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OR.IV.0022.1.26.2022 

 

PROTOKÓŁ  NR 180/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 28 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.  

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: 

1) nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego                            

na lata 2022 – 2032, 

2) nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok, 

3) nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania statutu 

Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu, 

4) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów 

finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych 

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok, 

5) opinię Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego             

z posiedzenia w dniu 27 czerwca 2022 r.,  

6) wniosek z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu 

Raciborskiego z posiedzenia w dniu 27 czerwca 2022 r., 
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7) kosztorys akcji „Wakacje w powiecie” Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu, 

8) korespondencję Kierownika Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu                        

dot. dokonania zmian w budżecie powiatu, 

9) pismo Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle dot. dostawy w roku 2023 energii 

elektrycznej do obiektów zarządzanych przez jednostki oraz państwowe                              

i samorządowe osoby prawne terenu województwa opolskiego i śląskiego, 

10) korespondencją Śląskiego Porozumienia Gospodarczego ŚLĄSK.ONLINE dotyczącą: 

- utworzenia Raciborskiego Centrum Rozwoju, 

- konferencji pn. „Raciborskie Rozmowy o Rozwoju” 

Ww. materiały dodatkowe zostaną omówione w pkt 4 protokołu. 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem nowego porządku posiedzenia? 

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 

organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu i jednostkach organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego. 

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 178/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego                

w dniu 15 czerwca 2022 r. oraz Protokołu Nr 179/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w  dniu 21 czerwca 2022 r. 

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego wraz z: 

- korespondencję Kierownika Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu  dot. dokonania 

zmian w budżecie powiatu (materiał dodatkowy), 

- kartą informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. sprzedaży działki         

nr 1587/454, położonej w Raciborzu przy ul. Gamowskiej. 

3. Sprawy bieżące. 

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

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

 

Ad. 1 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 178/2022 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 15 czerwca 2022 r. bez odczytywania, który był do wglądu  

w Wydziale Organizacyjnym? 

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

0 głosem wstrzymującym – przyjął Protokół Nr 178/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 15 czerwca 2022 r. 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 179/2022 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 21 czerwca 2022 r. bez odczytywania, który był do wglądu          

w Wydziale Organizacyjnym? 

 

W toku dyskusji Zarząd zgłosił uwagi redakcyjne do omawianego protokołu. 

 

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

0 głosem wstrzymującym – przyjął Protokół Nr 179/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 21 czerwca 2022 r. wraz z uwagami zgłoszonymi podczas posiedzenia. 

 

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 690435. 
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Po omówieniu zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok zawartych w projekcie 

uchwały, Skarbnik przeszedł do zreferowania wprowadzonych do w/w projektu 

autopoprawek. 

 

Skarbnik poinformował, iż powodem wprowadzenia autopoprawek jest znajdująca                       

się w materiałach dodatkowych korespondencja Kierownika Powiatowego Centrum Sportu            

w Raciborzu dot. dokonania zmian w budżecie powiatu, polegających na przeniesieniu 

środków w ramach jednego rozdziału w wysokości 100 000 zł.  

Ww. korespondencja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem                   

UID 690914. 

 

Zarząd po zapoznaniu się z korespondencją Kierownika Powiatowego Centrum Sportu                        

w Raciborzu dot. dokonania zmian w budżecie powiatu poprosił o udzielenie dodatkowych 

wyjaśnień, o czym telefonicznie poinformował Zastępcę Kierownika PCS w Raciborzu 

Wicestarosta.  

 

Starosta zaproponował, aby przejść do kolejnego punktu posiedzenia, a do głosowania        

nad projektem uchwały powrócić po uzyskaniu informacji uzupełniającej z PCS. Obecni       

na posiedzeniu zgodzili się z tą propozycją. 

 

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 690415. 

 

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 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 
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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. 

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

UID 690407. 

 

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

 

Skarbnik omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie trybu i zasad 

prowadzenia gospodarki finansowej powiatowych jednostek budżetowych związanych                

z przygotowaniem przez zarząd powiatu projektu budżetu i wykonaniem budżetu Powiatu 

Raciborskiego wraz z autopoprawkami zgłoszonymi podczas posiedzenia. 

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

UID 689676. 

 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie trybu i zasad prowadzenia 

gospodarki finansowej powiatowych jednostek budżetowych związanych z przygotowaniem 

przez zarząd powiatu projektu budżetu i wykonaniem budżetu Powiatu Raciborskiego       

wraz z autopoprawkami zgłoszonymi podczas posiedzenia? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie trybu i zasad prowadzenia gospodarki 

finansowej powiatowych jednostek budżetowych związanych z przygotowaniem przez zarząd 

powiatu projektu budżetu i wykonaniem budżetu Powiatu Raciborskiego                                 

wraz z autopoprawkami zgłoszonymi podczas posiedzenia. 
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Po zmianie, uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce                           

nr OR.IV.0025.1.2022.  

 

Następnie Starosta poprosił Członkinię Zarządu o omówienie następnego punktu porządku 

posiedzenia.  

 

Członkini Zarządu Ewa Lewandowska omówiła kartę informacyjną Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami dot. sprzedaży działki nr 1587/454, położonej w Raciborzu                          

przy ul. Gamowskiej. 

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

UID 690269. 

 

Członkini Zarządu przypomniała, iż w dniu 27 kwietnia 2022 r. w siedzibie tut. Starostwa 

odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony zorganizowany w celu sprzedaży 

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

Starawieś, o powierzchni 1,2616 ha. Wartość rynkową przedmiotowej nieruchomości 

ustalono na kwotę 1 135 440,00 zł. Cena wywoławcza prawa własności nieruchomości           

w pierwszym przetargu wynosiła 1 200 000,00 zł netto + należny podatek VAT w wysokości 

23%. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, ze względu na brak oferentów.  

 

Członkini Zarządu poinformowała, iż po przeprowadzeniu analizy aktualnej sytuacji 

rynkowej związanej z obrotem nieruchomościami proponuje się podnieść cenę wywoławczą.   

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami dot. sprzedaży działki nr 1587/454, położonej w Raciborzu                          

przy ul. Gamowskiej i wyraził zgodę, aby ogłosić drugi przetarg ustny nieograniczony w celu 

sprzedaży działki nr 1587/454 na dzień 20 października 2022 r. oraz, ze względu na aktualną 

sytuację rynkową związaną z obrotem nieruchomościami, ustalił cenę wywoławczą sprzedaży 

w wysokości 1 950 000,00 zł netto oraz wadium w wysokości 195 000,00 zł. 

 

W związku z powyższym Członkini Zarządu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego w celu 
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zbycia nieruchomości położonej w Raciborzu, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego 

wraz z autopoprawką zgłoszona w trakcie posiedzenia. 

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

UID 690465. 

 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu 

ustnego nieograniczonego w celu zbycia nieruchomości położonej w Raciborzu, stanowiącej 

własność Powiatu Raciborskiego wraz z autopoprawką zgłoszona w trakcie posiedzenia?  

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

1 głos wstrzymujący – podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego 

nieograniczonego w celu zbycia nieruchomości położonej w Raciborzu, stanowiącej własność 

Powiatu Raciborskiego wraz z autopoprawką zgłoszona w trakcie posiedzenia. 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru 

najkorzystniejszej oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadania 

publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Po zmianach, uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem          

UID 690559. 

 

Wicestarosta poinformował obecnych, iż w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta – 

Stowarzyszenia PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego z siedzibą           

w Raciborzu. Komisja konkursowa, powołana uchwałą nr 178/1001/2022 Zarządu Powiatu 

Raciborskiego z dnia 15 czerwca 2022 r., po przeprowadzeniu postępowania konkursowego 

stwierdziła, iż oferta pod względem formalnym i merytorycznym spełnia wymogi niezbędne 

do powierzenia Stowarzyszeniu realizacji zadania. 

W/w opinia znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 690552. 

 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty       

w otwartym konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie?  

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

1 głos wstrzymujący – podjął uchwałę w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty                   
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w otwartym konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

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

 

Ad. 3 

 

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 690341. 

 

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, w związku z otrzymaniem informacji uzupełniającej do korespondencji 

Kierownika Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu dot. dokonania zmian w budżecie 

powiatu, Zarząd powrócił do dyskusji nad wprowadzeniem autopoprawki do projektu 

uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2022 rok. 

 

W toku dyskusji Zarząd postanowił: 

- wyrazić zgodę na przesunięcie środków w wysokości 41 901,00 zł z przeznaczeniem          

na bieżące wydatki jednostki, 

- powrócić do tematu przesunięcia pozostałej kwoty na jednym z kolejnych posiedzeń,          

po przeprowadzeniu analizy zajęć prowadzonych przez placówkę oraz po uzyskaniu 

odpowiedzi Prezydenta Miasta Racibórz na pismo 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. 
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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 5 Członków – 5  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. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. przedstawienia sytuacji 

finansowej związanej z potencjalnymi brakami na dotacje dla placówek              

niepublicznych - wg stanu na 30.06.2022r. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 690516. 

 

Zarząd zapoznał się z kartą informacyjną Referatu Edukacji dot. przedstawienia sytuacji 

finansowej związanej z potencjalnymi brakami na dotacje dla placówek                 

niepublicznych –  wg stanu na 30.06.2022r. 

 

Członkini Zarządu Ewa Lewandowska przedstawiła kartę informacyjną Referatu Architektury 

i Budownictwa dot. aktualizacji opłaty za wydanie dziennika budowy. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem                          

UID 689779. 

 

Członkini Zarządu wyjaśniła, że zgodnie z § 2 zarządzenia Nr 37/2021 Starosty 

Raciborskiego z dnia 24 marca 2021 r., jeżeli różnica między faktycznymi kosztami wydania 

i przygotowania dziennika budowy a stawką wymienioną w § 1 w/w zarządzenia jest większa 

niż 10 % stawki, należy wprowadzić znowelizowaną odpłatność. 

 

Zarząd zapoznał się z kartą informacyjną Referatu Architektury i Budownictwa                    

dot. aktualizacji opłaty za wydanie dziennika budowy i po przeanalizowaniu kalkulacji stawki 

roboczogodziny pracownika referatu oraz bezpośrednich kosztów przygotowania dziennika 

budowy wyraził zgodę na ustalenie opłaty za wydanie przez Starostę Raciborskiego dziennika 

budowy, składającej się z: 
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1) kosztów zakupu dziennika budowy w wysokości: 

a) 15,00 zł za dziennik budowy, 

b) 0,00 zł w przypadku dostarczenia dziennika budowy bezpośrednio przez inwestora, 

2) bezpośrednich kosztów przygotowania dziennika budowy w wysokości 7,00 zł. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła kartę informacyjną Referatu Administracji dot. informacji           

z otwarcia ofert w postępowaniu w zakresie wspólnego ubezpieczenia jednostek 

organizacyjnych. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 690589. 

 

Zarząd zapoznał się z kartą informacyjną Referatu Administracyjnego dot. informacji                    

z otwarcia ofert w postępowaniu w zakresie wspólnego ubezpieczenia jednostek 

organizacyjnych. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Rozwoju dot. zabezpieczenia 

środków finansowych na realizację robót budowlanych na zadaniu pn. „Rozbudowa budynku 

archiwum na Centrum Usług Wspólnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania                     

przy ul. Opolskiej 5 w Raciborzu”. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 690598. 

 

Zarząd po zapoznaniu się z kartą informacyjną Referatu Inwestycji i Rozwoju                         

dot. zabezpieczenia środków finansowych na realizację robót budowlanych na zadaniu                

pn. „Rozbudowa budynku archiwum na Centrum Usług Wspólnych wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania przy ul. Opolskiej 5 w Raciborzu”, mając na uwadze opinię Skarbnika Powiatu 

zdecydował o przeznaczeniu na ten cel aktualnie 300 tyś. zł. Po analizie ofert w postępowaniu 

przetargowym, w przypadku konieczności poniesienia wyższych kosztów, Zarząd rozpatrzy 

sprawę ponownie. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła:  

1) opinię Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Powiatu 

Raciborskiego VI kadencji z posiedzenia w dniu 21 czerwca 2022 r., która znajduje         

się w systemie informatycznym Mdok pod numerem 690051. 
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2) opinię Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu Raciborskiego  

VI kadencji z posiedzenia w dniu 22 czerwca 2022 r., która znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem 690312. 

 

Wicestarosta poinformował o tematach poruszanych na posiedzeniu Komisji Edukacji, 

Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła przesłany do wiadomości Zarządu apel „STOP WOJNIE”          

w sprawie inwestycji / budowy asfalciarni (wytwórni do wytwarzania mieszanek              

mineralno-asfaltowych) w miejscowości Kornice przez spółkę miasta                               

Racibórz – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych. 

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

689554. 

 

Zarząd zapoznał się z treścią apelu. 

 

Ad. 4 

 

W tym miejscu Starosta rozpoczął omawianie materiałów dodatkowych.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawił nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego    

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego             

na lata 2022 – 2032. 

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

UID 688534. 

 

Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem nowej wersji projektu uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 2032? 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 2032 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady 

Powiatu Raciborskiego w dniu 28 czerwca 2022 r. 
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Skarbnik Powiatu przedstawił nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego           

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

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

688537. 

 

Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem nowej wersji projektu uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2022 rok? 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego            

na 2022 rok oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 

28 czerwca 2022 r. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego    

w sprawie nadania statutu Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu. 

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

691225. 

 

Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem nowej wersji projektu uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania statutu Centrum Usług Wspólnych                       

w Raciborzu? 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania statutu Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28 czerwca 

2022 r. 

 

Skarbnik przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

planów finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych 

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 
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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. 

Po zmianie, uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce                          

nr OR.IV.0025.1.2022. 

 

Wicestarosta przedstawił korespondencję Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu                

dot. kosztorysu akcji „Wakacje w Powiecie”. 

Ww. korespondencja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numer UID 690992. 

 

Zarząd zapoznał się z kosztorysem akcji „Wakacje w powiecie” Powiatowego Centrum 

Sportu w Raciborzu i postanowił o wycofaniu pozycji nr 10, tj. organizacja zawodów, gier, 

zabaw oraz wyposażenie stanowiska Powiatowego Centrum Sportu na powiatowych 

dożynkach. Ponadto zdecydował, iż kwota 10 000 zł przeznaczona na ten cel ma zostać 

zwrócona do dyspozycji Zarządu. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo nr Or.271.19.2022 z 24 czerwca 2022 r. Prezydenta 

Miasta Kędzierzyn-Koźle, działającym w imieniu Gminy Kędzierzyn-Koźle prowadzącej 

wspólne postępowanie przetargowe w imieniu jednostek sektora finansów publicznych            

i samorządowych osób prawnych z terenu województwa opolskiego i śląskiego, dotyczące 

dostawy w roku 2023 energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez jednostki           

oraz państwowe i samorządowe osoby prawne z w/w terenów. 

Ww. korespondencja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem                  

UID 690998. 

 

Sekretarz Powiatu poinformowała, iż w przeprowadzonym w maju i czerwcu                        

2022 r. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę w 2023 r. energii 

elektrycznej oferta obejmująca najniższą cenę zawiera stawkę 1,1623 zł netto za 1 kWh, czyli 
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prawie trzykrotnie wyższą niż w 2022 r. W związku z powyższym, Powiat został poproszony 

o zajęcie stanowiska w przedmiocie dwóch alternatywnych rozwiązań: 

1) potwierdzenia możliwości przeznaczenia w budżetach i planach finansowych na 2023 

r. na dostawę energii elektrycznej zwiększonych kwot; lub 

2) unieważnienia postepowania o udzielenie wspólnego zamówienia publicznego,            

a następnie przeprowadzenie przez poszczególnych partnerów odrębnych postępowań. 

 

Zarząd po zapoznaniu się z treścią pisma oraz rozważeniu zaproponowanych                           

przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle dwóch alternatywnych rozwiązań zdecydował, 

aby potwierdzić możliwość przeznaczenia w budżecie i planie finansowym                           

na 2023 r. na dostawę energii elektrycznej zwiększonych kwot i dokonania wyboru 

wykonawcy oferującego stawkę 1,1623 za 1kWh. 

 

Starosta przedstawił korespondencją Śląskiego Porozumienia Gospodarczego 

ŚLĄSK.ONLINE dotyczącą:  

1) utworzenia Raciborskiego Centrum Rozwoju, 

2) konferencji pn. „Raciborskie Rozmowy o Rozwoju” . 

 

Ww. korespondencja znajduje się w systemie informatycznym Mdok po numerami             

UID 691384 oraz 691382. 

 

W toku dyskusji Zarząd zdecydował, iż aktualnie ze względów finansowych                            

i organizacyjnych nie widzi możliwości wsparcia tej inicjatywy. Jednocześnie wyraził 

wstępną akceptację dla wsparcia lokalowego przy organizacji konferencji, poprzez 

udostępnienie sali konferencyjnej na Zamku Piastowskim w Raciborzu, po dopełnieniu 

wymaganych formalności. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Powiatu Raciborskiego z posiedzenia w dniu 27 czerwca 2022 r. 

Ww. wniosek znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem 691014. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła opinię Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady 

Powiatu Raciborskiego VI kadencji z posiedzenia w dniu 27 czerwca 2022 r. oraz 
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poinformowała, iż Komisja wniosła o wprowadzenie na sesję projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie apelu do Sejmiku Województwa Śląskiego o wycofanie z obrotu 

prawnego uchwały dotyczącej wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń 

w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.    

Ww. korespondencja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem 691024. 

 

 

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 28 czerwca 2022 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 28 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 trybu i zasad prowadzenia 

gospodarki finansowej powiatowych jednostek budżetowych związanych                                  

z przygotowaniem przez zarząd powiatu projektu budżetu i wykonaniem budżetu Powiatu 

Raciborskiego. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu 

ustnego nieograniczonego w celu zbycia nieruchomości położonej w Raciborzu, 

stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie w sprawie wyboru najkorzystniejszej 

oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego 

Powiatu Raciborskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2022 rok. 


