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OR.IV.0022.1.29.2022 

 

PROTOKÓŁ  NR 183/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 26 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 o nieobecności Wicestarosty Marka Kurpisa. 

Jednocześnie przekazał, że posiedzenie zwołano wcześniej niż pierwotnie planowano,  

aby móc podjąć uchwały związane z ubieganiem się Powiatu Raciborskiego o środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z programów 

„Samodzielność - Aktywność - Mobilność!” - Dostępne mieszkanie i „Samodzielność  

- Aktywność - Mobilność!” - Mieszkanie dla absolwenta.  

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) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zasad udzielania 

stypendiów dla studentów uczelni medycznych kierunku lekarskiego,  

2) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zasad udzielania 

stypendiów dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku 

pielęgniarstwo,  

3) kartę informacyjną Biura Obsługi Starosty dot. przyjęcia przez Zarząd Powiatu 

oferty Fundacji Fucco z siedzibą w Pońcu na organizację zadania pn.: „Nieodkryty 

Powiat Raciborski” i udzielenia w trybie pozakonkursowym dotacji na wsparcie 
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realizacji ww. zadania publicznego w dniach od 25 sierpnia 2022 r.  

do 30 października 2022 r.,  

4) kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. zapewnienia dalszego 

funkcjonowania domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,  

który na terenie powiatu raciborskiego funkcjonuje jako Dom dla Matek z Dziećmi 

„Maja” w Raciborzu przy ul. Sempołowskiej 5,  

5) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów 

finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych 

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok, 

6) pismo Prezydenta Miasta Racibórz nr PKT.3037.2.10.2022, PKT.KW-0227/22  

z dnia 13 czerwca 2022 r. 

Ww. materiały dodatkowe zostaną omówione w pkt 6 protokołu. 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia? 

Po zmianach, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za,  

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

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Starosta wyznaczył Członków Zarządu, Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu  

do zreferowania poszczególnych punktów porządku posiedzenia, zgodnie z podziałem 

kompetencji w zakresie nadzoru i koordynacji spraw prowadzonych w komórkach 

organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu i jednostkach organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego. 

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 182/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 19 lipca 2022 r.  

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego – I część.  

3. Sprawy bieżące – I część.  

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego – II część.  

5. Sprawy bieżące – II część.  

6. Materiały dodatkowe.  
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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 182/2022 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 19 lipca 2022 r. bez odczytywania, który był do wglądu  

w Wydziale Organizacyjnym? 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 182/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 19 lipca 2022 r. 

 

Ad. 2 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przystąpienia Powiatu Raciborskiego do projektu „Samodzielność - Aktywność - Mobilność!” 

- Dostępne mieszkanie oraz projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przystąpienia Powiatu Raciborskiego do projektu „Samodzielność - Aktywność - Mobilność!” 

- Mieszkanie dla absolwenta.  

Ww. projekty uchwał znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID: 

695756 i 695763. 

W toku dyskusji zebrani postanowili, że na posiedzenie Zarządu poproszony zostanie 

Kierownik Referatu Spraw Społecznych, celem udzielenia szczegółowych wyjaśnień  

w przedmiotowej sprawie.  

 

W związku z powyższym Starosta przystąpił do omówienia projektu uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli 

ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

694898. 

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

egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego? 



 

 

4 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych 

dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu omówił kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych  

na 2022 rok. Przekazał, że po przygotowaniu ww. karty informacyjnej otrzymał dodatkowe 

zmiany planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu. 

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

696011. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek podległych na 2022 rok. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego dot. wyrażenia zgody  

na sformalizowanie krajowej współpracy partnerskiej Powiatu Raciborskiego z Powiatem 

Nakielskim (woj. kujawsko-pomorskie). 

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

694881. 

Starosta przypomniał, że podczas obchodów jubileuszu partnerstwa Powiatów Raciborskiego 

i Märkischer Kreis, 1 października 2021 r. na Zamku Piastowskim w Raciborzu zaproszony 

na uroczystość Starosta Nakielski, Tadeusz Sobol, złożył propozycję zacieśnienia 

dotychczasowej współpracy czyli nawiązania oficjalnego partnerstwa pomiędzy Powiatem 

Raciborskim i Nakielskim. Mając na uwadze powyższe celowym jest podjęcie działań 

zmierzających do przygotowania sformalizowania drugiej (po Kędzierzynie-Koźlu) krajowej 

współpracy partnerskiej naszego powiatu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego mając na uwadze złożoną przez Starostę Nakielskiego 

Tadeusza Sobola w dniu 1 października 2021 r. propozycję zacieśnienia dotychczasowej 

współpracy pomiędzy naszymi powiatami wyraził wstępną zgodę na sformalizowanie 

krajowej współpracy partnerskiej Powiatu Raciborskiego z Powiatem Nakielskim  

(woj. kujawsko-pomorskie). 
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W związku z powyższym Zarząd polecił przygotowanie pisma w przedmiotowej sprawie  

do Starosty Nakielskiego z prośbą o ustosunkowanie się do złożonej deklaracji.   

 

Ad. 4 

 

O godz. 08.10 na posiedzenie przybył Kierownik Referatu Spraw Społecznych  

Aleksander Kasprzak.  

Kierownik Aleksander Kasprzak udzielił szczegółowych wyjaśnień dotyczących projektu 

uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego  

do projektu „Samodzielność - Aktywność - Mobilność!” - Dostępne mieszkanie  

oraz projektu uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu 

Raciborskiego do projektu „Samodzielność - Aktywność - Mobilność!” - Mieszkanie  

dla absolwenta. 

W tym miejscu Sekretarz Powiatu poinformowała, że w dniu 21 lipca 2022 r. ukazało się 

obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2022 r.  

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym. Powoduje  

to konieczność wniesienia autopoprawki do postawy prawnej omawianych projektów uchwał. 

Tekst jednolity ustawy ogłoszony został pod poz. 1526.  

Po dyskusji, Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu 

Raciborskiego do projektu „Samodzielność - Aktywność - Mobilność!” - Dostępne 

mieszkanie wraz ze zgłoszoną przez Sekretarza Powiatu autopoprawką do podstawy prawnej? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do projektu „Samodzielność - Aktywność - Mobilność!” - Dostępne mieszkanie,  

po wniesieniu przez Sekretarza Powiatu autopoprawki do podstawy prawnej, zgłoszonej  

w trakcie posiedzenia. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2022.  

 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu 

Raciborskiego do projektu „Samodzielność - Aktywność - Mobilność!” - Mieszkanie  

dla absolwenta wraz ze zgłoszoną przez Sekretarza Powiatu autopoprawką do podstawy 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do projektu „Samodzielność - Aktywność - Mobilność!” - Mieszkanie  

dla absolwenta, po wniesieniu przez Sekretarza Powiatu autopoprawki do podstawy prawnej, 

zgłoszonej w trakcie posiedzenia. 

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

nr OR.IV.0025.1.2022.  

 

Ad. 5 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego dot. grupowego zakupu 

energii elektrycznej – kontynuowanie współpracy z grupą organizowaną przez Miasto 

Kędzierzyn-Koźle. 

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

694784. 

Sekretarz Powiatu przekazała, że w dniu 14 lipca 2022 r. w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na dostawę w 2023 r. energii elektrycznej do obiektów 

zarządzanych przez jednostki sektora finansów publicznych oraz państwowe i samorządowe 

osoby prawne z terenu województwa opolskiego i śląskiego została przesłana informacja  

o wyniku postępowania tj. wyborze najkorzystniejszej oferty. W ww. postępowaniu  

za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2: Energa Obrót S.A. ul. Grunwaldzka 472,  

80-309 Gdańsk, która została uznana za ważną i uzyskała najwyższą ilość punktów  

– 100,00 w kryterium: Cena całkowita brutto (zł) – 100,00 pkt. Wykonawca zaoferował 

wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 66 426 416,65 zł. 

Skarbnik Powiatu dodał, że w ramach dotychczasowych wspólnych zamówień energii 

elektrycznej ceny w ostatnich latach kształtowały się następująco: 

- na rok 2022 - Tauron Sprzedaż sp. z o.o. – 405,70 zł netto za 1 MWh, 

- na rok 2023 - Energa Obrót S.A. – 1 162,30 zł netto za 1 MWh. 

 

Cena energii elektrycznej na 2023 r. jest 2,7 razy wyższa od ceny roku poprzedniego,  

co sprawia, iż koszt zakupu energii elektrycznej w skali wszystkich jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego uczestniczących w przetargu w 2023 r. wzrośnie  

o ok. 974 000,00 zł.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z przesłaną przez Miasto Kędzierzyn-Koźle 

informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę w 2023 r. energii elektrycznej  

do obiektów zarządzanych przez jednostki sektora finansów publicznych oraz państwowe  

i samorządowe osoby prawne z terenu województwa opolskiego i śląskiego. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu dot. zapoznania 

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. 

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

695841. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego 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. wyznaczył jednego 

kandydata na członka do Rady, tj.: Panią Zuzannę Lepiarczyk.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. wyrażenia zgody na likwidację 

sprzętu komputerowego znajdującego się w ewidencji księgowej Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu. 

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

694576. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wstępnie zapoznał się z kartą informacyjną dot. wyrażenia 

zgody na likwidację sprzętu komputerowego znajdującego się w ewidencji księgowej 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu. Mając na uwadze 

wysoką wartość proponowanego do likwidacji sprzętu polecił Kierownikowi Referatu 

Edukacji wyjaśnić czy dyrektor posiada opinię eksperta co do zasadności jego likwidacji  

oraz rozeznać czy może on zostać przekazany do dalszej eksploatacji, np. w ramach pomocy 

obywatelom Ukrainy, którzy przebywają w naszym powiecie. 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. porozumienia  

z organem prowadzącym co do ustalenia wysokości opłat za posiłki wychowanka  

w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach. 
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

694951. 

Starosta przekazał, że Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach zwrócił 

się z prośbą o zwiększenie stawki do kwoty 16,00 zł za wyżywienie wychowanka  

ww. placówki od dnia 1 września 2022 r. 

Obowiązująca od dnia 1 stycznia 2021 r. stawka żywieniowa osobodnia wychowanka wynosi 

14,00 zł i jest ona niewystarczająca na zapewnienie wyżywienia, którego jakość powinna 

odpowiadać normom żywieniowym dla dzieci i młodzieży.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął stawkę za wyżywienie w wysokości 16,00 zł  

za posiłek wychowanka i pozytywnie zaopiniował wprowadzenie ww. zmiany stawki  

w stołówce ośrodka przez Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach 

począwszy od dnia 1 września 2022 r. 

 

Członkini Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska omówiła kartę informacyjną 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami w sprawie zawarcia aneksu do umowy dzierżawy  

nr SN.III.6845.9.2018, zawartej z „Centrum Zdrowia” Sp. z o.o., wykreślającego zapis  

dot. waloryzacji stawki czynszu o wskaźnik inflacji rocznej. 

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

695484. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego rozpatrzył negatywnie prośbę „Centrum Zdrowia” spółka  

z o.o. w Raciborzu w sprawie zawarcia aneksu do umowy, wykreślającego zapis  

dot. waloryzacji stawki czynszu o wskaźnik inflacji rocznej. Zawarcie aneksu  

w zaproponowanej formie byłoby złamaniem zapisów Uchwały Nr V/78/2003 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania  

i obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego oraz ich 

wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata. Rezygnacja z dochodów 

byłaby natomiast naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. 

 

Członkini Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska przedstawiła kartę 

informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. nadzorowania, kontroli i wizyt 

monitorująco-sprawdzających nieruchomości Powiatu Raciborskiego, oddanych pod najem  

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

696032. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informacją dot. kontroli nieruchomości Powiatu 

Raciborskiego oddanych w dzierżawę lub w najem za I półrocze 2022 r. 

 

Członkini Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska omówiła kartę informacyjną 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXIX/307/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości położonej w Rudyszwałdzie, stanowiącej 

własność Powiatu Raciborskiego – uzupełnienie. Poinformowała, że w dniu 21 lipca 2022 r. 

Powiat Raciborski zawarł z Gminą Krzyżanowice umowę darowizny, na mocy której działka 

nr 278/1, zajęta pod drogę publiczną gminną w Rudyszwałdzie, stała się własnością Gminy 

Krzyżanowice. Tym samym sprawę uznaje się za zakończoną. 

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

696009. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały Nr XXXIX/307/2022 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę 

nieruchomości położonej w Rudyszwałdzie, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego  

– uzupełnienie. 

 

Starosta zapoznał zebranych z projektem zawiadomienia o sposobie załatwienia petycji  

w sprawie drogi powiatowej nr 3504 S (Kornice – Pawłów).  

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

UID 697159. 

Szczegółowych informacji w ww. sprawie udzieliła Sekretarz Powiatu.  

Po przeprowadzeniu szczegółowego postępowania wyjaśniającego Zarząd Powiatu 

Raciborskiego nie znalazł podstaw do uwzględnienia petycji z dnia 28 kwietnia 2022 r.  

w sprawie:  

1) poszerzenia drogi powiatowej nr 3504 S (Kornice – Pawłów),  

2) narysowania linii środkowej,  

3) wprowadzenia oznakowania ograniczenia prędkości i wyprzedzania.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zobowiązał Starostę do zawiadomienia podmiotu składającego 

petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem.  

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji znajduje się w teczce nr OR.II.152.2.2022.  

 

Starosta przedstawił projekt zawiadomienia o sposobie załatwienia petycji w zakresie 

ograniczenia prędkości do 40 km/h na ul. Kościuszki w Raciborzu, która jest odcinkiem drogi 

powiatowej nr 3548 S. 

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

UID 697161. 

Szczegółowych informacji w ww. sprawie udzieliła Sekretarz Powiatu. 

Po przeprowadzeniu szczegółowego postępowania wyjaśniającego Zarząd Powiatu 

Raciborskiego nie znalazł podstaw do uwzględnienia petycji z dnia 3 lipca 2021 r. w zakresie 

ograniczenia prędkości do 40 km/h na ul. Kościuszki w Raciborzu, która jest odcinkiem drogi 

powiatowej nr 3548 S. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zobowiązał Starostę do zawiadomienia podmiotu składającego 

petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem.  

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji znajduje się w teczce nr OR.II.152.4.2022.  

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia 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. 

Szczegółowych informacji w ww. sprawie udzielił Kierownik Referatu Spraw Społecznych 

Aleksander Kasprzak.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu 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 postanowił o przekazaniu 

pomocy rzeczowej o wartości do 10 000,00 zł. Mając na uwadze powyższe polecił  

przygotowanie stosownej zmiany do ww. projektu uchwały i przekazanie na kolejne 

posiedzenie. 

 

Ad. 6 

 

W tym miejscu Starosta rozpoczął omawianie materiałów dodatkowych.  
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Starosta przedstawił: 

1) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zasad udzielania stypendiów  

dla studentów uczelni medycznych kierunku lekarskiego,  

2) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zasad udzielania stypendiów  

dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo.  

Ww. projekty uchwał znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID: 

695244 i 695254. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wstępnie zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów uczelni medycznych 

kierunku lekarskiego oraz postanowił, że do ww. tematu powróci w terminie późniejszym. 

W trakcie omawiania przedmiotowego projektu uchwały oraz mając na względzie  

brak na rynku pracy lekarzy specjalistów Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego  

Andrzej Chroboczek zaproponował stworzenie takich mechanizmów, które spowodowałyby, 

że lekarze ci pozostaną w raciborskim szpitalu.  

Po dyskusji i po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zasad udzielania stypendiów dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku 

pielęgniarstwo Zarząd ustalił, że maksymalna wysokość stypendium wynosi 1 000,00 zł 

brutto miesięcznie oraz przyjął drobne uwagi redakcyjne. W związku z powyższym polecił 

Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych przygotowanie projektu uchwały uwzględniając 

ww. zmiany na kolejne posiedzenie.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Biura Obsługi Starosty dot. przyjęcia przez Zarząd 

Powiatu oferty Fundacji Fucco z siedzibą w Pońcu na organizację zadania pn.: „Nieodkryty 

Powiat Raciborski” i udzielenia w trybie pozakonkursowym dotacji na wsparcie realizacji 

ww. zadania publicznego w dniach od 25 sierpnia 2022 r. do 30 października 2022 r. 

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

696515. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego odrzucił ofertę Fundacji Fucco z siedzibą w Pońcu  

na organizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa pn.: „Nieodkryty 

Powiat Raciborski” oraz ze względów finansowych nie udzielił w trybie pozakonkursowym 

dotacji na wsparcie realizacji ww. zadania publicznego w dniach od 25 sierpnia 2022 r.  

do 30 października 2022 r. 
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Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. zapewnienia 

dalszego funkcjonowania domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,  

który na terenie powiatu raciborskiego funkcjonuje jako Dom dla Matek z Dziećmi „Maja”  

w Raciborzu przy ul. Sempołowskiej 5. 

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

696184. 

Wyjaśnień w przedmiotowej sprawie udzielali: Kierownik Referatu Spraw Społecznych 

Aleksander Kasprzak oraz uczestniczący od tego momentu w posiedzeniu Kierownik 

Referatu Inwestycji i Rozwoju Roman Peikert.  

Po wnikliwej analizie i zapoznaniu się z protokołem Komendanta Powiatowego Państwowej 

Straży Pożarnej w Raciborzu z 11 października 2021 r. Zarząd zdecydował, że konieczne są 

wyjaśnienia na piśmie Stowarzyszenia Przyjaciół Człowieka „TĘCZA” oraz Prezydenta 

Miasta Racibórz – właściciela budynku, w którym funkcjonuje Dom dla Matek z Dziećmi 

„Maja”.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wskazał, że zakres prac remontowo-budowlanych w budynku 

do wykonania jest ogromny (w celu wypełnienia zaleceń pokontrolnych), jednak Powiat  

nie może inwestować w budynek stanowiący własność Gminy Racibórz. 

Biorąc pod uwagę wagę omawianego zagadnienia, Zarząd wyraził zgodę na sfinalizowanie 

podpisania umowy z Wojewodą Śląskim w celu przeprowadzenia prac remontowych 

podwyższających standard domu w zakresie wymagań przeciwpożarowych. 

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

dalszego funkcjonowania domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,  

który na terenie powiatu raciborskiego funkcjonuje jako Dom dla Matek z Dziećmi „Maja”  

w Raciborzu przy ul. Sempołowskiej 5: 

1) wyraził zgodę na podpisanie umowy na przekazanie przez Wojewodę Powiatowi dotacji 

celowej w wysokości 100 000,00 zł z przeznaczeniem na remont domu dla matek  

z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, zlokalizowanego pod adresem:  

ul. Sempołowskiej 5, 47-400 Racibórz, przy założeniu, że środki finansowe otrzymane  

z Gminy Racibórz będą mogły być wykazane jako wkład własny Powiatu w czasie 

rozliczania dotacji otrzymanej z budżetu państwa, 

2) polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych wystąpić do Stowarzyszenia Przyjaciół 

Człowieka „TĘCZA” z zapytaniem, jakie Stowarzyszenie podjęło i zamierza podjąć 

działania mające na celu realizację decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 
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Pożarnej w Raciborzu z 11 października 2021 r. nakazujących, w terminie  

do 11 października 2022 r., wykonanie wielu prac remontowo-budowlanych w obiekcie 

przy ul. Sempołowskiej 5, aby móc realizować zadanie Powiatu Raciborskiego.  

Po otrzymaniu odpowiedzi należy przekazać ją Zarządowi,  

3) polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Rozwoju w porozumieniu z Kierownikiem 

Referatu Spraw Społecznych przygotować korespondencję do Prezydenta Miasta Racibórz 

z wnioskiem o informację w jaki sposób planowane jest formalne powierzenie Powiatowi 

Raciborskiemu przez właściciela obiektu realizacji zadania dotyczącego modernizacji 

budynku w celu podniesienia bezpieczeństwa pożarowego wraz ze środkami finansowymi 

na ten cel. W korespondencji należy zaznaczyć, że aby w obiekcie nadal mógł 

funkcjonować dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, który na terenie 

powiatu raciborskiego funkcjonuje jako Dom dla Matek z Dziećmi „Maja” to konieczne 

jest przeprowadzenie wielu prac remontowo-budowlanych. Powiat Raciborski nie będąc 

właścicielem budynku nie ma podstaw do przeznaczania środków innych niż 100 000,00 zł 

dotacji celowej uzyskanej od Wojewody Śląskiego. Niezależnie od powyższego konieczne 

będzie wyrażenie zgody dla Powiatu Raciborskiego na dysponowanie obiektem  

przy ul. Sempołowskiej 5 w Raciborzu do celów budowlanych,  

4) polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych przygotować korespondencję  

do Prezydenta Miasta Racibórz z wnioskiem o informację czy obiekt starej szkoły 

położony w Raciborzu przy ul. Sempołowskiej 5 po uzyskaniu wymaganych standardów 

bezpieczeństwa pożarowego i przeprowadzeniu modernizacji i remontów w dłuższej 

perspektywie czasowej w dalszym ciągu będzie użyczany na cele społeczne.  

Ze względu na konieczność podpisania umowy z Wojewodą oraz terminy przeprowadzenia 

prac remontowych do końca 2022 r. w korespondencji należy zwrócić się z prośbą  

o udzielenie przez Prezydenta odpowiedzi w możliwie niezwłocznym terminie.  

Po otrzymaniu odpowiedzi należy przekazać ją Zarządowi. 

 

W tym miejscu, o godz. 09.30 posiedzenie opuścili: Kierownik Referatu Spraw Społecznych 

Aleksander Kasprzak oraz Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Roman Peikert.  

 

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

696786. 

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

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego 

na 2022 rok wraz ze zgłoszoną przez Sekretarza Powiatu autopoprawką do podstawy 

prawnej? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego 

na 2022 rok, po wniesieniu przez Sekretarza Powiatu autopoprawki do podstawy prawnej, 

zgłoszonej w trakcie posiedzenia. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2022.  

 

Po zapoznaniu się z informacją Starosty, Zarząd Powiatu Raciborskiego nie wyraził zgody  

na zwiększenie budżetu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu 

o kwotę 30 000,00 zł, z przeznaczeniem  na prace remontowo-budowlane w szkole. 

 

Starosta zapoznał zebranych z pismem Prezydenta Miasta Racibórz nr PKT.3037.2.10.2022, 

PKT.KW-0227/22 z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie zabezpieczenia dodatkowych 

środków na realizację projektów dla raciborskiej książnicy.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 689102. 

Nawiązując do ustaleń z posiedzenia w dniu 24 maja 2022 r. Zarząd Powiatu Raciborskiego  

przyjął do wiadomości pismo Prezydenta Miasta Racibórz nr PKT.3037.2.10.2022,  

PKT.KW-0227/22 z dnia 13 czerwca 2022 r. informujące, że kwota 50 000,00 zł 

zabezpieczona w budżecie Powiatu Raciborskiego dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki 

Publicznej im. Ryszarda Kincla w Raciborzu będzie stanowić część wkładu własnego  

w programie MKiDN „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych 2022”.  

 

Nawiązując do ustaleń z posiedzenia w dniu 5 lipca 2022 r. Członkini Zarządu Powiatu 

Raciborskiego Ewa Lewandowska przedstawiła pismo Prezesa Zarządu „Centrum Zdrowia” 

spółka z o.o. w Raciborzu nr AE-224/10/84/2022 z dnia 20 lipca 2022 r. informujące o tym, 

że inwestycja polegająca na zamontowaniu przeciwpożarowego wyłącznika prądu  



 

 

15 

na zewnątrz budynku, przy ul. Ocickiej 51A w Raciborzu została zakończona i rozliczona 

przez „Centrum Zdrowia” z podmiotem wykonującym prace. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 695902. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął do wiadomości ww. pismo. 

 

O godz. 09.40 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 26 lipca 2022 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 26 lipca 2022 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych 

dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do projektu „Samodzielność - Aktywność - Mobilność!” - Dostępne mieszkanie. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do projektu „Samodzielność - Aktywność - Mobilność!” - Mieszkanie dla absolwenta. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2022 rok. 

 


