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OR.IV.0022.1.16.2022 

 

PROTOKÓŁ  NR 170/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 20 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 Kierownika Biura Obsługi Starosty 

Sylwii Sitarz.  

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 09.05, 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 dodatkowy projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie odwołania Pani Agaty Wieczorek ze stanowiska 

dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu przy ul. Królewskiej 19, który zostanie 

omówiony w końcowej części posiedzenia. 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia? 

Po zmianie, 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 
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organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu i jednostkach organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego. 

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 169/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 12 kwietnia 2022 r.  

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

3. Sprawy bieżące. 

 

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

26 kwietnia 2022 r. o godz. 08.00. 

 

Ad. 1 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 169/2022 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 12 kwietnia 2022 r.? 

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

1 głosem wstrzymującym – przyjął Protokół Nr 169/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 12 kwietnia 2022 r. 

 

Ad. 2 

 

Starosta oddał głos Skarbnikowi Powiatu i poprosił o przedstawienie projektów uchwał 

Zarządu, o których mowa w pkt 2 – 5 porządku posiedzenia. 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie  

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok wraz z autopoprawką 

redakcyjną do podstawy prawnej.  

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

678102. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok wraz ze zgłoszoną przez Skarbnika Powiatu 

autopoprawką reakcyjną do podstawy prawnej? 
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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, po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu ww. autopoprawki 

zgłoszonej 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 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 

678104. 

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 4 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 

678119. 

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 5 Członków – 5 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 5 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 

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

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

678120. 

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 5 Członków – 5 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 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022.  

 

Członkini Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska zaprezentowała projekt 

uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu 

nieruchomości Powiatu Raciborskiego na lata 2022-2024. 

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

677660. 

Uczestniczący w tej części posiedzenia w zastępstwie Kierownika Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami tut. Starostwa Inspektor Sebastian Krupa udzielił zebranym 

szczegółowych informacji w ww. sprawie. 

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

wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Raciborskiego na lata 2022-2024? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu 

nieruchomości Powiatu Raciborskiego na lata 2022-2024. 

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

 

Ad. 3 

 

W zastępstwie Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami Inspektor  

Sebastian Krupa omówił kartę informacyjną dot. sporządzenia sprawozdania z regulacji 

stanów prawnych dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Powiatu Raciborskiego  

na dzień 31 grudnia 2021 r. 
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

676698. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął sprawozdanie z regulacji stanów prawnych dróg 

powiatowych zlokalizowanych na terenie Powiatu Raciborskiego na dzień 31 grudnia 2021 r. 

Jednocześnie polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Rozwoju podjąć działania mające 

na celu przekazanie ul. Dworcowej w Tworkowie na rzecz Gminy Krzyżanowice. 

W tym miejscu Inspektor Sebastian Krupa opuścił posiedzenie.  

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła:  

1) informację o terminach posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego, 

zaplanowanych na kwiecień 2022 r., która znajduje się w systemie informatycznym Mdok 

pod numerem UID 677966, 

2) zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego  

VI kadencji, które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2022 r. o  godz. 13:00 na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu. 

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

677970. 

 

Starosta zapoznał zebranych z pisemną rezygnacją Pani Agaty Wieczorek ze stanowiska 

dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 677167. 

Następnie Starosta przedstawił dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie odwołania Pani Agaty Wieczorek ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Raciborzu przy ul. Królewskiej 19. Przekazał, że powodem odwołania  

Pani Agaty Wieczorek jest złożenie przez ww. rezygnacji z pełnienia funkcji dyrektora 

Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu z dniem 31 sierpnia 2022 r. 

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

677662. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie odwołania Pani Agaty Wieczorek 

ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu przy ul. Królewskiej 19? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie odwołania Pani Agaty Wieczorek  

ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu przy ul. Królewskiej 19. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022.  

 

Starosta poinformował zebranych o wprowadzeniu do kalendarza imprez sportowych  

w 2022 r., a także w następnych latach nw. imprez: 

1) „Majowy turniej szachowy dla dzieci, młodzieży, seniorów i dorosłych”, 

2) „Powiatowy wakacyjny turniej piłki nożnej”,  

3) „Niepodległościowy turniej szachowy dla dzieci, młodzieży, seniorów i dorosłych”,  

4) „Halowy Turniej Mikołajkowy piłki nożnej drużyn młodzieżowych 2022”,  

które w ubiegłym roku cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców powiatu.  

 

O godz. 09.50 Starosta zakończył posiedzenie.  

 

Następnie zebrani udali się na wizję budynku archiwum tut. Starostwa położonego  

przy ul. Opolskiej 5 w Raciborzu.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Inspektor  

w Wydziale Organizacyjnym  

 

Magdalena Powązka 

 

Prowadzący posiedzenie: 

Starosta  

 

Grzegorz Swoboda  

 

 

 

 

 

 



 

 

7 

Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20 kwietnia 2022 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20 kwietnia 2022 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2022. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2022 rok.  

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia planu finansowego 

środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia planu wykorzystania 

zasobu nieruchomości Powiatu Raciborskiego na lata 2022-2024. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie odwołania Pani Agaty Wieczorek  

ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu przy ul. Królewskiej 19.   


