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OR.IV.0022.1.27.2022 

 

PROTOKÓŁ  NR 181/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 5 lipca 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.  

Ze względu na nieobecność Starosty Grzegorza Swobody, mając na uwadze                  

§ 66 ust. 1 Statutu Powiatu Raciborskiego posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta          

Marek Kurpis. 

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane 

quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał. Jednocześnie 

poinformował o nieobecności Członkini Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewy 

Lewandowskiej. 

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

w sali Zarządu.  

Wicestarosta 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.  

Wicestarosta wniósł o rozszerzenie porządku posiedzenia o: 

1) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia o naborze 

kandydatów na kadencję 2022-2025 do Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

2) kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały              

Nr XLII/333/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2022 r.                    

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia powiatowej jednostki 

organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu i wyposażenia            

jej w mienie, 
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3) kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały              

Nr XLII/334/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie 

nadania statutu Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu, 

4) pismo Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie realizacji inwestycji            

„Północno-zachodnia obwodnica Raciborza”. 

Ww. materiały dodatkowe zostaną omówione w pkt 4 protokołu. 

Wicestarosta zapytał, kto jest za przyjęciem nowego porządku posiedzenia? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – przyjął szczegółowy porządek posiedzenia,  

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Wicestarosta wyznaczył 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 180/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego                

w dniu 28 czerwca 2022 r. 

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

3. Sprawy bieżące. 

4. Materiały dodatkowe. 

 

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

19 lipca 2022 r. o godz. 8:00. 

 

Ad. 1 

 

Wicestarosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 180/2022 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 28 czerwca 2022 r. bez odczytywania, który był do wglądu  

w Wydziale Organizacyjnym? 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosem wstrzymującym – przyjął Protokół Nr 180/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 28 czerwca 2022 r. 

 

Ad. 2 

 

Wicestarosta 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 692052.  

 

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 wprowadzone autopoprawki dotyczą: 

1) zwiększenia planu wydatków Starostwa na zadania dot. bieżącej działalności domów 

pomocy społecznej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.157.3.2022         

z dnia 29 czerwca 2022 r. (zadania własne), 

2) zwiększenia planów wydatków Starostwa z przeznaczeniem na organizację pomocy 

obywatelom Ukrainy (zadania zlecone), 

3) przesunięcia środków do planu wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego                   

i Ustawicznego Nr 2 Mechanik w Raciborzu w związku z planowaną przebudową 

nawierzchni drogi wewnętrznej przy auli (zadania własne). 

 

W tym miejscu, w celu uzyskania informacji nt. przebudowy nawierzchni w CKZiU Nr 2, 

telefonicznie o obecność na posiedzeniu został poproszony Kierownik Referatu Inwestycji           

i Rozwoju Roman Peikert. Wicestarosta zaproponował, aby przejść do kolejnego punktu 
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posiedzenia, a do głosowania nad projektem uchwały powrócić po zreferowaniu tematu przez 

kierownika. Obecni na posiedzeniu zgodzili się z tą propozycją. 

 

W związku z powyższym 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 692055. 

 

Wicestarosta 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 3 Członków – 3 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 692056. 

 

Wicestarosta poinformował, iż 1 lipca br. uczestniczył w wideokonferencji z Wojewodą 

Śląskim dotyczącej sytuacji uchodźców, podczas której samorządy zostały zapewnione           

o kontynuacji finansowania zakwaterowania zbiorowego Ukraińców przez województwo. 

Powyższe zadanie realizuje samorząd powiatowy, w tym Powiat Raciborski. 
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Wicestarosta 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 3 Członków – 3 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.  

 

W tym miejscu do obecnych na posiedzeniu dołączył Kierownik Referatu Inwestycji                

i Rozwoju Roman Peikert, który udzielił szczegółowych wyjaśnień na temat planowanej 

inwestycji w CKZiU Nr 2. 

Po wysłuchaniu kierownika Zarząd zdecydował iż, do planu wydatków Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Mechanik w Raciborzu zostanie przesunięta kwota           

35 000,00 zł, z przeznaczeniem na przebudowę nawierzchni drogi wewnętrznej przy auli.   

 

Wicestarosta 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 3 Członków – 3 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. 

 

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  692089. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną Wydziału Finansów              

dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2022 rok. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami        

dot. zwrotu kosztów, w związku z koniecznością zamontowania przeciwpożarowego 

wyłącznika prądu na zewnątrz budynku, przy ul. Ocickiej 51A w Raciborzu, poniesionych 

przez Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – dzierżawcę nieruchomości. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 691922. 

 

O zreferowanie tematu został poproszony Inspektor Referatu Gospodarki Nieruchomościami 

Sebastian Krupa. 

 

Po zapoznaniu się z kartą informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. zwrotu 

kosztów, w związku z koniecznością zamontowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu  

na zewnątrz budynku, przy ul. Ocickiej 51A w Raciborzu, poniesionych przez Centrum 

Zdrowia Sp. z o.o. – dzierżawcę nieruchomości oraz wysłuchaniu Inspektora Referatu 

Gospodarki Nieruchomościami, w toku dyskusji Zarząd polecił: 

1) uzyskać pisemne wyjaśnienie dzierżawcy w następujących kwestiach:  

- dlaczego wbrew zapisom w umowie dzierżawy nr SN.III.6845.9.2018 z 15 listopada 

2018 r., zlecił przeprowadzenie wymaganych prac, tj. montażu wyłącznika prądu,            

bez uprzedniej zgody właściciela nieruchomości, czyli Powiatu Raciborskiego, 

- jaka została zastosowana procedura przy wyborze wykonawcy prac na podstawie 

przyjętego kosztorysu inwestycji, 

- czy wymagane prace zostały już faktycznie wykonane, 

2) wystąpić o opinię prawną w zakresie ustalenia korzystniejszego sposobu rozliczenia 

nakładów na dzierżawioną nieruchomość. Czy w przypadku uznania słuszności roszczeń             

i konieczności poczynionych nakładów w uzgodnionym zakresie, zwrot wnioskowanych 

kosztów powinien nastąpić poprzez refundację poniesionych kosztów czy kompensatę 

wzajemnych roszczeń. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu                      

dot. zapoznania się z protokołem komisji do oceny wymogów formalnych ofert złożonych 
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przez kandydatów na członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem                          

UID 691570. 

 

Wicestarosta poinformował, iż w dniu 29 czerwca 2022 r. komisja powołana uchwałą 

Zarządu Powiatu Raciborskiego Nr 178/1002/2022 z dnia 15 czerwca 2022 r. dokonała oceny 

wymogów formalnych ofert złożonych przez kandydatów na członków Rady Nadzorczej 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. Spośród 5 ofert, jakie 

wpłynęły w wyznaczonym terminie do Starostwa Powiatowego w Raciborzu, 4 oferty 

spełniają wymogi formalne. 

 

Po zapoznaniu się z protokołem komisji do oceny wymogów formalnych ofert złożonych 

przez kandydatów na członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. Zarząd, uwzględniając rekomendację Komisji, 

wyznaczył jednego kandydata na członka do Rady, tj.: Rafała Jasińskiego oraz wyraził zgodę 

na przeprowadzenie kolejnego naboru w celu wyłonienia drugiego kandydata do Rady 

Nadzorczej. 

 

Skarbnik przedstawił kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji 

Uchwały Nr XLII/327/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2022 r.                    

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Powiatu Raciborskiego za 2021 rok. 

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

UID 692118. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Finansowego               

do określenia realizacji Uchwały Nr XLII/327/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia                   

28 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz                              

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2021 rok. 
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Skarbnik przedstawił kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji 

Uchwały Nr XLII/328/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2022 r.                     

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego za 2021 rok. 

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

UID 692121. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Finansowego               

do określenia realizacji Uchwały Nr XLII/328/2022 Rady Powiatu Raciborskiego                        

z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu 

Raciborskiego za 2021 rok. 

 

Skarbnik przedstawił kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji 

Uchwały Nr XLII/329/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2022 r.                     

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego              

na lata 2022 – 2032. 

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

UID 692125. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Finansowego               

do określenia realizacji Uchwały Nr XLII/329/2022 Rady Powiatu Raciborskiego                     

z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 2032. 

 

Skarbnik przedstawił kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji 

Uchwały Nr XLII/330/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2022 r.                       

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

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

UID 692134. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Finansowego               

do określenia realizacji Uchwały Nr XLII/330/2022 Rady Powiatu Raciborskiego                            

z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego              

na 2022 rok. 
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Ad. 4 

 

W tym miejscu Wicestarosta rozpoczął omawianie materiałów dodatkowych.  

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ogłoszenia o naborze kandydatów na kadencję 2022-2025 do Rady Nadzorczej 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. 

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

UID 691581. 

 

Wicestarosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ogłoszenia o naborze 

kandydatów na kadencję 2022-2025 do Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,           

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów      

na kadencję 2022-2025 do Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej      

w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  

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

 

Skarbnik przedstawił kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji 

Uchwały Nr XLII/333/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2022 r.                    

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej          

pod nazwą Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu i wyposażenia jej w mienie. 

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

UID 692304. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Finansowego               

do określenia realizacji Uchwały Nr XLII/333/2022 Rady Powiatu Raciborskiego                       

z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia powiatowej 

jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu i wyposażenia            

jej w mienie. 
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Skarbnik przedstawił kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji 

Uchwały Nr XLII/334/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2022 r.                

w sprawie nadania statutu Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu. 

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

UID 692308. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Finansowego               

do określenia realizacji Uchwały Nr XLII/334/2022 Rady Powiatu Raciborskiego                         

z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie nadania statutu Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu. 

 

Wicestarosta przedstawił pismo nr TD-RD.8010.31.2021.JAB, TD-RD.KW-00669/22 z dnia 

29 czerwca 2022 r. (data wpływu do tut. Starostwa 4 lipca 2022 r.) Marszałka Województwa 

Śląskiego Jakuba Chełstowskiego dot. inwestycji drogowej pn.: „Północno – zachodnia 

obwodnica Raciborza”. 

Ww. korespondencja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem                    

UID 692353. 

 

Zarząd zapoznał się z treścią korespondencji. 

 

O godz. 9:30 Wicestarosta zakończył posiedzenie.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

 

Inspektor  

w Wydziale Organizacyjnym  

        Prowadzący posiedzenie:  

Beata Roesler  

wz. Starosty 

Marek Kurpis  

 

Wicestarosta 
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 5 lipca 2022 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 5 lipca 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 ogłoszenia o naborze kandydatów na 

kadencję 2022-2025 do Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej 

w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 


