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OR.IV.0022.1.14.2022 

 

PROTOKÓŁ  NR 168/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 5 kwietnia 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. Starosta poinformował o nieobecności Wicestarosty Marka 

Kurpisa oraz Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzeja Chroboczka.  

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10.04. 

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) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia planu 

finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok, 

2) interpelację Radnego Powiatu Raciborskiego Artura Wierzbickiego w sprawie pomocy 

udzielonej przez ONZ dla Uchodźców z terenu Ukrainy. 

Ww. materiały dodatkowe zostaną omówione w pkt 7 protokołu.   

Starosta 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. 
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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 167/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 29 marca 2022 r. 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Raciborzu, 

stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego: 

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

b) w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok, 

c) w sprawie przyjęcia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19 na lata 2021-2023, 

d) w sprawie wszczęcia procedury naboru na stanowisko Dyrektora Centrum Usług 

Wspólnych w Raciborzu. 

4. Karta informacyjna Referatu Edukacji dot. przedstawienia wyniku postępowania 

konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1  

w Raciborzu przeprowadzonego w dniu 30 marca 2022 r. przez komisję konkursową 

powołaną Uchwałą Zarządu Powiatu Raciborskiego Nr 165/923/2022 z dnia 16 marca 

2022 r.  

5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia konkursu na 

stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu przy  

ul. Kasprowicza 11. 

6. Sprawy bieżące. 

7. Materiały dodatkowe.  

Starosta poinformował, że o godz. 11.00 rozpocznie się wspólne posiedzenie z Zarządem 

Powiatu Wodzisławskiego. 

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

12 kwietnia 2022 r. o godz. 08.00. 
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Ad. 1 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 167/2022 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 29 marca 2022 r.? 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 167/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 29 marca 2022 r.  

 

Ad. 2 

 

Członkini Zarządu Ewa Lewandowska zaprezentowała projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej 

na nieruchomości położonej w Raciborzu, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.  

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

675066. 

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

Raciborskiego w wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na 

nieruchomości położonej w Raciborzu, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego? 

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 ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej 

na nieruchomości położonej w Raciborzu, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego  oraz 

zadecydował o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego, która odbędzie się  

w dniu 26 kwietnia 2022 r. 

 

 

Ad. 3  

 

Starosta oddał głos Skarbnikowi Powiatu i poprosił o przedstawienie projektów uchwał 

Zarządu, o których mowa w pkt 3 – 5 porządku posiedzenia. 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok (rezerwa). 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

675114. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok (rezerwa)? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 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 wraz z autopoprawkami 

zgłoszonymi w trakcie posiedzenia.  

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

675115. 

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 3 Członków – 3 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.  

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie  

przyjęcia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-

19 na lata 2021-2023. 

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

675088. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego 

środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na lata 2021-2023? 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia planu finansowego środków 

pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na lata 2021-2023.  

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2022.  

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

wszczęcia procedury naboru na stanowisko Dyrektora Centrum Usług Wspólnych  

w Raciborzu. 

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

675255. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wszczęcia procedury naboru na 

stanowisko Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wszczęcia procedury naboru na  

stanowisko Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu. 

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

 

Ad. 4 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. przedstawienia wyniku 

postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

nr 1 w Raciborzu przeprowadzonego w dniu 30 marca 2022 r. przez komisję konkursową 

powołaną Uchwałą Zarządu Powiatu Raciborskiego Nr 165/923/2022 z dnia  16 marca 2022 

r. 

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

674861. 

Starosta poinformował, że w dniu 30 marca 2022 r. komisja konkursowa przeprowadziła 

konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu. 

Dodał, że po zapoznaniu się ze złożoną przez kandydata ofertą Komisja podjęła uchwałę  

o dopuszczeniu do dalszego postępowania konkursowego kandydata Marzenę Kacprowicz. 

Starosta zaznaczył, że w wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej kandydatem na 
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stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu została Pani 

Marzena Kacprowicz. 

Zarząd po zapoznaniu się z kartą informacyjną Referatu Edukacji dot. przedstawienia wyniku 

postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

nr 1 w Raciborzu przeprowadzonego w dniu 30 marca 2022 r. przez komisję konkursową 

powołaną Uchwałą Zarządu Powiatu Raciborskiego Nr 165/923/2022 z dnia 16 marca 2022 r. 

zadecydował o zatwierdzeniu konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu. 

 

Ad. 5 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

nr 1 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11. 

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

674959. 

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

stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu przy  

ul. Kasprowicza 11? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia konkursu  

na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu przy  

ul. Kasprowicza 11.  

Starosta poinformował, że zgodnie z  art. 63 ust. 3 ustawy z dnia ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) kandydata na stanowisko 

dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu. Zarząd Powiatu Raciborskiego 

na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2022 r. podjął Uchwałę Nr 161/908/2022 w sprawie 

ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

nr 1 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11. 

Starosta dodał, że w wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej w dniu 30 marca 2022 

r. kandydatem na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu 

przy ul. Kasprowicza 11 została Pani Marzena Kacprowicz. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022. 
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Ad. 6 

 

Skarbnik Powiatu omówił kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych  

na 2022 rok. 

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

675049. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych  

w Powiatowym Centrum Sportu w Raciborzu.  

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Raciborskiego VI kadencji. 

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

674846. 

 Sekretarz Powiatu poinformowała zebranych, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Raciborskiego VI kadencji, odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2022 r. o godz. 08:30 na 

Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła Wnioski Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego  

VI kadencji z posiedzenia w dniu 29 marca 2022 r. 

Ww. wnioski znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 674931. 

Zarząd zapoznał się z wnioskami Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego  

VI kadencji z posiedzenia w dniu 29 marca 2022 r. oraz zdecydował o ich przekazaniu do 

realizacji przez Zamek Piastowski w Raciborzu. 

 

Starosta omówił korespondencję dotycząca uwarunkowań prawno-formalnych związanych  

z przystąpieniem do realizacji inwestycji drogowej pn. „Północno zachodnia obwodnica 

Raciborza”. 

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

674103. 

Zarząd zapoznał się z korespondencją dotycząca uwarunkowań prawno-formalnych 

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

obwodnica Raciborza”. 
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Ad. 7 

 

W tym miejscu Starosta rozpoczął omawianie materiałów dodatkowych.  

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok. 

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

676032. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego 

środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia planu finansowego środków 

pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok. 

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

 

Starosta przedstawił interpelację Radnego Powiatu Raciborskiego Artura Wierzbickiego.  

Ww. interpelacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID  145168. 

Zarząd zapoznał się z interpelacją Radnego Powiatu Raciborskiego Artura Wierzbickiego 

oraz przekazał do realizacji przez Biuro Obsługi Starosty oraz Referat Bezpieczeństwa  

i Zarządzania Kryzysowego.  

 

O godz. 10.38 Starosta zakończył posiedzenie.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Pracownik I-go stopnia w Wydziale Organizacyjnym  

 

Beata Sbeczka 

 

Prowadzący posiedzenie: 

Starosta  

 

Grzegorz Swoboda 
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 5 kwietnia 2022 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 5 kwietnia 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 Zarządu Powiatu Raciborskiego  

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

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia planu finansowego 

środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na lata 2021-2023. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wszczęcia procedury naboru  

na stanowisko Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia konkursu  

na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu przy  

ul. Kasprowicza 11. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia planu finansowego 

środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok. 

 


