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OR.IV.0022.1.18.2022 

 

PROTOKÓŁ  NR 172/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 11 maja 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 Członka Zarządu Powiatu 

Raciborskiego Józefa Stukatora. Jednocześnie przekazał, że w posiedzeniu weźmie udział 

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Agata Wieczorek. 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 08.05, 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 dodatkowe materiały:  

1) pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu  

nr NT.GP.4320.12.2022.MM z dnia 10 maja 2022 r., 

2) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania statutu Domowi 

Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, 

3) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej nadania 

statutu Domowi Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, 

4) kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Rozwoju dot. mikroprojektu  

pt.: „Otwarty ogród - zielona oaza spotkań, nauki, sztuki i relaksu” w ramach 
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Funduszu Mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A 

Republika Czeska – Polska 2014-2020 (nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002973), 

5) kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia zmian w planach 

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2022 rok, 

6) zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego  

VI kadencji, które odbędzie się w dniu 17 maja 2022 r. o  godz. 08:30  

w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. 

 

Ww. materiały dodatkowe zostaną omówione w pkt 5 (pismo Dyrektora PZD  

w Raciborzu), a pozostałe 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 171/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 26 kwietnia 2022 r.  

2. Wyjaśnienia Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu dot. zwrotu dotacji  

w ramach „Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 

uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych  

na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – referuje A. Wieczorek. 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

5. Sprawy bieżące. 

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

18 maja 2022 r. o godz. 09.00. 

 

Ad. 1 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 171/2022 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 26 kwietnia 2022 r. bez odczytywania, który był do wglądu  

w Wydziale Organizacyjnym? 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 171/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 26 kwietnia 2022 r. 

 

Ad. 2 

 

O godz. 08.10 na posiedzenie Zarządu została poproszona Dyrektor Zespołu Szkół 

Specjalnych w Raciborzu Agata Wieczorek.  

Starosta w imieniu swoim oraz zebranych przywitał zaproszonego gościa oraz poprosił  

o udzielenie wyjaśnień dot. zwrotu dotacji w ramach „Rządowego programu rozwijania 

szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 

informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. 

Wprowadzenia do tematu dokonał Wicestarosta Marek Kurpis. Przypomniał, że ramach 

„Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów  

i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024  

– „Aktywna tablica” (dalej program „Aktywna tablica”) dwie szkoły podstawowe w naszych 

placówkach otrzymały wsparcie finansowe przeznaczone na zakup sprzętu i pomocy 

dydaktycznych.  

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10 w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu otrzymała 

wsparcie w wysokości 43 750,00 zł, w tym kwota dotacji – 35 000,00 zł, wkład własny  

– 8 750,00 zł. Analogiczna sytuacja miała miejsce w Szkole Podstawowej Specjalnej  

w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach. W obu placówkach Kuratorium 

Oświaty w Katowicach uznało część wydatków za niekwalifikowalne. Przy czym wyjaśnienia 

Dyrektora MOW w Rudach zostały przyjęte i nie pociągnęły za sobą konieczności zwrotu 
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części dotacji, jednakże w przypadku ZSS w Raciborzu zwrócono dotację w kwocie 

18 475,00 zł.  

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Agata Wieczorek zapoznała zebranych  

z pisemnymi wyjaśnieniami dot. zwrotu dotacji w ramach programu „Aktywna Tablica”, 

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 680952. 

Podkreśliła, że zakup pomocy dydaktycznych/narzędzi do terapii został dokonany zgodnie  

z kategoriami produktów wymienionych w § 2 ust. 6 pkt 2 lit. c-e Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form  

i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 

uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych  

na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica” (dalej rozporządzenie). W rozporządzeniu  

nie wskazano rodzaju pomocy dydaktycznych, które są możliwe do zakupu, a jedynie 

określono kategorie uczniów i ich specjalne potrzeby. Zakupione przez szkołę pomoce zostały 

wskazane przez nauczycieli i terapeutów pracujących w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 10 

w ZSS w Raciborzu. Są niezbędne do realizacji programów nauczania oraz posłużą także  

do realizacji Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych zgodnie z potrzebami 

edukacyjnymi i rozwojowymi uczniów szkoły specjalnej. Zakupione pomoce dydaktyczne to, 

np.: zestawy klocków, rymowanki, drewniana układanka, zestaw do sensoryki, ceramiczne 

kamyki. Należy podkreślić, że realizacja zadań określonych w programie wobec uczniów  

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wymaga odrębnego podejścia oraz zastosowania 

dodatkowych narzędzi diagnostyczno-terapeutycznych, umożliwiających uzyskanie 

pozytywnych i skutecznych rezultatów, a tym samym uzyskanie oczekiwanych efektów  

w procesie edukacji.  

Pani Dyrektor poinformowała, że przy diagnozowaniu potrzeb w zakresie pomocy 

dydaktycznych podczas przygotowania wniosku do programu „Aktywna tablica” posiłkowała 

się katalogami wiodących firm oferujących pomoce dydaktyczne, takich jak: Moje Bambino, 

Nowa Szkoła czy Educarium. Jednocześnie przedstawiła zebranym do wglądu katalogi  

ww. firm. Zwróciła uwagę, że na okładce katalogu firmy Moje Bambino umieszczono 

informację, że jest to oferta rekomendowana do realizacji rządowego programu rozwijania 

szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024.  

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego uznał, że celowym jest przygotowanie 

postępowania odwoławczego do Ministra Edukacji i Nauki w związku z uznaniem  
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przez Kuratorium Oświaty w Katowicach części wydatków za niekwalifikowalne w ramach 

programu „Aktywna tablica”. 

Następnie głos w dyskusji zabrał Skarbnik Powiatu, który odczytał brzmienie w § 2 ust. 6  

pkt 2 lit. a i b rozporządzenia. Poinformował, że w latach 2021-2024 w ramach programu 

„Aktywna tablica” wsparcie finansowe może być udzielone m.in. na zakup laptopów  

wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego  

przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji 

audiowizualnej oraz na zakup zestawu dla nauczyciela do prowadzenia zajęć  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w skład którego wchodzą: laptop, 

dodatkowa kamera internetowa, dodatkowe słuchawki, dodatkowy mikrofon, statyw, tablet 

graficzny lub innego rodzaju służący w szczególności do rysowania elementów graficznych 

na komputerze lub monitorze. Stąd nie dziwi fakt, że Kuratorium Oświaty w Katowicach 

zakwestionowało część wydatków poniesionych przez szkołę.  

Dyrektor Agata Wieczorek poinformowała, że zarówno szkoła, jak i firmy zajmujące się 

dystrybucją pomocy dydaktycznych szerzej rozumiały zapisy rozporządzenia dot. programu 

„Aktywna tablica”. Należy sądzić, że firmy te, dbając o wizerunek, analizowały wnikliwie 

wraz z prawnikami rozporządzenie. Przygotowane katalogi przez wiodące firmy oferujące 

pomoce dydaktyczne były bazą do określenia potrzeb szkoły i składania wniosku  

do Kuratorium. W katalogach oferowano również pomoce niebędące programem 

komputerowym lub sprzętem. Podkreślić należy, że jedynie Kuratorium Oświaty  

w Katowicach uznało zakup ww. pomocy dydaktycznych za niekwalifikowalny, co wiązało 

się z koniecznością zwrotu części przekazanych na ten cel środków.   

W toku dyskusji Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego zwrócili uwagę, że katalogi 

firm oferujących pomoce dydaktyczne są jedynie swego rodzaju wskazówką dla ubiegających 

się o wsparcie w ramach programu „Aktywna tablica”. Właściwa interpretacja treści 

rozporządzenia spoczywa na dyrektorze placówki.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

1) zapoznał się z wyjaśnieniami Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu  

dot. zwrotu dotacji w ramach „Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury 

oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno  

– komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”, o których mowa w piśmie  

nr ZSS.071.1.5.2022 z dnia 4 maja 2022 r., 
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2) przyjął argumentację Skarbnika Powiatu dot. interpretacji zapisów Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form  

i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury  

oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-

komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica” w kontekście uznania części 

wydatków za niekwalifikowalne. 

 

Mając na uwadze powyższe Zarząd polecił Dyrektorowi ZSS w Raciborzu:  

1) przygotować wystąpienie do firmy Moje Bambino oraz pozostałych firm oferujących 

pomoce dydaktyczne w ramach programu „Aktywna tablica” z wyjaśnieniami dlaczego  

w przedstawionych katalogach zostały ujęte te pomoce, które zakwestionowało 

Kuratorium Oświaty w Katowicach (do wiadomości: Starosty),  

2) uzyskać wyjaśnienia od firm oferujących pomoce dydaktyczne w ramach programu 

„Aktywna tablica”, które kuratoria oświaty w Polsce respektowały zakupy oferowane  

w katalogach. 

 

W tym miejscu, o godz. 08.30 Dyrektor Agata Wieczorek opuściła posiedzenie.  

 

W trakcie dyskusji dot. realizacji programu „Aktywna tablica” Zarząd Powiatu Raciborskiego 

polecił Kierownikowi Referatu Edukacji przygotować postępowanie odwoławcze do Ministra 

Edukacji i Nauki w związku z uznaniem przez Kuratorium Oświaty w Katowicach części 

wydatków za niekwalifikowalne. Ponadto Zarząd polecił przeprowadzić wyznaczonemu 

pracownikowi Referatu Edukacji oraz Audytorowi Wewnętrznemu kontrolę realizacji 

programu „Aktywna Tablica” w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 10 ZSS w Raciborzu  

oraz w Szkole Podstawowej Specjalnej MOW w Rudach. 

 

Ad. 3 

 

Członkini Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska zapoznała zebranych  

z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Rudnik na realizację zadania publicznego  

o charakterze ponadgminnym w zakresie rolnictwa.  
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Przekazała, że w projekcie uchwały zaproponowano udzielenie pomocy finansowej z budżetu 

Powiatu Raciborskiego, w formie dotacji celowej w kwocie 20 000,00 zł dla Gminy Rudnik  

z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie 

rolnictwa pn.: „Dożynki Powiatowe 2022”. 

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

680277. 

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

Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego  

dla Gminy Rudnik na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie 

rolnictwa oraz jego przekazaniem na sesję w dniu 31 maja 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 udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego  

dla Gminy Rudnik na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie 

rolnictwa oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 31 maja 2022 r. 

 

Ad. 4 

 

Starosta oddał głos Skarbnikowi Powiatu i poprosił o przedstawienie projektów uchwał 

Zarządu w zakresie spraw finansowych.  

Skarbnik Powiatu przedstawił 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 

681922. 

W tym miejscu Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

1) zapoznał się z informacją o zwrocie części dotacji do Instytucji Zarządzającej dot. projektu 

unijnego „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” w Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym w Rudach oraz polecił, aby Dyrektor udzielił pisemnych wyjaśnień  

w ww. sprawie,  

2) zapoznał się z informacją o zwrocie części dotacji do Instytucji Zarządzającej dot. projektu 

unijnego „Praktyki zagraniczne najlepszym początkiem kariery zawodowej” w Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu oraz polecił, aby Dyrektor 

udzielił pisemnych wyjaśnień w ww. sprawie. 
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Po otrzymaniu wyjaśnień, o których mowa w pkt 1 i 2 Zarząd polecił Kierownikowi Referatu 

Edukacji przeprowadzić kontrole dot. realizacji ww. projektów w MOW w Rudach  

oraz w CKZiU nr 1 w Raciborzu. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok (rezerwa)? 

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). 

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 

681923. 

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 

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 wraz z autopoprawkami. 

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

681927. 

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? 
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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, 

po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

Po zmianach, 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 wraz z autopoprawkami.  

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

681928. 

Przy omawianiu ww. projektu uchwały Skarbnik Powiatu zwrócił uwagę na dodatkową kartę 

informacyjną Referatu Inwestycji i Rozwoju dot. mikroprojektu  pt.: „Otwarty ogród - zielona 

oaza spotkań, nauki, sztuki i relaksu”. W karcie tej zaproponowano przesunięcie kwoty 

6 738,00 zł do planu wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu  

z przeznaczeniem na realizację mikroprojektu. Wymaga ta wprowadzenia dodatkowej 

autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały.  

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego dokonał przesunięcia kwoty 6 738,00 zł do planu 

wydatków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu z przeznaczeniem  

na realizację mikroprojektu „Otwarty ogród - zielona oaza spotkań, nauki, sztuki i relaksu”. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych 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 zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego 

na 2022 rok, po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawek zgłoszonych w trakcie 

posiedzenia. 

Po zmianach, 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 

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

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

681929. 

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

środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok? 

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

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

pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 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 powołania stałej komisji przetargowej  

do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie, oddanie w dzierżawę  

oraz oddanie w najem nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. 

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

680533. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania stałej komisji 

przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie, oddanie w dzierżawę  

oraz oddanie w najem nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania stałej komisji przetargowej  

do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie, oddanie w dzierżawę  

oraz oddanie w najem nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. 

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

 

Ad. 5 

 

Członkini Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska omówiła kartę informacyjną 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. ustanowienia służebności przesyłu  

na nieruchomości powiatowej. 

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

680359. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. ustanowienia 

służebności przesyłu na nieruchomości powiatowej przychylił się do wniosku przedstawiciela 

firmy  w sprawie wyrażenia przez Radę Powiatu Raciborskiego  

zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu przez działki nr nr 648/3, 653/10 

(a.m.5), obręb Rudy, polegającej na przeprowadzeniu podziemnej linii kablowej  

SN na długości 19 m i szerokości 1 metra, w celu doprowadzenia energii elektrycznej  

do działki nr 821, stanowiącej jej własność. Stosowny projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego zostanie przedstawiony na najbliższej sesji.  

Jednocześnie Zarząd zobowiązał wnioskodawcę do poniesienia kosztów postępowania,  

w szczególności kosztów sporządzenia operatu szacunkowego, kosztów zawarcia umowy 

notarialnej, w tym także kosztów sądowych. W przypadku rezygnacji z ustanowienia 

służebności przesyłu przez wnioskodawcę w trakcie prowadzonego postępowania, 

wnioskodawca winien zwrócić koszty poniesione przez Powiat Raciborski.  

 

Członkini Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska zaprezentowała kartę 

informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. sprzedaży działki nr 1587/454, 

położonej przy ul. Gamowskiej. 

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

681138. 

Członkini Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska przypomniała, że Uchwałą  

Nr XXXIV/275/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 listopada 2021 r., Zarząd 

Powiatu Raciborskiego został upoważniony do sprzedaży nieruchomości, położonej  

w Raciborzu, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1587/454, arkusz mapy 4, obręb 

Starawieś, o pow. 1,2616 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr GL1R/00061976/4, 

prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Raciborzu, jako własność Powiatu Raciborskiego.  

Po przeprowadzeniu wszystkich wymaganych prawem czynności w dniu 27 kwietnia 2022 r. 

w siedzibie tut. Starostwa o godzinie 12
00

 odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony 

zorganizowany w celu sprzedaży działki nr 1587/454. Przetarg zakończył się wynikiem 

negatywnym, ze względu na brak oferentów. Stosownie do treści § 12 ust. 1 Rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 

przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, dnia 5 maja 2022 r. została podana  

do publicznej wiadomości informacja o wyniku przetargu. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną dot. sprzedaży działki  

nr 1587/454, położonej przy ul. Gamowskiej. Jednocześnie zaakceptował propozycję,  

aby ogłosić drugi przetarg ustny nieograniczony w celu sprzedaży działki nr 1587/454, a.m. 4, 

obręb Starawieś, zachowując ustawowe terminy oraz podnieść cenę wywoławczą prawa 

własności ww. nieruchomości, ze względu na aktualną sytuację rynkową związaną z obrotem 

nieruchomościami. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego ze względu na planowane zmiany lokalowe jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego zdecydował o ponownym podjęciu rozmów w celu 

zbycia lokalu położonego w Raciborzu przy ul. Ludwika 4 na rzecz aktualnego najemcy  

– Oddział Regionalny KRUS z siedzibą w Częstochowie.  

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. wszczęcia procedury 

konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu. 

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

681011. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wszczęcie procedury konkursowej  

na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu. 

 

Następnie Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych  

w Raciborzu przy ul. Królewskiej 19. Do uzasadnienia projektu uchwały zostały zgłoszone 

autopoprawki.  

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

681022.  

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

dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu przy ul. Królewskiej 19  

wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami do uzasadnienia? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu przy ul. Królewskiej 19, po wniesieniu 

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

nr OR.IV.0025.1.2022.  

 

Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z kartą informacyjną Wydziału Organizacyjnego  

dot. prowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. 

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

681168. 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że zgodnie z nowelizacją ustawy o finansach publicznych 

z dnia 14 października 2021 r., Minister Finansów jest zobowiązany do prowadzenia  

oraz udostępnienia do publicznej wiadomości rejestru umów zawartych przez praktycznie 

wszystkie jednostki sektora finansów publicznych. Za prowadzenie rejestru odpowiada 

kierownik jednostki. W rejestrze zamieszcza się informacje o umowach, których wartość 

przedmiotu przekracza 500 zł. 

Rejestr jest systemem teleinformatycznym. Na dzień dzisiejszy nie zostały opublikowane 

dokumenty wykonawcze, które jednoznacznie określają format danych objętych obowiązkiem 

ustawowym. Termin wdrożenia to 1 lipca 2022 r. z zastrzeżeniem, iż rejestr obejmować 

będzie okres od 1 stycznia 2022 r. Za brak danych w rejestrze lub błędy w nim zawarte grozi 

odpowiedzialność karna. 

Istnieją dwa sposoby spełnienia powyższego obowiązku:  

1. wprowadzanie danych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, udostępnionego 

przez Ministerstwo Finansów. Jest to opcja bezkosztowa, jednak na dzień dzisiejszy  

nie został udostępniony taki system przez Ministerstwo Finansów. 

2. zakup dedykowanego oprogramowania.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. prowadzenia 

Centralnego Rejestru Umów w Starostwie Powiatowym w Raciborzu wybrał opcję nr 1 

polegającą na wprowadzaniu danych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, 

udostępnionego przez Ministerstwo Finansów. W związku z powyższym zaakceptował 

poniższy harmonogram działań: 

1. udostępnić pracownikom zasadnicze informacje nt. Centralnego Rejestru Umów  

w INTRANECIE. Odpowiedzialny: wyznaczony pracownik Referatu Administracyjnego  

– termin – 13 maja 2022 r., 
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2. przekazać do komórek organizacyjnych informację o sporządzeniu wykazu za okres  

1 stycznia 2022 r. – 11 maja 2022 r. oraz bieżącym prowadzeniu wykazu od 12 maja  

2022 r. (wg przekazanego szablonu exel). Odpowiedzialny: Kierownik Referatu 

Administracyjnego – termin przekazania: 13 maja 2022 r.  

Termin uzupełnienia wykazu obejmującego okres 1 stycznia 2022 r. – 11 maja 2022 r.  

to 10 czerwca 2022 r., 

3. dokonać uzupełniania wpisów w Centralnym Rejestrze Umów, o wykaz obejmujący okres 

1 stycznia 2022 r. – 30 czerwca 2022 r. Odpowiedzialny: wyznaczony pracownik Referatu 

Administracyjnego – termin – niezwłocznie po udostępnieniu takiej możliwości  

przez Ministerstwo Finansów, 

4. prowadzić na bieżąco Centralny Rejestr Umów. Odpowiedzialny: dysponenci budżetu,  

5. dokonać analizy (po III kwartale 2022 r.) wykorzystania bezpłatnego narzędzia 

udostępnionego przez Ministerstwo Finansów i podjąć decyzję o utrzymaniu sposobu 

prowadzenia Centralnego Rejestru Umów lub jego zmianie. Odpowiedzialny:  

Kierownik Referatu Administracyjnego – termin do 30 września 2022 r.   

Jednocześnie Zarząd polecił, aby Kierownik Referatu Administracyjnego o obowiązku 

prowadzenia Centralnego Rejestru Umów poinformowała dyrektorów/kierowników 

wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego. Termin – niezwłocznie.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawił: 

1) kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XL/313/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 kwietnia 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 XL/314/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 

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

681939 i 681940. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował: 

1) kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XL/313/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie 
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dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2022 – 2032, 

2) kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XL/314/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok.  

 

Członkini Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska przedstawiła kartę 

informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały  

Nr XL/315/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości 

położonej w Raciborzu, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

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

679847. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały Nr XL/315/2022 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 

odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Raciborzu, stanowiącej 

własność Powiatu Raciborskiego.  

 

Wicestarosta omówił:  

1) kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XL/316/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 kwietnia 2022 r. 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,  

2) kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XL/317/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 kwietnia 2022 r. 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. 

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

680925 i 680934.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował: 

1) kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XL/316/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 kwietnia 2022 r.  

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,  

2) kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XL/317/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 kwietnia 2022 r.  

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.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Rozwoju do określenia realizacji 

Uchwały Nr XL/318/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie 

pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków dawnej drogi wojewódzkiej nr 919  

oraz drogi wojewódzkiej nr 935 na terenie miasta Raciborza. 

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

680985. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Referatu Inwestycji  

i Rozwoju do określenia realizacji Uchwały Nr XL/318/2022 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków 

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

Raciborza. 

 

Starosta przedstawił wnioski Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego  

VI kadencji z posiedzenia w dniu 26 kwietnia 2022 r., które znajdują się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 680291. 

Ww. wnioski zostały wystosowane w ramach przygotowania do kontroli pn. „Wykonanie 

budżetu Powiatu Raciborskiego za rok 2021”. 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że poszczególne komórki organizacyjne  

tut. Starostwa/jednostki organizacyjne powiatu udostępniły dokumenty, o które wnioskowała 

Komisja Rewizyjna na posiedzenie, jakie miało miejsce w dniu 10 maja 2022 r. 
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(zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 10 maja br. znajduje się  

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 681152). 

 

Starosta zapoznał zebranych z Uchwałą Nr 4200/III/101/2022 III Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie opinii 

o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Raciborskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu 

Powiatu Raciborskiego za 2021 rok. 

Ww. Uchwała znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 680466. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z Uchwałą Nr 4200/III/101/2022 III Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 28 kwietnia 2022 r.  

w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Raciborskiego sprawozdaniu  

z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2021 rok oraz postanowił o jej przekazaniu 

radnym. 

 

Starosta przedstawił petycję w sprawie planowanego remontu drogi powiatowej  

Kornice-Pawłów (DP 3504 S), którą otrzymano w dniu 28 kwietnia 2022 r.  

Składający petycję podkreślił, że planowany remont drogi powiatowej polegający  

na położeniu dodatkowej wzmacniającej nawierzchni na drodze jest niewystarczający,  

ze względu na ilość pojazdów poruszających się tą drogą, w tym dużą liczbę samochodów 

ciężarowych oraz autobusów, czego przyczynę upatruje w działalności firmy Eko-Okna S.A. 

Mając na uwadze powyższe wnosi o: 

1) poszerzenie drogi Kornice-Pawłów,  

2) narysowanie linii środkowej,  

3) oznakowanie ograniczenia prędkości i wyprzedzania co tym samym znacząco poprawi 

bezpieczeństwo.  

Ww. petycja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 680240.  

W tym miejscu Sekretarz Powiatu poinformowała, że do tut. Starostwa wpłynęło stanowisko 

Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, wyrażone w piśmie  

nr NT.GP.4320.12.2022.MM z dnia 10 maja 2022 r. dot. remontu ww. drogi powiatowej.  

W piśmie poinformowano, że do jednostki również wpłynęła ta sama petycja.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 682289. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z petycją w sprawie planowanego remontu drogi 

Kornice-Pawłów otrzymaną w dniu 28 kwietnia 2022 r. W związku z powyższym polecił 
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Kierownikowi Referatu Inwestycji i Rozwoju ustosunkować się oraz przedstawić propozycję 

rozpatrzenia petycji, uwzględniając stanowisko Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg  

w Raciborzu, wyrażone w piśmie nr NT.GP.4320.12.2022.MM z dnia 10 maja 2022 r. 

Biorąc pod uwagę, że remont ww. drogi powiatowej przy współudziale Spółki Eko-Okna 

planowano już w roku 2021 oraz ze względu na ograniczone środki finansowe własne 

powiatu Zarząd postanowił, że wystąpi do Prezesa Zarządu Eko-Okna S.A. w Kornicach  

z ponowną prośbą o partycypowanie przez Eko-Okna S.A. w kosztach przebudowy  

ww. drogi, co umożliwi zrealizowanie inwestycji bardzo oczekiwanej przez korzystających  

z tej drogi i znacząco poprawi bezpieczeństwo na drodze również pracowników ww. firmy.  

Ze względu na termin rozpatrzenia petycji oraz konieczność planowania zakresu zadań 

inwestycyjnych poproszono o przedstawienie stanowiska i udzielenie odpowiedzi w miarę 

możliwości do 10 czerwca 2022 r. 

 

Starosta omówił pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu  

dot. sporządzenia strategicznych map hałasu, które skierowane zostało do Głównego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 680860. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął do wiadomości pismo Dyrektora Powiatowego 

Zarządu Dróg w Raciborzu nr NT.DP.4320.40.222.NP z dnia 2 maja 2022 r.  

dot. sporządzenia strategicznych map hałasu. 

 

Starosta przedstawił pismo Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej dot. bezpośredniego 

kanału sprzedaży polskiej żywności do gastronomii. Prośba o pomoc w koordynacji 

informacji. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 680224. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął do wiadomości pismo Izby Gospodarczej Gastronomii 

Polskiej dot. bezpośredniego kanału sprzedaży polskiej żywności do gastronomii. Prośba  

o pomoc w koordynacji informacji. Jednocześnie podkreślił, że Powiat Raciborski w ramach 

wykonywanych zadań i posiadanych środków na bieżąco wspiera różnego rodzaju 

przedsięwzięcia promocyjne.  

 

Starosta zaprezentował propozycję Wydawnictwa Nowiny Sp. z o. o. dot. uczestnictwa  

w projekcie „RowerON 2022-Wsiadaj na koło, będzie wesoło”. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął propozycję Wydawnictwa Nowiny Sp. z o. o.  

dot. uczestnictwa w projekcie „RowerON 2022-Wsiadaj na koło, będzie wesoło”  

oraz postanowił o jego realizacji poprzez Powiatowe Centrum Sportu w Raciborzu. 

Jednocześnie zdecydował, że Powiat Raciborski uczestniczy w projekcie jako Partner złoty 

(płatność 7 500,00 zł netto).   

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Dyrektorowi Zamku Piastowskiego w Raciborzu 

przygotować szczegółowy plan oraz koszty obchodów związanych z II edycją Festiwalu 

Górnej Odry, organizowanego przy udziale Związku Gmin i Powiatów Subregionu 

Zachodniego Województwa Śląskiego. 

 

Starosta przedstawił prośbę Dyrektora Zamku Piastowskiego w Raciborzu dot. zwiększenia 

planu wydatków związanych z realizacją projektu „Wspólna historia poprzez zabawę”  

o kwotę 17 923,00 zł. Szczegółowych informacji dot. zwiększenia wartości projektu udzieliła 

w rozmowie telefonicznej ze Starostą Dyrektor Zamku Piastowskiego w Raciborzu  

Krystyna Niklewicz.  

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego nie wyraził zgody na zwiększenie planu 

wydatków związanych z realizacją projektu „Wspólna historia poprzez zabawę” o kwotę 

17 923,00 zł. 

 

Ad. 6 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania 

statutu Domowi Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. 

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

681830.  

Wicestarosta poinformował, że Wojewoda Śląski zmienił decyzję w części dotyczącej liczby 

miejsc w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, przy ul. Grzonki 1, 

przeznaczonego dla osób w podeszłym wieku, prowadzonym przez Powiat Raciborski  

z 208 na 190 z zachowaniem obecnej infrastruktury domu pomocy społecznej.  

W trakcie dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Spraw 

Społecznych uwzględnić w treści statutu uwagi, o których mowa w rozstrzygnięciu 
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nadzorczym Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.804.2021 z dnia 30 lipca 2021 r.  

dot. statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. 

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

Raciborskiego w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej „Złota Jesień”  

w Raciborzu, po uwzględnieniu w treści statutu uwag, o których mowa w rozstrzygnięciu 

nadzorczym Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.804.2021 z dnia 30 lipca 2021 r.  

dot. statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu oraz jego przekazaniem  

na sesję w dniu 31 maja 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 nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej „Złota Jesień”  

w Raciborzu, polecając uwzględnić w treści statutu uwagi, o których mowa w rozstrzygnięciu 

nadzorczym Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.804.2021 z dnia 30 lipca 2021 r.  

dot. statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, a następnie postanowił  

o jego skierowaniu na sesję w dniu 31 maja 2022 r. 

 

Następnie Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 

nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu wraz z uwagami,  

o których mowa powyżej oraz autopoprawkami dot. terminu przeprowadzenia konsultacji 

zgłoszonymi w trakcie posiedzenia. 

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

681832.  

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej nadania statutu Domowi Pomocy 

Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu wraz ze zgłoszonymi uwagami i autopoprawkami? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej nadania statutu Domowi Pomocy 

Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu wraz z uwagami, o których mowa powyżej  

oraz autopoprawkami dot. terminu przeprowadzenia konsultacji zgłoszonymi w trakcie 

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

nr OR.IV.0025.1.2022.  

 

Nawiązując do informacji Skarbnika Powiatu, o której mowa w pkt 4 protokołu, Starosta 

omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Rozwoju dot. mikroprojektu   

pt.: „Otwarty ogród - zielona oaza spotkań, nauki, sztuki i relaksu” w ramach Funduszu 

Mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska  

– Polska 2014-2020 (nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002973). 

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

682274. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego dokonał przesunięcia kwoty 6 738,00 zł do planu wydatków 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu z przeznaczeniem na realizację 

mikroprojektu „Otwarty ogród - zielona oaza spotkań, nauki, sztuki i relaksu”. 

 

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 

682294. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu oraz Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu.  

Jednocześnie Zarząd oczekuje na wyjaśnienia Dyrektora CKZiU nr 2 „Mechanik”  

w Raciborzu dlaczego Zarządzenie nr 15/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. zostało przekazane 

dopiero 9 maja br., gdzie termin przekazania minął 5 maja br. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacjami przekazanymi przez Skarbnika 

Powiatu o tym, że Kierownik Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu oraz Dyrektor 

Zamku Piastowskiego w Raciborzu do dnia 10 maja 2022 r. nie przekazali poprawnie 

sporządzonych sprawozdań finansowych za 2021 rok. Jednocześnie Zarząd oczekuje 

wyjaśnień Kierownika i Dyrektora oraz o niezwłoczne przekazanie sprawozdań.  
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Skarbnik Powiatu przedstawił przygotowane przez Kierownika Referatu Inwestycji  

i Rozwoju zestawienie przyszłych inwestycji, dla których zachodzi potrzeba zabezpieczenia 

środków na finansowanie. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wstępnie zapoznał się z zestawieniem przyszłych inwestycji, 

dla których zachodzi potrzeba zabezpieczenia środków na finansowanie oraz polecił 

Kierownikowi Referatu Inwestycji i Rozwoju ponownie wystąpić o proporcjonalne 

zapewnienie finansowania wkładu własnego we wszystkich zakresach w porozumieniu  

ze Skarbnikiem Powiatu oraz Starostą. 

 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Raciborskiego VI kadencji odbędzie się w dniu  17 maja 2022 r. o  godz. 08:30 w Starostwie 

Powiatowym w Raciborzu. 

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

682353. 

 

O godz. 10.00 Starosta zakończył posiedzenie.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Inspektor  

w Wydziale Organizacyjnym  

 

Magdalena Powązka 

 

Prowadzący posiedzenie: 

Starosta  

 

Grzegorz Swoboda  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 11 maja 2022 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 11 maja 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 zmiany planu finansowego środków 

pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania stałej komisji 

przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie, oddanie  

w dzierżawę oraz oddanie w najem nieruchomości stanowiących własność Powiatu 

Raciborskiego. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 

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

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej nadania statutu Domowi Pomocy 

Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. 


