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OR.IV.0022.1.25.2022 

 

PROTOKÓŁ  NR 179/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 21 czerwca 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. Jednocześnie poinformował, o nieobecności Członkini Zarządu 

Ewa Lewandowska, która dołączy do obrad później. Następnie przekazał, że w posiedzeniu 

uczestniczył będzie Kierownik Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu Robert Myśliwy. 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 8:00, odbyło się w budynku A, na I piętrze,  

w sali Zarządu.  

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 kartę informacyjną kartę 

Wydziału Finansów dot. przedstawienie zmian w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego oraz jednostek podległych na 2022 rok. 

Ww. materiał dodatkowy zostanie omówiony w pkt 4 protokołu. 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem nowego porządku posiedzenia? 

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. 
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TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

3. Sprawy bieżące. 

4. Materiały dodatkowe. 

5. Karta informacyjna Referatu Edukacji dot. Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu. 

 

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

28 czerwca 2022 r. o godz. 8:00. 

 

 

Ad. 1 

 

Starosta zaproponował, aby ze względu na to, iż nie przybył jeszcze zaproszony                           

na posiedzenie Kierownik Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu Robert Myśliwy 

przejść do kolejnego punktu posiedzenia. Obecni na posiedzeniu zgodzili się z tą propozycją. 

 

W związku z powyższym Starosta oddał głos Wicestaroście. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia dotacji celowej, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2022 r., Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka              

w Raciborzu. 

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

UID 689068. 

 

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

Raciborskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej, z budżetu Powiatu Raciborskiego                

na 2022 r., Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu? 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie udzielenia 
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dotacji celowej, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2022 r., Samodzielnemu Publicznemu 

Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 28 czerwca 2022 r. 

 

Ad. 2 

 

Starosta oddał głos Skarbnikowi Powiatu i poprosił o przedstawienie projektów uchwał 

Zarządu w zakresie spraw finansowych.  

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

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

zgłoszonymi w trakcie posiedzenia. 

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

UID 689535 . 

 

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

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok wraz z autopoprawkami zgłoszonymi w trakcie 

posiedzenia? 

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 wraz z autopoprawkami zgłoszonymi w trakcie posiedzenia.  

Po zmianie, 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 wraz z autopoprawkami zgłoszonymi w trakcie 

posiedzenia. 

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

UID 689538. 
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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 z autopoprawkami zgłoszonymi w trakcie posiedzenia?  

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 

wraz z autopoprawkami zgłoszonymi w trakcie posiedzenia. 

Po zmianie, 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 planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok wraz       

z autopoprawkami zgłoszonymi w trakcie posiedzenia. 

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

UID 689539. 

 

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

środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok wraz z autopoprawkami 

zgłoszonymi w trakcie posiedzenia? 

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 wraz z autopoprawkami zgłoszonymi                 

w trakcie posiedzenia. 

Po zmianie, uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce                           

nr OR.IV.0025.1.2022.  

 

Następnie Starosta poprosił Wicestarostę o omówienie następnego punktu porządku 

posiedzenia.  

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. przedstawienia wyniku 

postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych                   

w Raciborzu przeprowadzonego w dniu 14 czerwca 2022 r. przez komisję konkursową 

powołaną Uchwałą Zarządu Powiatu Raciborskiego Nr 175/989/2022 z dnia 31 maja 2022 r. 
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem             

UID 688831. 

 

Wicestarosta poinformował, iż w dniu 14 czerwca 2022 r. komisja konkursowa 

przeprowadziła konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu.   

Po zapoznaniu się ze złożoną przez kandydata ofertą Komisja podjęła uchwałę                         

o dopuszczeniu do dalszego postępowania konkursowego kandydata Bartosza Białasa.          

W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej kandydatem na stanowisko dyrektora 

Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu został Pan Bartosz Białas. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną Referatu Edukacji             

dot. przedstawienia wyniku postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu 

Szkół Specjalnych w Raciborzu przeprowadzonego w dniu 14 czerwca 2022 r. przez komisję 

konkursową powołaną Uchwałą Zarządu Powiatu Raciborskiego Nr 175/989/2022                   

z dnia  31 maja 2022 r. i postanowił zatwierdzić konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu 

Szkół Specjalnych w Raciborzu. 

 

W związku z powyższym Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Raciborzu przy ul. Królewskiej 19. 

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

UID 688835. 

 

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

na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu przy ul. Królewskiej 19?  

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

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

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

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022.  
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Ad. 3 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Rozwoju dot. projektu 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S wraz z budową fragmentu nowego przebiegu         

tej drogi w miejscowości Turze” realizowanego w ramach PROW 2014-2020. 

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

UID 688867. 

 

Starosta poinformował, że Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił 6 kwietnia 2022 roku 

nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg 

lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 

ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji        

w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014 - 2020). Planowana data zakończenia 

przyjmowania wniosków upływa 24.06.2022 r. W ramach wsparcia do dofinansowania 

kwalifikują się operacje w zakresie budowy lub przebudowy dróg gminnych, powiatowych 

lub wewnętrznych (lub odcinków tych dróg). 

 

W piśmie nr IB.7021-2.38.2022 z dnia 07.06.2022 r. Gmina Kuźnia Raciborska wskazała,      

by do w/w dofinansowania przedłożyć przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej   

nr 3509S wraz z budową fragmentu nowego przebiegu tej drogi w miejscowości Turze”, 

jednocześnie deklarując pokrycie 50% tzw. wkładu własnego. Inwestycja ta pozwoli 

poprawić dostępność obszaru wiejskiego i jego skomunikowanie z drogami wyższej kategorii, 

wpłynie pozytywnie na dostęp mieszkańców do usług publicznych. Realizację projektu 

planuje się na lata 2023-2024. 

 

Skarbnik Powiatu zastrzegł, iż na dzień dzisiejszy w obecnym budżecie i WPF brakuje 

środków na zagwarantowanie wkładu własnego na realizację zadania. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną Referatu Inwestycji              

i Rozwoju dot. projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S wraz z budową fragmentu 

nowego przebiegu tej drogi w miejscowości Turze” realizowanego w ramach                
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PROW 2014-2020 i wyraził zgodę na złożenie wniosku o przyznanie pomocy dla projektu           

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z informacją o terminach posiedzeń komisji stałych 

Rady Powiatu Raciborskiego, które odbędą się w czerwcu 2022 r. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 689146. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków         

i Petycji Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 

2022 r. o godz. 14:30 przed posiedzeniem Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady 

Powiatu Raciborskiego w Starostwie  Powiatowym w Raciborzu. 

Ww. zawiadomienie znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem                  

UID 689341. 

 

Ad. 4  

 

Skarbnik zaprezentował kartę informacyjną Wydziału Finansów dot. przedstawienia zmian                    

w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2022 rok. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 689777. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną Wydziału Finansów              

dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2022 rok. 

 

W tym miejscu o godz. 8:20 do obrad dołączyła Członkini Zarządu Ewa Lewandowska. 

 

Wicestarosta poinformował, iż do Starosty wpłynęło pismo Ministerstwa Edukacji i Nauki    

nr DWST-WSST.318.2079.3.2022.KM z 10 czerwca 2022 r. (data wpływu do Starostwa        

14 czerwca 2022 r.), będącego odpowiedzią na „Apel w sprawie urealnienia wysokości 

subwencji oświatowej w odniesieniu do wydatków związanych z obowiązkami nakładanymi 

przez Państwo oraz zabezpieczeniem finansowym na ich realizację” z 26 kwietnia br. 

Ww. korespondencja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem            

UID 688844. 
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Zarząd zapoznał się z pismem Ministerstwa Edukacji i Nauki nr DWST-

WSST.318.2079.3.2022.KM z 10 czerwca 2022 r., będącego odpowiedzią na „Apel                        

w sprawie urealnienia wysokości subwencji oświatowej w odniesieniu do wydatków 

związanych z obowiązkami nakładanymi przez Państwo oraz zabezpieczeniem finansowym 

na ich realizację” z 26 kwietnia br. i zdecydował o jego przekazaniu na posiedzenie Komisji 

Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu Raciborskiego, która odbędzie się 22 

czerwca 2022 r. 

 

Ad. 5 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. zgody na: 

1) zwiększenie wymiaru zatrudnienia w Powiatowym Centrum Sportu w Raciborzu,  

2) zmianę sposobu wykorzystania dotacji miejskiej dot. organizacji sportu szkolnego,  

3) utworzenia konta dochodów własnych. 

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

UID 689399. 

 

O udzielenie szczegółowych informacji poproszony został zaproszony na posiedzenie 

Zarządu  Kierownik Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu. 

 

W tym miejscu o godz. 8:35 głos zabrał Kierownik Powiatowego Centrum Sportu                 

w Raciborzu Robert Myśliwy.  

  

Kierownik Powiatowego Centrum Sportu (dalej PCS) zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody 

na zwiększenie z 0,75 do 1,00 wymiaru etatu oraz wynagrodzenia pracownika, którego 

zamierza w naborowej procedurze konkursowej od 1 sierpnia br. zatrudnić w PCS                  

w Raciborzu na stanowisku pracy ds. wychowania fizycznego i sportu. Podkreślił,                  

że w ostatnich kilkunastu miesiącach PCS w Raciborzu znacznie poszerzyło swoją ofertę 

sportową i rekreacyjną dla różnych grup wiekowych. Dzięki przychylności Zarządu Powiatu  

z powodzeniem zorganizowało bogatą w inicjatywy i wydarzenia akcję Zima w Powiecie       

i Lato w Powiecie. Dzięki zaangażowaniu pracowników PCS rozwinął się wachlarz imprez 

szkolnych, turystycznych, a także współpraca z branżowymi podmiotami zewnętrznymi.            

Od stycznia 2022 r. PCS przejął dodatkowe zadania dotychczas realizowane przez Referat 



 

 

9 

Edukacji tut. Starostwa Powiatowego - to współorganizacja i koordynacja ponad 80 imprez 

sportowych wpisanych do powiatowego kalendarza, a także nadzorowanie procedury 

przyznawania przez Starostę stypendiów i nagród sportowych. Zwrócił także uwagę,                   

iż placówka na stałe poszerzyła o soboty, a nieperiodycznie także niedziele swoją aktywność. 

Stąd prośba o zgodę na utrzymanie i poszerzenie o 0,25% ww. merytorycznego etatu,             

a ze względu na specyfikę pracy wymagającej nie tylko wiedzy i rozeznania w środowisku 

sportowym, ale przede wszystkim dyspozycyjności oraz mając na względzie specyfikę 

lokalnego rynku pracy, na zwiększenie wynagrodzenia, które PCS będzie mógł zaproponować 

osobom aplikującym na wakujące od 1 sierpnia stanowisko pracy. 

Kierownik PCS zwrócił się również z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę sposobu 

wykorzystania przekazywanej przez Miasto Racibórz dotacji przeznaczonej na organizację 

sportu szkolnego. Dotychczas zasilała ona fundusz płacowy przeznaczony na wynagrodzenie 

osoby zajmującej się organizacją szkolnych zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży 

szkół miejskich i powiatowych, nie wystarczała już jednak na organizacje tych zawodów,      

tj. opłacenie sędziów, zakup dyplomów, medali, pucharów, nagród. W związku z powyższym 

Kierownik zwrócił się do Zarządu z prośbą, aby planując budżet na rok 2023 Powiat 

zabezpieczył pełną kwotę na ww. etat, co umożliwi przeznaczenie ewentualnej kolejnej 

dotacji miejskiej faktycznie na organizację ww. inicjatyw sportowych. 

Ostatnim tematem poruszonym przez Kierownika była prośba o wyrażenie zgody                  

na wyodrębnienie konta dochodów własnych PCS w Raciborzu, które byłoby zasilane 

opłatami za zajęcia organizowane dla klientów indywidulnych, a także wpływami z tytułu 

opłat za wynajęcie zasobów lokalowych PCS przez podmioty zewnętrzne, klientów 

indywidualnych i instytucjonalnych oraz z tytułu pozostałej bieżącej działalności 

merytorycznej i gospodarczej (np. darowizny, sprzedaż złomu). W ten sposób uzyskane 

środki PCS chciałby przeznaczać w części na wynagrodzenia bezosobowe – przede 

wszystkim na umowy zlecenia zawierane z instruktorami oraz na zakup materiałów i usług 

(m.in. wyposażenie). Proponowane rozwiązanie pozwoliłoby w sposób jeszcze bardziej 

„menadżerski” zarządzać placówką, planować i organizować jej całoroczną ofertę, 

równoważąc przy tym tzw. misję społeczną z postulatem niwelowania deficytowości 

podejmowanych przez PCS poszczególnych inicjatyw. 

 

Po udzieleniu odpowiedzi na pytania Zarządu o godz. 9:50 Kierownik Powiatowego Centrum 

Sportu w Raciborzu opuścił posiedzenie. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną Referatu Edukacji             

dot. zgody na: 

1) zwiększenie wymiaru zatrudnienia w Powiatowym Centrum Sportu w Raciborzu,  

2) zmianę sposobu wykorzystania dotacji miejskiej dot. organizacji sportu szkolnego,  

3) utworzenia konta dochodów własnych. 

 

Następnie  w toku dyskusji Zarząd: 

1) polecił Kierownikowi Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu przygotować pismo           

do Prezydenta Miasta Racibórz dot. urealnienia partycypacji w wysokości kosztów 

wynagrodzenia osoby zajmującej się organizacją szkolnych zawodów w wysokości 

proporcjonalnej do ilości zawodów organizowanych dla szkół podstawowych                            

oraz finansowania w realnej wysokości zawodów i turniejów szkół podstawowych 

organizowanych przez PCS, 

2) postanowił, że powróci do sprawy zwiększenia wymiaru zatrudnienia oraz sposobu 

wykorzystania dotacji miejskiej na jednym z kolejnych posiedzeń, po uzyskaniu odpowiedzi 

Prezydenta Miasta Racibórz, 

3) zadecydował, aby rozważyć ewentualne utworzenie odrębnego konta dochodów własnych 

w jednostce przy organizacji Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu od 1 stycznia 2023 r. 

 

Starosta przypomniał, iż Rada Powiatu Raciborskiego w dniu 31.05.2022 r. podjęła Uchwałę 

nr XLI/324/2022 w sprawie ustanowienia kierunku działania Zarządu Powiatu Raciborskiego 

poprzez określenie zasad współpracy Powiatu Raciborskiego z Województwem Śląskim oraz 

Eko-Okna S.A. z siedzibą w Kornicach przy realizacji zadania pn. „Północno-zachodnia 

obwodnica Raciborza”, którą to obliguje Zarząd do współpracy z Województwem Śląskim 

oraz firmą Eko-Okna S.A. z siedzibą w Kornicach przy realizacji zadania. W związku             

z powyższym na bieżąco prowadzona była korespondencja z firmą Eko-Okna S.A., której 

przebieg Starosta przedstawił. 

Dodatkowo Starosta poinformował, że przed rozpoczęciem obrad Zarządu, tj. 21 czerwca 

2022 r., do Starostwa wpłynęła odpowiedź Prezesa Zarządu „Eko-Okna” S.A. na pismo 

Starostwa nr SI.041.9.2022 z 7 czerwca 2022 r. dotyczące współpracy i finansowania 

realizacji „Północno-zachodniej obwodnicy Raciborza”, w którym to informuje on Powiat,    

iż firma podtrzymuje gotowość udziału w realizacji przedsięwzięcia, jednak nie akceptuje 
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trasy obwodnicy w proponowanym przebiegu, gdyż zdaniem Zarządu przedsiębiorstwa taki 

przebieg nie rozwiązuje w pełni problemów komunikacyjnych regionu.  

W tym miejscu Starosta podkreślił, iż firma Eko-Okna od początku uczestniczyła                     

w przygotowaniu koncepcji przebiegu obwodnicy i znana jej była propozycja obwodnicy         

długości 4,6 km o przebiegu od DK 45 W Rudniku do połączenia z DW od strony Raciborza 

przed skrzyżowaniem DW 316 z DW 417. Wielokrotnie też deklarowała gotowość udziału 

finansowego firmy w realizacji koncepcji trasy w/w przebiegu.   

Ze względu na strategiczne znaczenie inwestycji dla całego obszaru powiatu raciborskiego 

oraz tego rejonu województwa śląskiego Zarząd podkreślił, że należy podjąć wszelkie 

starania o realizację inwestycji, dlatego też w miarę możliwości podejmie próbę 

zabezpieczenia środków finansowych w budżecie własnym, jak również będzie aplikować     

o środki zewnętrzne z innych źródeł np. z Rządowego Funduszu Polski Ład Program 

Inwestycji Strategicznych, celem pokrycia części środków finansowania wkładu własnego 

województwa śląskiego dla tej inwestycji. Prowadzone będą w tym temacie także rozmowy    

z Miastem Racibórz. Ponadto Zarząd ponownie wyraził akceptację dla budowy 

przedmiotowej obwodnicy o długości 4,6 km, tj. w przebiegu, który został złożony przez 

Województwo Śląskie i zaakceptowane przez Ministerstwo Infrastruktury we wniosku           

o dofinansowanie obwodnicy. Kolejna korespondencja tej treści zostanie przekazana                   

do Marszałka Województwa Śląskiego. 

 

 

O godz. 10:40 Starosta zakończył posiedzenie.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

 

Inspektor  

w Wydziale Organizacyjnym  

Prowadzący posiedzenie: 

Beata Roesler       Starosta  

 

Grzegorz Swoboda  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 21 czerwca 2022 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 21 czerwca 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 planu finansowego środków 

pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia konkursu na 

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


