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OR.IV.0022.1.31.2022 

 

PROTOKÓŁ  NR 185/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 9 sierpnia 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  

oraz Sekretarza Powiatu Beaty Bańczyk.  

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 08.05, 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 dodatkowe pismo Dyrektora Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu z dnia 4 sierpnia 2022 r., które omówione zostanie w końcowej 

części protokołu.  

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia? 

Po zmianie, 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, Skarbnika Powiatu do zreferowania 

poszczególnych punktów porządku posiedzenia, zgodnie z podziałem kompetencji w zakresie 

nadzoru i koordynacji spraw prowadzonych w komórkach organizacyjnych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu i jednostkach organizacyjnych Powiatu Raciborskiego. 
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TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 184/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 2 sierpnia 2022 r.  

2. Karta informacyjna Wydziału Komunikacji i Transportu dot. zapoznania się z kwartalną 

informacją o spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. według stanu 

na dzień 30.06.2022 r.   

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy bieżące. 

 

 

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

17 sierpnia 2022 r. o godz. 08.00. 

 

 

Ad. 1 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 184/2022 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 2 sierpnia 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 184/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 2 sierpnia 2022 r. 

 

Ad. 2 

 

Starosta przywitał na posiedzeniu Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w Raciborzu Damiana Knurę oraz poprosił o omówienie karty informacyjnej Wydziału 

Komunikacji i Transportu dot. zapoznania się z kwartalną informacją o spółce 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. według stanu na dzień 30.06.2022 r. 
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

698153. 

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu Damian Knura (dalej: Prezes 

Zarządu) poinformował, że w II kwartale 2022 r. sytuacja finansowa Spółki była stabilna. 

Spółka powróciła do normalnego, bieżącego funkcjonowania. W stosunku do I kwartału 

zwiększyła się liczba pasażerów w autobusach. Powrót uczniów do normalnych zajęć 

stacjonarnych w szkołach spowodował automatyczny wzrost przychodów, szczególnie  

z biletów ustawowo-ulgowych. Zwiększyły się również przychody z działalności komercyjnej 

Spółki. Po zatwierdzeniu dwóch wniosków o wypłatę rekompensaty wynik finansowy Spółki 

za I półrocze 2022 r. wyniósł ok. 146 000,00 zł. Jednocześnie Prezes Zarządu zwrócił uwagę  

na wzrost kosztów cen usług i eksploatacji taboru w związku z utrzymującymi się wysokimi 

cenami oleju napędowego.  

Odpowiadając na pytania zebranych Prezes Zarządu przekazał, że jeśli Spółka będzie 

funkcjonowała bez zakłóceń spowodowanych np. ograniczeniami wynikającymi z pandemii 

COVID-19, na koniec bieżącego roku osiągnie dodatni wynik finansowy. Dodał, że Spółka 

ma problemy z zatrudnieniem chętnych do pracy na stanowisku mechanika. Z kolei 

zapewniona została pełna obsada na stanowisku kierowcy.  

Ze względu na wzrost inflacji oraz oczekiwania płacowe załogi wprowadzono podwyżkę płac 

w wysokości 300,00 zł brutto do stawki zaszeregowania. Podwyżka została wprowadzona  

od dnia 1 lipca 2022 r., co uspokoiło sytuację kadrowo-płacową Spółki.  

Następnie Prezes Zarządu poinformował, że prywatne firmy transportowe zainteresowały się 

rynkiem przewozowym w obszarze naszego powiatu – szczególnie w zakresie przewozów 

szkolnych. Może to stanowić zagrożenie dla funkcjonującej komunikacji powiatowej,  

gdyż prywatne firmy zainteresowane są tylko obszarem o największym potencjale 

finansowym. W związku z powyższym, aby zabezpieczyć przyszłość komunikacji 

powiatowej należy rozważyć założenie związku powiatowo-gminnego mającego na celu 

organizację komunikacji w Powiecie Raciborskim oraz między innymi w obszarze Powiatu 

Głubczyckiego, a także terenów graniczących z powiatem. Tym bardziej że ustawa  

o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 

przyznaje pierwszeństwo w objęciu dopłatą organizatorom w następującej kolejności:  

1) gminy;  

2) związki międzygminne;  
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3) związki powiatowo-gminne;  

4) powiaty;  

5) związki powiatów;  

6) województwa. 

Po dyskusji, Zarząd polecił Prezesowi Zarządu przygotować pismo do włodarzy gmin 

Powiatu Raciborskiego w powyższej sprawie, a na jedno z kolejnych posiedzeń kompleksową 

informację na temat założenia związku powiatowo-gminnego. 

Odnosząc się do informacji o wprowadzonych podwyżkach wynagrodzeń dla pracowników 

Spółki, Skarbnik Powiatu zwrócił uwagę, że spowoduje ona wzrost kosztów jej działalności, 

czego wynikiem będzie konieczność zwiększenia wysokości rekompensaty ze strony gmin  

i powiatu. 

Jak poinformował Prezes Zarządu koszt podwyżki wyniesie ok. 150 000,00 zł miesięcznie,  

a za II półrocze br. ok. 900 000,00 zł. Dokładny efekt podwyżek będzie znany ze wrześniu 

br., jak będzie wiadomo ile zostanie sprzedanych biletów miesięcznych dla uczniów szkół 

ponadpodstawowych.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął kwartalną informacją o spółce Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. 

W tym miejscu, o godz. 08.45 Prezes Zarządu Damian Knura opuścił posiedzenie. 

 

Ad. 3 

 

Starosta oddał głos Skarbnikowi Powiatu i poprosił o przedstawienie projektów uchwał 

Zarządu w zakresie spraw finansowych.  

 

Skarbnik Powiatu poinformował, że w dniu 4 sierpnia 2022 r. ukazało się obwieszczenie 

Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych. Powoduje to konieczność wniesienia 

autopoprawki do postawy prawnej omawianych projektów uchwał. Tekst jednolity ustawy 

ogłoszony został pod poz. 1634.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie  

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok (rezerwa)  

wraz z autopoprawką do podstawy prawnej. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

698782. 

Skarbnik Powiatu poinformował, że w ww. projekcie uchwały zwiększa się o kwotę 

25 000,00 zł plan wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na remont budynku, w którym 

prowadzony jest Dom dla Matek z Dziećmi „MAJA” i jednocześnie zmniejsza się  

o ww. kwotę plan rezerwy ogólnej.  

Starosta przypomniał, że budynek, w którym prowadzony jest Dom dla Matek z Dziećmi 

„MAJA” stanowi własność Miasta Racibórz. W budynku tym Stowarzyszenie Przyjaciół 

Człowieka „TĘCZA” realizuje zadanie własne powiatu z zakresu prowadzenia domu  

dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Po przeprowadzonej kontroli  

w ww. budynku przez przedstawicieli Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu 

nakazano wykonanie wielu prac remontowo-budowlanych. Na remont budynku Powiat 

Raciborski pozyskał z budżetu państwa kwotę 100 000,00 zł. Warunkiem podpisania umowy 

z Wojewodą Śląskim, reprezentującym skarb państwa, było zabezpieczenie przez Powiat 

kwoty 25 000,00 zł, stanowiących wkład własny j.s.t w realizację zadania remontowego.  

W związku z tym, iż Miasto Racibórz jest właścicielem obiektu przy ul. Sempołowskiej 5, 

podjęto rozmowy z Prezydentem Raciborza o udziale Miasta Racibórz w finasowaniu 

remontu.  

Wynikiem tych rozmów jest decyzja Prezydenta Miasta Racibórz w sprawie zaplanowanej 

kwoty pomocy finansowej dla Powiatu Raciborskiego w wysokości 100 000,00 zł,  

z przeznaczeniem na dostosowanie budynku mieszczącego Dom dla Matek z Dziećmi 

„MAJA” w Raciborzu przy ul. Sempołowskiej nr 5 – do wymogów ochrony 

przeciwpożarowej budynków. Jednocześnie Starosta przedstawił właśnie otrzymane pismo  

z Urzędu Miasta Racibórz, w którym poinformowano, że Gmina dokonana w sierpniu br. 

zmiany klasyfikacji budżetowej części ww. środków w kwocie 25 000,00 zł poprzez ich 

przesunięcie z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące.  

Ww. decyzja i pismo znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID: 

697946 i 699298.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z decyzją Prezydenta Miasta Racibórz  

nr FN.3021.48.2022 z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zaplanowanej kwoty pomocy 

finansowej dla Powiatu Raciborskiego w wysokości 100 000,00 zł, z przeznaczeniem  

na dostosowanie budynku mieszczącego Dom dla Matek z Dziećmi „MAJA” w Raciborzu 

przy ul. Sempołowskiej nr 5 – do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynków  
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oraz z pismem nr GN.680.2.7.2021.GS z dnia 8 sierpnia 2022 r. informującym, że Gmina 

dokonana w sierpniu br. zmiany klasyfikacji budżetowej części ww. środków  

w kwocie 25 000,00 zł poprzez ich przesunięcie z wydatków inwestycyjnych na wydatki 

bieżące.  

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

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok (rezerwa) wraz ze zgłoszoną przez Skarbnika 

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 dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2022 rok (rezerwa), po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawki 

zgłoszonej w trakcie posiedzenia.  

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

nr OR.IV.0025.1.2022.  

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

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

do podstawy prawnej. 

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

698783. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok wraz ze zgłoszoną przez Skarbnika 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 dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2022 rok, po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawki zgłoszonej 

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 przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany planów finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego na 2022 rok wraz z autopoprawką do podstawy 

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

698786. 

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 Skarbnika 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 Skarbnika Powiatu autopoprawki zgłoszonej w trakcie 

posiedzenia.  

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

nr OR.IV.0025.1.2022.  

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu  

Pani Marzenie Kacprowicz do podpisania porozumienia w ramach programu "mLegitymacja 

szkolna" z Ministrem Cyfryzacji. 

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

697869. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu Pani Marzenie Kacprowicz 

do podpisania porozumienia w ramach programu "mLegitymacja szkolna" z Ministrem 

Cyfryzacji? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu Pani Marzenie Kacprowicz 

do podpisania porozumienia w ramach programu "mLegitymacja szkolna" z Ministrem 

Cyfryzacji. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022.  
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Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu omówił kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych  

na 2022 rok.  

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

698789. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek podległych na 2022 rok. 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. wyrażenia zgody  

na utworzenie od 1 września 2022 r. stanowiska wicedyrektora ds. kształcenia zawodowego  

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu. 

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

697849. 

Starosta poinformował, że Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 

w Raciborzu zwrócił się z prośbą o utworzenie, od 1 września 2022 r., stanowiska 

wicedyrektora ds. kształcenia zawodowego. Utworzenie stanowiska wicedyrektora będzie 

jednoznaczne ze zlikwidowaniem stanowiska Kierownika Centrum.  

W nowej koncepcji zarządzania CKZiU nr 1 w Raciborzu Dyrektor zamierza zwiększyć 

zakres zadań, obowiązków i odpowiedzialności wicedyrektora ds. kształcenia zawodowego  

w stosunku do zakresu Kierownika Centrum. 

Dyrektor przekazał, że w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 

w Raciborzu będzie się kształcić prawie 600 uczniów w technikum oraz ponad 300 w szkole 

branżowej, stąd utworzenie stanowiska wicedyrektora ds. kształcenia zawodowego staje się 

potrzebne i konieczne. 

Po dyskusji, Starosta zapytał, kto jest za wyrażeniem zgody na utworzenie od 1 września 

2022 r. stanowiska wicedyrektora ds. kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu? 

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

0 głosów wstrzymujących – wyraził zgodę na utworzenie od 1 września 2022 r. stanowiska 

wicedyrektora ds. kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu. 
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Członkini Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska przedstawiła „Informację 

bieżącą o przeciwdziałaniu suszy, degradacji wód powierzchniowych i wód podziemnych  

na terenie Powiatu Raciborskiego zgodnie z obowiązującym Programem ochrony środowiska 

dla Powiatu Raciborskiego na lata 2021 – 2024 z perspektywą na lata 2025 – 2028”.  

Ww. informacja została przygotowana przez Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 

zgodnie z planem pracy Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu 

Raciborskiego. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 698334. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z „Informacją bieżącą o przeciwdziałaniu suszy, 

degradacji wód powierzchniowych i wód podziemnych na terenie Powiatu Raciborskiego 

zgodnie z obowiązującym Programem ochrony środowiska dla Powiatu Raciborskiego  

na lata 2021 – 2024 z perspektywą na lata 2025 – 2028” oraz postanowił o jej przekazaniu  

na najbliższe posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu 

Raciborskiego. 

 

Starosta zapoznał zebranych z pismem Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

w Rudach z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie zwiększenia budżetu, który umożliwi zakup 

węgla. Jak poinformowano, w bieżącym budżecie po zwiększeniu środków kwota 

przeznaczona na zakup węgla (60 t – do końca roku kalendarzowego, cały sezon  

– ok. 120-130 t) wynosiła 1 400,00 zł. Na ogłoszenie o konkursie na dostawę węgla 

odpowiedziały dwie firmy proponując ceny 4 250,00 zł i 4 300,00 zł.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 698259. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach z dnia 2 sierpnia 2022 r. dot. zwiększenia budżetu na zakup 

węgla.  

Mając na uwadze trudności w nabyciu węgla eko-groszek spowodowane wzrostem cen 

Zarząd polecił, aby Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach:  

1) przestawił dokumentację z przeprowadzonego postępowania przetargowego,  

2) przygotował koncepcję związaną z ograniczeniem kosztów funkcjonowania Ośrodka,  

np. poprzez wyłączenie z użytkowania wskazanego budynku lub jego części,  

3) przedstawił informację nt. ilości wychowanków przebywających w Ośrodku  

wg danych na koniec lipca br. w stosunku do liczby miejsc statutowych.  
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Po przygotowaniu informacji, ww. sprawa zostanie przedstawiona na najbliższym 

posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

Starosta przedstawił odpowiedź Marszałka Województwa Śląskiego dotyczącą Uchwały  

Nr XLII/337/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie apelu 

do Sejmiku Województwa Śląskiego o wycofanie z obrotu prawnego (w części lub całości)  

na okres 2 lat uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego 

ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 

W odpowiedzi Marszałek Województwa Śląskiego poinformował, że biorąc pod uwagę 

przedstawione w piśmie aspekty zdrowotne, finansowe i poczucie sprawiedliwości społecznej 

nie jest w stanie przychylić się do treści apelu.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 698720. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z ww. korespondencją.  

Członek  Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zwrócił uwagę na fakt, że apel 

radnych powiatowych był skierowany do Sejmiku Województwa Śląskiego,  

a nie do Marszałka Województwa Śląskiego. Stąd oczekuje, że ten organ zajmie się apelem  

o wycofanie z obrotu prawnego na okres 2 lat tzw. uchwały antysmogowej. 

 

Starosta zapoznał zebranych z dodatkowym pismem Dyrektora Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu z dnia 4 sierpnia 2022 r. dot. szacunkowego określenia zwiększenia kosztów 

inwestycji związanych z realizacją projektu termomodernizacji obiektów szpitala.  

W piśmie poinformowano, że Szpital na podstawie zawartej umowy z NFOŚiGW  

w Warszawie realizuje inwestycję związaną z termomodernizacją obiektów szpitala. Wartość 

brutto umowy to 22 412 871,00 zł (17 310 968,00 zł – dofinansowanie, 5 101 903,00 zł  

– środki własne). Szpital przystąpił do realizacji inwestycji. W celu oszacowania wartości 

poszczególnych zadań i ogłoszenia postępowań przetargowych dokonano aktualizacji 

kosztorysów. Szacunkowy wzrost kosztów związanych z przeliczeniem to kwota 

3 484 619,85 zł. Faktyczna wartość wzrostu kosztów inwestycji będzie możliwa do ustalenia 

po przeprowadzeniu postępowań przetargowych w ramach ustawy o zamówieniach 

publicznych. Jak poinformował Dyrektor Szpitala kwota konieczna do zabezpieczenia  

ze środków własnych i zwiększone koszty inwestycji wskazują, że Szpital bez znaczącego 

wsparcia nie jest w stanie zabezpieczyć środków na dokończenie inwestycji. Dlatego 

konieczne jest wspólne zaplanowanie środków na realizację tej inwestycji.  
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Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 699012. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął do wiadomości pismo Dyrektora Szpitala Rejonowego 

w Raciborzu z dnia 4 sierpnia 2022 r. dot. szacunkowego określenia zwiększenia kosztów 

inwestycji związanych z realizacją projektu termomodernizacji obiektów szpitala. 

 

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 9 sierpnia 2022 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 9 sierpnia 2022 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok (rezerwa). 

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

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2022 rok. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu Pani Marzenie 

Kacprowicz do podpisania porozumienia w ramach programu "mLegitymacja szkolna"  

z Ministrem Cyfryzacji. 


