uwadze powyższe oraz to, że w budżecie Powiatu Raciborskiego nie zostały 

zabezpieczone środki na wkład własny, Starosta zaproponował, aby wnioskować  

o dofinansowanie w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac. 

Szczegółowych informacji dot. kwalifikowalności podatku VAT ww. zadania udzielił 

Skarbnik Powiatu.  

Starosta zapytał, kto jest za złożeniem wniosku w ramach Programu Ministerstwa Kultury, 

Dziedzictwa Narodowego i Sportu na przeprowadzenie prac konserwatorskich organów 

kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu?  

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

0 głosów wstrzymujących – wyraził zgodę na złożenie wniosku w ramach Programu 

Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na przeprowadzenie prac 

konserwatorskich organów kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu i polecił wnioskować 

o dofinansowanie w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac.  

W przypadku uzyskania dofinansowania na prace konserwatorskie i docelowo, 

odrestaurowania organów należy je uwzględnić w ramach opracowania Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. „Adaptacja budynku Słodowni i modernizacja 

Domu Książęcego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycją multimedialną  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu”. 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Rozwoju dot. wyrażenia 

zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie na zadanie drogowe w zakresie poprawy 

bezpieczeństwa ruchu drogowego z Marszałkowskiego Programu bezpieczeństwa  

na drogach województwa śląskiego. 

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

674319. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na złożenie wniosku o dofinansowanie  

na zadanie drogowe pn. „Przebudowa chodnika i wykonanie przejścia dla pieszych  
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przy drodze powiatowej nr 3512S, ul. Brzeska w Raciborzu” w zakresie poprawy 

bezpieczeństwa ruchu drogowego z Marszałkowskiego Programu bezpieczeństwa na drogach 

województwa śląskiego.  

Jednocześnie polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Rozwoju wystąpić do Prezydenta 

Miasta Racibórz z wnioskiem o dofinansowanie zadania w wysokości 50% kwalifikowanych 

kosztów jego realizacji.  

 

Starosta przedstawił 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. 

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

674325. 

Starosta zapytał, kto jest za zwiększeniem środków finansowych na realizację mikroprojektu 

„Woda, motyle, wiatr - moja potrzeba wolności” w wysokości 7 000,00 zł? 

W celu umożliwienia wyboru wykonawcy w ponownie ogłoszonym postępowaniu „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” z zachowaniem zakresu 

rzeczowego wynikającego z wniosku o dofinansowanie mikroprojektu, Zarząd Powiatu 

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

wstrzymujących – wyraził zgodę na zwiększenie środków finansowych zabezpieczonych  

w budżecie realizatora MDK w Raciborzu na realizację mikroprojektu „Woda, motyle, wiatr  

- moja potrzeba wolności” w wysokości 7 000,00 zł oraz na zwiększenie środków jakie 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia do kwoty 214 356,00 zł.  

Mając na uwadze powyższą decyzję co do zwiększenia środków na realizację mikroprojektu 

„Woda, motyle, wiatr - moja potrzeba wolności” Skarbnik Powiatu poinformował,  

że ww. zmiany należy uwzględnić w projektach uchwał Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2022 – 2032 oraz w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2022 rok, które zostały skierowane na sesje w dniu 29 marca 2022 r.  

W związku z powyższym Skarbnik Powiatu przedstawił:  

1) wersję nr 2 projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 2032, 
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2) wersję nr 3 projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 

Ww. projekty uchwał znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID: 

671674 i 671673. 

Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem wersji nr 2 projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 2032 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 wersję nr 2 projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 2032 oraz postanowił o jej skierowaniu na sesję  

w dniu 29 marca 2022 r. 

 

Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem wersji nr 3 projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2022 rok oraz jej skierowaniem 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 wersję nr 3 projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

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

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych  

do określenia realizacji Uchwały Nr XXXVIII/301/2022 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2022 r. 

pomocy rzeczowej miastu partnerskiemu Horishni Plavni na Ukrainie. 

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

674293. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych 

do określenia realizacji Uchwały Nr XXXVIII/301/2022 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2022 r. 

pomocy rzeczowej miastu partnerskiemu Horishni Plavni na Ukrainie. 
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Zgodnie z ustaleniami z poprzedniego posiedzenia Sekretarz Powiatu przedstawiła opinię 

prawną dot. uwarunkowań prawno-formalnych związanych z przystąpieniem do realizacji 

inwestycji drogowej pn. „Północno-zachodnia obwodnica Raciborza”. 

Ww. opinia prawna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

673650. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z opinią prawną dot. uwarunkowań prawno-

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

zachodnia obwodnica Raciborza” i postanowił, że dalsze decyzje w powyższej sprawie będą 

podejmowane w terminie późniejszym.  

 

Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z apelem Zarządu Powiatu Przemyskiego o pomoc 

dla Ukrainy. Jak poinformowano od pierwszych godzin konfliktu, Powiat Przemyski czynnie 

włączył się w koordynację działań pomocowych na rzecz potrzebujących i na bieżąco 

podejmuje szereg ważnych inicjatyw w tej kwestii m.in. przekazuje pomoce rzeczowe  

do miast partnerskich Ukrainy, które następnie przekazywane są wszystkim potrzebującym.  

Mając na uwadze powyższe Zarząd Powiatu Przemyskiego zwrócił się z apelem o okazanie 

samorządowej solidarności i wsparcia w formie pomocy rzeczowej bądź finansowej.  

Apel ten Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego skierował  

do starostów powiatów województwa śląskiego.  

Ww. apel znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 674538. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego rozumiejąc trudną sytuację, o której mowa w ww. apelu, 

podkreślił, że czynnie włączył się w niesienie pomocy dla mieszkańców Ukrainy,  

a w szczególności dla miasta partnerskiego Horishni Plavni. Jednocześnie Starosta 

zadeklarował, że ustali z Przewodniczącym Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego  

jaka forma pomocy dla Powiatu Przemyskiego udzielana jest przez inne samorządy 

powiatowe.  

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła opinie Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady 

Powiatu Raciborskiego VI kadencji z posiedzenia w dniu 28 marca 2022 r. 

Ww. opinie znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 674437. 

 

Sekretarz Powiatu zaprezentowała pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg  

w Raciborzu, który w związku z oddaniem do użytkowania odcinka Regionalnej Drogi 
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Racibórz Pszczyna czyli nowym przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 935 oraz w związku  

z tym zmianą kategorii niektórych odcinków dróg wojewódzkich, zwrócił się do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z prośbą w sprawie zmiany zapisów 

Porozumienia nr 52/KT/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. dotyczącego zadań letniego  

i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 674324. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg 

w Raciborzu nr NT.DW.4320.39.2022.MM z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zmiany 

zapisów Porozumienia nr 52/KT/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. dotyczącego zadań letniego  

i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich. 

 

O godz. 09.45 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 29 marca 2022 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 29 marca 2022 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego  

z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2021 rok. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia 

Powiatu Raciborskiego za 2021 rok. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego  

z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 

za 2021 rok. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu 

planu finansowego za 2021 rok środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

przyznanych Powiatowi Raciborskiemu. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok (rezerwa). 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2022. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Pani Agacie Wieczorek do złożenia 

projektu w konkursie pn. „Zielona Pracownia”, którego organizatorem jest Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprawozdania ze sprawowania 

kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, 

prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi 

w roku 2021. 


