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OR.IV.0022.1.15.2022 

 

PROTOKÓŁ  NR 169/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 12 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. Poinformował o nieobecności Członkini Zarządu Powiatu 

Raciborskiego Ewy Lewandowskiej. Jednocześnie przekazał, że w posiedzeniu wezmą udział: 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu Marzena Kacprowicz  

oraz Kierownik Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu Robert Myśliwy.  

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 08.00, odbyło się w budynku A, na I piętrze,  

w sali Zarządu 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 Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi 

powiatowej odcinków dawnej drogi wojewódzkiej nr 919 oraz drogi wojewódzkiej  

nr 935 na terenie miasta Raciborza, 

2) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, użyczania, wynajmowania majątku 

trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, 

3) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody  

na dokonanie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital 



 

 

2 

Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu darowizny na rzecz Parafii Rzym.-Kat. 

pw. Świętego Józefa Oblubieńca w miejscowości Żórawina,  

4) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zbycia w drodze 

darowizny na rzecz Gminy Krzyżanowice nieruchomości położonej w Rudyszwałdzie, 

stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.  

 

Ww. materiały dodatkowe zostaną omówione w pkt 6 protokołu.  

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia? 

Po zmianach, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 168/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 5 kwietnia 2022 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Raport z działalności Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu w 2021 r. 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

5. Sprawy bieżące. 

6. Materiały dodatkowe.  

 

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

20 kwietnia 2022 r. o godz. 09.00. 
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Ad. 1 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 168/2022 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 5 kwietnia 2022 r.? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 2 głosami za, 0 głosów przeciw,  

2 głosami wstrzymującymi – przyjął Protokół Nr 168/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 5 kwietnia 2022 r. 

 

Ad. 2 

 

Starosta 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: 

676623 i 676621. 

Szczegółowych informacji dotyczących planowanych wydatków na realizację zadania  

pn. Adaptacja budynku słodowni i modernizacja Domu Książęcego na centrum turystyczno-

historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu udzielił obecny 

w tej części posiedzenia Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Roman Peikert.  

W tym miejscu, korzystając z obecności Kierownika Romana Peikerta, Starosta omówił 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 

676516. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po dyskusji i zapoznaniu się z kartą informacyjną  

dot. mikroprojektu pt.: „Woda, motyle, wiatr - moja potrzeba wolności” w ramach Funduszu 
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Mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska  

– Polska 2014-2020:  

 

1) postanowił odstąpić od realizacji projektu i wyraził zgodę na rozwiązanie umowy 

dofinansowania nr PL 182/2874/2021/INT z dnia 17 listopada 2021 r., 

2) zaaprobował propozycję wykonania części zakresu robót, tj. utwardzenia i wybrukowania 

placu przy MDK w bieżącym roku budżetowym z wykorzystaniem środków 

zabezpieczonych już w budżecie, 

3) zaakceptował propozycję, aby pozostała część zakresu infrastrukturalnego (wykonanie 

pochylni, ogrodzenie, mała architektura) została ujęta jako odrębny projekt,  

na dofinansowanie którego mogłyby zostać pozyskane środki zewnętrzne.  

Działania tzw. miękkie – zacieśnienie współpracy z partnerem czeskim – również mogłyby 

zostać zrealizowane z udziałem środków zewnętrznych (np. jako mikroprojekt w ramach 

kolejnych naborów z Euroregionu Silesia) lub ze środków własnych,  

4) zdecydował o wykreśleniu mikroprojektu pt.: „Woda, motyle, wiatr - moja potrzeba 

wolności” z projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 2032  

oraz projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok, a co za tym idzie o zmniejszeniu planu 

wydatków MDK i przekazaniu pozostałych środków do dyspozycji Zarządu. 

 

Starosta 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 26 kwietnia 2022 r.? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 26 kwietnia 2022 r., po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawek 

zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 
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Starosta 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 26 kwietnia 2022 r.? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 26 kwietnia 2022 r., po wniesieniu  

przez Skarbnika Powiatu autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

W tym miejscu Kierownik Roman Peikert opuścił posiedzenie.  

 

Ad. 3 

 

Przystępując do omówienia kolejnego punktu porządku posiedzenia Starosta przywitał  

w imieniu swoim oraz zebranych Kierownika Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu 

Roberta Myśliwego.  

Kierownik Robert Myśliwy zapoznał zebranych z przygotowanym Raportem z działalności 

jednostki w 2021 r. oraz podsumował funkcjonowanie Powiatowego Centrum Sportu  

w Raciborzu od momentu jego utworzenia z dniem 1 września 2020 r.  

Raport z działalności Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu w 2021 r. znajduje się  

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 676659. 

W trakcie dyskusji zebrani wnieśli autopoprawki redakcyjne do przedstawionego materiału.  

Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem Raportu z działalności 

Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu w 2021 r. wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami 

redakcyjnymi oraz jego przekazaniem na sesję w dniu 26 kwietnia 2022 r.? 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował Raport z działalności Powiatowego 

Centrum Sportu w Raciborzu w 2021 r. oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję  

w dniu 26 kwietnia 2022 r., po wniesieniu autopoprawek redakcyjnych zgłoszonych w trakcie 

posiedzenia. 

Kończąc tę część posiedzenia, Starosta serdecznie podziękował Kierownikowi Robertowi 

Myśliwemu oraz pracownikom PCS w Raciborzu za zaangażowanie i podejmowanie szereg 

inicjatyw służących sprawnej realizacji celów statutowych jednostki. Zwrócił uwagę  
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na bogatą ofertę rekreacyjno-sportową oraz zrealizowane z sukcesem wielopoziomowe 

przedsięwzięcie pod nazwą Lato w Powiecie 2021. 

Następnie Kierownik Robert Myśliwy opuścił posiedzenie.  

 

Ad. 4 

 

Starosta oddał głos Skarbnikowi Powiatu i poprosił o przedstawienie projektów uchwał 

Zarządu, o których mowa w pkt 5 – 9 porządku posiedzenia. 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

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

wraz z autopoprawkami. 

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

676411. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok (rezerwa) wraz ze zgłoszonymi przez Skarbnika Powiatu 

autopoprawkami? 

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

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

Raciborskiego na 2022 rok (rezerwa), po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawek 

zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

Po zmianach, Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2022.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie  

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok wraz z autopoprawkami.  

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

676415. 

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 4 Członków – 4 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 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 

676418. 

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 4 Członków – 4 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.  

 

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 

676424. 

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 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022.  
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Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

określenia uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu Powiatu 

Raciborskiego, składania oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych 

oraz związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.  

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

676429. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie określenia uprawnień  

i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu Powiatu Raciborskiego, składania 

oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych  

z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie określenia uprawnień  

i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu Powiatu Raciborskiego, składania 

oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych  

z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

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

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie  

powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu  

przy ul. Kasprowicza 11. 

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

675988. 

Starosta poinformował, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu, powierza się Marzenie 

Kacprowicz stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu  

przy ul. Kasprowicza 11 od dnia 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2027 r. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 

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

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 

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

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022.  
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Starosta w imieniu swoim i zebranych pogratulował, obecnej w tej części posiedzenia,  

Marzenie Kacprowicz zwycięstwa w konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, wręczył akt powierzenia stanowiska oraz życzył 

powodzenia w kierowaniu placówką. Do gratulacji przyłączyli się zebrani.  

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu Marzena Kacprowicz 

podziękowała zebranym za zaufanie, którym została obdarzona w związku z powierzeniem 

stanowiska dyrektora. Jednocześnie wyraziła nadzieję na dalszą współpracę z władzami 

Powiatu Raciborskiego, dzięki której szkoła będzie mogła prężnie się rozwijać na chlubę 

całego regionu, a nawet kraju.  

W tym miejscu Dyrektor Marzena Kacprowicz opuściła posiedzenie.  

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia 

dyrektora jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej 

działalności powiatu raciborskiego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1  

w Raciborzu. 

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

676000. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki 

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu 

raciborskiego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki  

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu 

raciborskiego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022.  

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie nabycia  

w drodze darowizny na rzecz Powiatu Raciborskiego nieruchomości położonej w Raciborzu, 

stanowiącej własność Skarbu Państwa. 

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

676426. 
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Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny  

na rzecz Powiatu Raciborskiego nieruchomości położonej w Raciborzu, stanowiącej własność 

Skarbu Państwa? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie nabycia w drodze darowizny na rzecz 

Powiatu Raciborskiego nieruchomości położonej w Raciborzu, stanowiącej własność Skarbu 

Państwa. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022.  

 

Ad. 5 

 

Skarbnik Powiatu 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 

676337. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych jednostek 

podległych na 2022 rok. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. przedstawienia obliczenia 

algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Raciborskiego  

na 2022 rok na poszczególne szkoły i placówki oświatowe dotowane przez Powiat 

Raciborski. 

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

675556. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną dot. przedstawienia 

obliczenia algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu 

Raciborskiego na 2022 rok na poszczególne szkoły i placówki oświatowe dotowane  

przez Powiat Raciborski oraz przyjął:  

1) algorytm na 2022 rok dla szkół i placówek oświatowych (załącznik nr 1),  

2) kwotę dotacji na 1 ucznia placówki niepublicznej na podstawie danych z metryczki 

subwencji oświatowej na 2022 rok, która zacznie obowiązywać od 1 kwietnia br.  

z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r. (załącznik nr 2).  
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Jednocześnie Zarząd postanowił, że na jednym z posiedzeń we wrześniu br. powróci  

do tematu różnicy pomiędzy naliczoną subwencją oświatową na 2022 rok a wydatkami szkół  

i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.  

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu  

dot. zapoznania się z protokołem nr 19/24.03/2022 z posiedzenia Rady Nadzorczej 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. z dnia 24.03.2022 r.   

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

674700. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem nr 19/24.03/2022 z przebiegu 

posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu odbytego w dniu 24 marca 2022 roku 

przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.  

Dodatkowo Wicestarosta zapoznał zebranych z ustaleniami ze spotkania, które miało miejsce 

w dniu 8 kwietnia 2022 r. w siedzibie PKS w Raciborzu w sprawie dalszej współpracy PKS 

Głubczyce i PKS Racibórz na liniach relacji Racibórz-Kietrz oraz Racibórz-Głubczyce. 

Z kolei Starosta poinformował, że w dniu 31 marca 2022 r. w siedzibie tut. Starostwa obyło 

się spotkanie ze Starostą Powiatu Głubczyckiego, Piotrem Soczyńskim.  

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego  

VI kadencji z posiedzenia w dniu 7 kwietnia 2022 r., który znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 676776. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Skarbnikowi Powiatu udzielić odpowiedzi  

na ww. wniosek Komisji Rewizyjnej.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  

do określenia realizacji Uchwały Nr XXXIX/302/2022 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców 

powiatu za 2021 rok. 

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

675848. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Referatu Bezpieczeństwa  

i Zarządzania Kryzysowego do określenia realizacji Uchwały Nr XXXIX/302/2022 Rady 
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Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie 

bezpieczeństwa mieszkańców powiatu za 2021 rok. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił: 

1) kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXIX/303/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 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 XXXIX/304/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok,  

3) kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXIX/305/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie 

utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych  

w Raciborzu i wyposażenia jej w mienie,  

4) kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXIX/306/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie 

nadania statutu Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu. 

 

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

675922, 675924, 675984, 675997. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował: 

1) kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXIX/303/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 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 XXXIX/304/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok,  

3) kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXIX/305/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie 

utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych  

w Raciborzu i wyposażenia jej w mienie,  
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4) kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXIX/306/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie 

nadania statutu Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu. 

 

Starosta omówił:  

1) kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji 

Uchwały Nr XXXIX/307/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca 2022 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości położonej w Rudyszwałdzie, 

stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego,  

2) kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji 

Uchwały Nr XXXIX/308/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca 2022 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej  

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

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

675456 i 675460. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował: 

1) kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji 

Uchwały Nr XXXIX/307/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca 2022 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości położonej w Rudyszwałdzie, 

stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego,  

2) kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji 

Uchwały Nr XXXIX/308/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca 2022 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej  

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

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia 

realizacji Uchwały Nr XXXIX/309/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca 

2022 r. w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych  

na realizację tych zadań w roku 2022.  

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

675870. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych 

do określenia realizacji Uchwały Nr XXXIX/309/2022 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  

oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2022.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Rozwoju do określenia realizacji 

Uchwały Nr XXXIX/310/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca 2022 r.  

w sprawie powierzenia Miastu Racibórz prowadzenia zadania dotyczącego przebudowy drogi 

powiatowej. 

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

676197. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Referatu Inwestycji  

i Rozwoju do określenia realizacji Uchwały Nr XXXIX/310/2022 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie powierzenia Miastu Racibórz prowadzenia 

zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła: 

1) kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXIX/311/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”  

w Raciborzu,  

2) kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXIX/312/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie 

określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym  

na terytorium tego państwa. 

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

676142 i 676702. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował: 

1) kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXIX/311/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”  

w Raciborzu,  
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2) kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXIX/312/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie 

określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym  

na terytorium tego państwa. 

 

Ad. 6 

 

Starosta rozpoczął omawianie materiałów dodatkowych.  

W pierwszej kolejności Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków dawnej drogi wojewódzkiej  

nr 919 oraz drogi wojewódzkiej nr 935 na terenie miasta Raciborza. 

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

677025. 

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

Raciborskiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków dawnej drogi 

wojewódzkiej nr 919 oraz drogi wojewódzkiej nr 935 na terenie miasta Raciborza oraz jego 

przekazaniem na sesję w dniu 26 kwietnia 2022 r.? 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków dawnej drogi 

wojewódzkiej nr 919 oraz drogi wojewódzkiej nr 935 na terenie miasta Raciborza  

oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję w dniu 26 kwietnia 2022 r. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, użyczania, wynajmowania 

majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

676880. 

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

Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad zbywania, 

wydzierżawiania, użyczania, wynajmowania majątku trwałego Samodzielnego Publicznego 
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Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu  

oraz jego przekazaniem na sesję w dniu 26 kwietnia 2022 r.? 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad zbywania, 

wydzierżawiania, użyczania, wynajmowania majątku trwałego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu  

oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję w dniu 26 kwietnia 2022 r. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na dokonanie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu darowizny na rzecz Parafii Rzym.-Kat. 

pw. Świętego Józefa Oblubieńca w miejscowości Żórawina wraz z autopoprawkami 

redakcyjnymi. Poinformował, że przedmiotem darowizny będzie ambulans pogotowia 

ratunkowego, który wyposażony w specjalistyczny, ratunkowy sprzęt medyczny zostanie 

przekazany na Ukrainę, celem pomocy tamtejszej społeczności.  

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

677013. 

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

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu darowizny  

na rzecz Parafii Rzym.-Kat. pw. Świętego Józefa Oblubieńca w miejscowości Żórawina  

wraz ze zgłoszonymi przez Wicestarostę autopoprawkami redakcyjnymi oraz jego 

przekazaniem na sesję w dniu 26 kwietnia 2022 r.? 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu darowizny  

na rzecz Parafii Rzym.-Kat. pw. Świętego Józefa Oblubieńca w miejscowości Żórawina  

oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję w dniu 26 kwietnia 2022 r., po wniesieniu  

przez Wicestarostę autopoprawek redakcyjnych zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 
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Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zbycia w drodze 

darowizny na rzecz Gminy Krzyżanowice nieruchomości położonej w Rudyszwałdzie, 

stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.  

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

675384. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zbycia w drodze darowizny  

na rzecz Gminy Krzyżanowice nieruchomości położonej w Rudyszwałdzie, stanowiącej 

własność Powiatu Raciborskiego? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zbycia w drodze darowizny na rzecz 

Gminy Krzyżanowice nieruchomości położonej w Rudyszwałdzie, stanowiącej własność 

Powiatu Raciborskiego.  

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022.  

 

O godz. 09.25 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 12 kwietnia 2022 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 12 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 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 zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2022 rok.  

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia uprawnień  

i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu Powiatu Raciborskiego, składania 

oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych  

z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 

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

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki  

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu 

raciborskiego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie nabycia w drodze darowizny na rzecz 

Powiatu Raciborskiego nieruchomości położonej w Raciborzu, stanowiącej własność 

Skarbu Państwa. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zbycia w drodze darowizny na rzecz 

Gminy Krzyżanowice nieruchomości położonej w Rudyszwałdzie, stanowiącej własność 

Powiatu Raciborskiego.  

 


