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OR.IV.0022.1.28.2022 

 

PROTOKÓŁ  NR 182/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 19 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.  

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Grzegorz Swoboda. Przewodniczący posiedzenia 

stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego  

do podejmowania uchwał. Poinformował, że w związku z nieobecnością Skarbnika Powiatu 

Romana Nowaka w posiedzeniu udział weźmie Zastępca Skarbnika Powiatu  

Dominika Budzan.  

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 08.00, 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 rozszerzył porządek posiedzenia o materiały dodatkowe, tj. o:  

1) informację o naborze do szkół ponadpodstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski na rok szkolny 2022/2023,  

2) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody  

na podpisanie listu intencyjnego o współpracy pomiędzy Powiatem Raciborskim  

a Gminą Krzyżanowice,  

3) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok (rezerwa), 

4) zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Powiatu 

Raciborskiego VI kadencji, które odbędzie się w dniu 21 lipca 2022 r.  

o  godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu, 

5) opinię prawną nr OR.V.074.29.2022 z dnia 15 lipca 2022 r.,  
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6) pismo Członka Zarządu Województwa Śląskiego nr EN-NO.5423.13.13.2022,  

EN-NO.KW-00517/22 z dnia 8 lipca 2022 r. 

Ww. materiały dodatkowe zostaną omówione w pkt 5 protokołu. 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia? 

Po zmianach, 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, Zastępcę 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 181/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 5 lipca 2022 r.  

2. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy bieżące. 

5. Materiały dodatkowe.  

 

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

2 sierpnia 2022 r. o godz. 08.00. 

 

Ad. 1 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 181/2022 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 5 lipca 2022 r. bez odczytywania, który był do wglądu  

w Wydziale Organizacyjnym? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

2 głosami wstrzymującymi – przyjął Protokół Nr 181/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 5 lipca 2022 r. 
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Ad. 2 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia  

z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2022 r. pomocy rzeczowej miastu partnerskiemu 

Horishni Plavni na Ukrainie. 

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

693193. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wstępnie zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2022 r. pomocy 

rzeczowej miastu partnerskiemu Horishni Plavni na Ukrainie. W toku dyskusji, ze względu  

na uwagi zgłoszone przez zebranych postanowił, że powróci do sprawy na jednym  

z kolejnych posiedzeń. 

 

Ad. 3 

 

Starosta oddał głos Zastępcy Skarbnika Powiatu i poprosił o przedstawienie projektów 

uchwał Zarządu w zakresie spraw finansowych.  

 

Zastępca Skarbnika Powiatu Dominika Budzan przedstawiła 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 

694588. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok wraz ze zgłoszonymi przez Zastępcę Skarbnika Powiatu 

autopoprawkami? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2022 rok, po wniesieniu przez Zastępcę Skarbnika Powiatu autopoprawek 

zgłoszonych w trakcie posiedzenia.  

Po zmianach, Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2022.  
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Zastępca Skarbnika Powiatu zaprezentowała 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 

694605. 

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 Zastępcę Skarbnika Powiatu autopoprawkami? 

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

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2022, 

po wniesieniu przez Zastępcę 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.  

 

Zastępca Skarbnika Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy  

na 2022 rok wraz z autopoprawkami. 

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

694548. 

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

środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok wraz ze zgłoszonymi przez Zastępcę 

Skarbnika Powiatu autopoprawkami? 

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, po wniesieniu przez Zastępcę 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.  

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatrudnienia Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu. Poinformował, że w wyniku 
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otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko Dyrektora Centrum Usług 

Wspólnych w Raciborzu został wybrany Pan Marek Wilk. Jednocześnie przekazał,  

że Pan Marek Wilk zatrudniony zostanie na stanowisku Dyrektora Centrum Usług Wspólnych 

w Raciborzu z dniem 1 października 2022 r.  

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

693145. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zatrudnienia Dyrektora Centrum 

Usług Wspólnych w Raciborzu? 

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

1 głosem wstrzymującym – podjął uchwałę w sprawie zatrudnienia Dyrektora Centrum Usług 

Wspólnych w Raciborzu. 

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

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na podpisanie listu intencyjnego o współpracy pomiędzy Powiatem Raciborskim  

a Powiatem Wodzisławskim. 

Wicestarosta przekazał, że wobec zamiaru wspólnego przygotowania przez Powiat Raciborski 

oraz Powiat Wodzisławski fiszek projektów zintegrowanych, które będą mogły się ubiegać  

o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, 

niezbędne jest podpisanie listu intencyjnego pomiędzy samorządami. Współpraca będzie 

polegała na opracowaniu następujących fiszek projektów zintegrowanych:  

1) „Rozwój zeroemisyjnego transportu zbiorowego w powiecie raciborskim  

i wodzisławskim” zwanego „Projektem 1”,  

2) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu raciborskiego  

i wodzisławskiego” zwanego „Projektem 2”.  

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

694905. 

W toku dyskusji zostały wniesione autopoprawki redakcyjne do § 1 ust. 1 projektu uchwały 

oraz zaproponowano zmiany co do nazwy i zakresu Projektu 1. 

Po zmianach, fiszka Projektu 1 „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w powiecie 

raciborskim i wodzisławskim” obejmować będzie zakup trzech ekologicznie czystych 

pojazdów na potrzeby komunikacji Powiatu Raciborskiego – autobusów hybrydowych  

plug – in o długości ok. 12 m wraz ze stacjami ładowania.  
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Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie 

listu intencyjnego o współpracy pomiędzy Powiatem Raciborskim a Powiatem 

Wodzisławskim wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami redakcyjnymi oraz zmianą nazwy  

i zakresu Projektu 1? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie listu 

intencyjnego o współpracy pomiędzy Powiatem Raciborskim a Powiatem Wodzisławskim,  

po wniesieniu autopoprawek reakcyjnych oraz zmianie nazwy i zakresu Projektu nr 1 

zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

Po zmianach, Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2022.  

 

Ad. 4 

 

Zastępca Skarbnika Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2022 rok. Dodała, że po przygotowaniu ww. karty informacyjnej otrzymała 

dodatkowe zmiany planów finansowych jednostek podległych.  

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

693535. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek podległych na 2022 rok. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu dot. zapoznania 

się z protokołem nr 21/30.06/2022 z posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. z dnia 30.06.2022 r.   

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

693678. 

Wicestarosta poinformował, że przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w dniu 30 czerwca 2022 r. było: 

 

1. Zapoznanie się z pisemnym sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania 

finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. 
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2. Przedstawienie przez Zarząd bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki na koniec 

maja 2022 r. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego umowy spółki. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad wyboru kandydata do Zarządu Spółki. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia treści zaproszenia do składania ofert na stanowisko 

Prezesa Zarządu Spółki oraz jego publikacji. 

6. Sprawy bieżące. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

 

1) zapoznał się z protokołem nr 21/30.06/2022 z przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Raciborzu odbytego w dniu 30 czerwca 2022 r. przy wykorzystaniu 

środków porozumiewania się na odległość,  

2) polecił, aby Prezes Zarządu Spółki przekazał do wiadomości Członków Zarządu Powiatu 

sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki  

za rok obrotowy 2021.  

Jednocześnie zebrani ustalili, że w jednym z kolejnych posiedzeń udział weźmie Prezes 

Zarządu Spółki. 

 

Członkini Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska omówiła kartę informacyjną 

Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa dot. stanowiska w sprawie umowy dzierżawy 

gruntów rolnych przez Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe „Agromax” Sp. z o.o. 

zlokalizowane przy ul. Gdańskiej 75 w Raciborzu. 

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

693482. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego, w związku z pismem Przedsiębiorstwa Rolno-Przemysłowego 

„Agromax” Sp. z o.o., omówił sprawę dot. kończącego się okresu trwania umowy dzierżawy 

gruntów rolnych przez Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe „Agromax” sp. z o.o. z siedzibą 

przy ul. Gdańskiej 75 w Raciborzu.  
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Wicestarosta omówił karty informacyjne Referatu Spraw Społecznych do określenia 

realizacji: 

 

1) Uchwały Nr XLII/331/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2022 r.  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2021 r. 

przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu,  

2) Uchwały Nr XLII/332/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2022 r.  

w sprawie oceny ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  w Raciborzu, 

3) Uchwały Nr XLII/335/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2022 r.  

w sprawie udzielenia dotacji celowej, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2022 r., Miastu 

Racibórz przeznaczonej docelowo dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Raciborzu,  

4) Uchwały Nr XLII/336/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2022 r.  

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

692858, 692860, 692996, 692994.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował: 

 

1) kartę informacyjną do określenia realizacji Uchwały Nr XLII/331/2022 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2021 r. przez Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, 

2) kartę informacyjną do określenia realizacji Uchwały Nr XLII/332/2022 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie oceny ekonomiczno  

– finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  w Raciborzu, 

3) kartę informacyjną do określenia realizacji Uchwały Nr XLII/335/2022 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej, z budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2022 r., Miastu Racibórz przeznaczonej docelowo dla Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w Raciborzu,  
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4) kartę informacyjną do określenia realizacji Uchwały Nr XLII/336/2022 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2022 r. 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. 

 

Starosta zapoznał zebranych z pismem Prezydenta Miasta Racibórz w sprawie współpracy 

Powiatu Raciborskiego i Miasta Racibórz ze Szkolnym Związkiem Sportowym. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 694599. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Prezydenta Miasta Racibórz  

nr ED.3032.6.2022, ED.KW-0384/22 z dnia 11 lipca 2022 r. dot. zasad współpracy  

ze Szkolnym Związkiem Sportowym.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął do wiadomości, że to Prezydent Miasta Racibórz  

nie wyraził woli współpracy Powiatu Raciborskiego i Miasta Racibórz ze Szkolnym 

Związkiem Sportowym, a tym samym wspólnej organizacji rozgrywek międzyszkolnych  

dla uczniów raciborskich szkół (zarówno podstawowych, jak i ponadpodstawowych).  

Dla Członków Zarządu istotne jest, aby rozgrywki sportowe organizowane były na bardzo 

dobrym poziomie, stąd wystosowana była propozycja współfinansowania stanowiska 

animatora międzyszkolnych rozgrywek sportowych w Powiatowym Centrum Sportu  

w Raciborzu. W związku ze stanowiskiem Prezydenta Miasta realizacja powyższego zadania 

dotyczyć będzie rozgrywek dla uczniów szkół ponadpodstawowych. 

O powyższym zostanie poinformowany Kierownik PCS w Raciborzu.  

 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu  

i Promocji Rady Powiatu Raciborskiego odbędzie się w dniu 19 lipca 2022 r. o  godz. 15.00. 

Porządek posiedzenia obejmuje analizę naboru w szkołach prowadzonych przez Powiat 

Raciborski. 

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

694365. 

Nawiązując do ww. zawiadomienia Wicestarosta zapoznał zebranych z informacją  

o naborze do szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski na rok szkolny 2022/2023. Przekazał, że w dniu 18 lipca 2022 r. odbyła się 

symulacja i przydział kandydatów do szkół prowadzonych przez Powiat Raciborski. Do szkół 

zakwalifikowano ogółem 1201 uczniów. Wolnych miejsc na chwilę obecną jest 38. 
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Łączna liczba oddziałów uruchomionych wynosi 39, w tym: 

1) Licea Ogólnokształcące - 11 oddziałów - 28,2 %, 

2) Liceum Sztuk Plastycznych - 1 oddział - 2,5 %, 

3) Technika - 18 oddziałów - 46,2 %, 

4) Branżowe Szkoły I Stopnia - 9 oddziałów - 23,1 %, 

 

Podział na poszczególne szkoły przedstawia się następująco: 

1) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu - 6 oddziałów: 

a) I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza - 5 oddziałów, 

b) Liceum Sztuk Plastycznych - 1 oddział, 

2) II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza - 6 oddziałów, 

3) Zespół Szkół Ekonomicznych - 6 oddziałów: 

a) Technikum nr 1 w Raciborzu - 6 oddziałów, 

4) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu - 11 oddziałów: 

a) Technikum nr 2 – 6 oddziałów, 

b) Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 - 5 oddziałów. 

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

- 10 oddziałów: 

a) Technikum nr 4 - 6 oddziałów, 

b) Branżowa Szkoła I stopnia nr 4 - 4 oddziały. 

 

Jak przekazał Wicestarosta 29 lipca br. nastąpi ogłoszenie listy uczniów przyjętych  

i nieprzyjętych do szkoły oraz podanie informacji o wolnych miejscach, tzw. rekrutacja 

uzupełniająca. Informacje nt. wolnych miejsc w poszczególnych oddziałach będą dostępne  

w szkołach. 

W przypadku większego zainteresowania potencjalnych uczniów ponad poziom wolnych 

miejsc  organ prowadzący rozważy możliwość zwiększenia liczby oddziałów, głównie  

w szkołach branżowych.  

 

Ad. 5 

 

W tym miejscu Starosta rozpoczął omawianie materiałów dodatkowych.  
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Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na podpisanie listu intencyjnego o współpracy pomiędzy Powiatem Raciborskim  

a Gminą Krzyżanowice. 

Starosta poinformował, że wobec zamiaru wspólnego przygotowania przez Powiat Raciborski  

oraz Gminę Krzyżanowice fiszek projektów zintegrowanych, które będą mogły się ubiegać  

o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, 

niezbędne jest podpisanie listu intencyjnego pomiędzy samorządami. Współpraca będzie 

polegała na opracowaniu następujących fiszek projektów zintegrowanych:   

1) „Zwiększenie potencjału turystycznego Zamku Piastowskiego w Raciborzu, modernizacja 

Centrum Kultury w Tworkowie oraz wspólny system oznakowania wybranych obiektów 

turystycznych na terenie powiatu raciborskiego oraz tras rowerowych zlokalizowanych  

na terenie Gminy Krzyżanowice”,  

2) „Montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach oświatowych i użyteczności publicznej 

Powiatu Raciborskiego i Gminy Krzyżanowice oraz modernizacja oświetlenia na terenie 

Gminy Krzyżanowice”. 

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

695374. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie 

listu intencyjnego o współpracy pomiędzy Powiatem Raciborskim a Gminą Krzyżanowice? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie listu 

intencyjnego o współpracy pomiędzy Powiatem Raciborskim a Gminą Krzyżanowice. 

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

 

Zastępca Skarbnika Powiatu przedstawiła 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 

695172. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok (rezerwa)? 

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 (rezerwa). 
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Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022.  

 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Powiatu Raciborskiego VI kadencji odbędzie się w dniu 21 lipca 2022 r. o godz. 14.00  

w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.  

Porządek posiedzenia obejmuje rozpatrzenie skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Raciborzu. 

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

695186. 

 

Następnie Sekretarz Powiatu przedstawiła informacyjnie opinię prawną nr OR.V.074.29.2022 

z dnia 15 lipca 2022 r., którą przygotowano na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

w związku z rozpatrywaniem skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych  

w Raciborzu. 

Ww. opinia prawna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID  

694888. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął do wiadomości ww. opinię prawną.  

 

Starosta omówił pismo Członka Zarządu Województwa Śląskiego  

nr EN-NO.5423.13.13.2022, EN-NO.KW-00517/22 z dnia 8 lipca 2022 r. dot. propozycji 

przejęcia przez Samorząd Województwa Śląskiego Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 694029. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Członka Zarządu Województwa 

Śląskiego nr EN-NO.5423.13.13.2022, EN-NO.KW-00517/22 z dnia 8 lipca 2022 r.  

dot. propozycji przejęcia przez Samorząd Województwa Śląskiego Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego uznał za celowe, aby ponownie wystąpić do władz 

Województwa Śląskiego z propozycją podjęcia wspólnej analizy merytorycznej zagadnienia, 

a następnie działań mających na celu ewentualne połączenie Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach oraz prowadzonego przez Województwo Śląskie  

– Ośrodka w Kuźni Raciborskiej. Za ww. propozycją przemawiają m.in. względy finansowe 

oraz demograficzne, z którymi borykają się wszystkie ośrodki tego typu w Polsce.  
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W związku z powyższym polecił Kierownikowi Referatu Edukacji przygotować propozycję 

ponownego wystąpienia do Marszałka Województwa Śląskiego. 

 

O godz. 09.30 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 19 lipca 2022 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 19 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 zatrudnienia Dyrektora Centrum 

Usług Wspólnych w Raciborzu. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie listu 

intencyjnego o współpracy pomiędzy Powiatem Raciborskim a Powiatem 

Wodzisławskim. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie listu 

intencyjnego o współpracy pomiędzy Powiatem Raciborskim a Gminą Krzyżanowice. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok (rezerwa). 

 

 


