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OR.IV.0022.1.32.2022 

 

PROTOKÓŁ  NR 186/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 17 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.  

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. Poinformował o nieobecności 

Członkini Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewy Lewandowskiej, Skarbnika Powiatu  

Romana Nowaka, Sekretarza Powiatu Beaty Bańczyk, Kierownika Biura Obsługi Starosty 

Sylwii Sitarz. W związku z nieobecnością Skarbnika Powiatu w posiedzeniu uczestniczy 

Zastępca Skarbnika Powiatu Dominika Budzan.  

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 08.00, 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 rozszerzył porządek posiedzenia o dodatkowy projekt uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących  

z Funduszu Pomocy na 2022 rok, który omówiony zostanie w końcowej części protokołu.  

Wicestarosta zapytał, kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia? 

Po zmianie, 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 Zastępcę Skarbnika Powiatu do zreferowania poszczególnych 

punktów porządku posiedzenia, zgodnie z podziałem kompetencji w zakresie nadzoru  
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i koordynacji spraw prowadzonych w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu i jednostkach organizacyjnych Powiatu Raciborskiego. 

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 185/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 9 sierpnia 2022 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy bieżące. 

 

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

24 sierpnia 2022 r. o godz. 11.00. 

 

Ad. 1 

 

Wicestarosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 185/2022 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 9 sierpnia 2022 r. bez odczytywania, który był do wglądu  

w Wydziale Organizacyjnym? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 2 głosami za, 0 głosów przeciw,  

1 głosem wstrzymującym – przyjął Protokół Nr 185/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 9 sierpnia 2022 r., po wniesieniu wniosków o uzupełnienie.  

 

Ad. 2 

 

Zastępca Skarbnika Powiatu Dominika Budzan omówiła:  

1) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 2032,  

2) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie  

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok 

wraz z autopoprawkami.  

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

700251 i 700250. 
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Wicestarosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 2032 wraz ze zgłoszonymi przez Zastępcę Skarbnika 

Powiatu autopoprawkami oraz jego przekazaniem na sesję w dniu 30 sierpnia 2022 r.? 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2022 – 2032 oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję  

w dniu 30 sierpnia 2022 r., po wniesieniu przez Zastępcę Skarbnika Powiatu autopoprawek 

zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

 

Wicestarosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2022 rok wraz ze zgłoszonymi przez Zastępcę Skarbnika Powiatu autopoprawkami  

oraz jego przekazaniem na sesję w dniu 30 sierpnia 2022 r.? 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

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

oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję w dniu 30 sierpnia 2022 r., po wniesieniu  

przez Zastępcę Skarbnika Powiatu autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

W tym miejscu Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zaproponował, 

aby zaprosić na jedno z kolejnych posiedzeń Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota 

Jesień” w Raciborzu Małgorzatę Krawczyńską, celem przedstawienia bieżącej sytuacji 

jednostki. Zebrani ustalili, że Pani Dyrektor zostanie zaproszona na posiedzenie Zarządu  

w połowie września br.  

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie  

nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

700093. 

Wicestarosta przypomniał, że przedmiotowy projekt uchwały został omówiony  

na posiedzeniu w dniu 2 sierpnia 2022 r.  
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Działając w oparciu o Uchwałę Nr III/29/2018 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu  

lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów 

aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji 

(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r., poz. 8283) Zarząd skierował ww. projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego do konsultacji.  

Konsultacje przeprowadzono w formie pisemnego i elektronicznego wyrażenia opinii. 

Konsultacje prowadzono w terminie od dnia 8 sierpnia 2022 r. do dnia 16 sierpnia 2022 r. 

Osobą upoważnioną do kontaktu z organizacjami pozarządowymi był Kierownik Referatu 

Spraw Społecznych. Żadna z organizacji pozarządowych nie wzięła udziału w konsultacjach.  

Wicestarosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi 

Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz jego  

przekazaniem na sesję w dniu 30 sierpnia 2022 r.? 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz postanowił  

o jego skierowaniu na sesję w dniu 30 sierpnia 2022 r. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zasad 

udzielania stypendiów dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku 

pielęgniarstwo. 

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

700095. 

Wicestarosta przypomniał, że przedmiotowy projekt uchwały został omówiony  

na posiedzeniu w dniu 2 sierpnia 2022 r.  

Działając w oparciu o Uchwałę Nr III/29/2018 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu  

lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  
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z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów 

aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji 

(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r., poz. 8283) Zarząd skierował ww. projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego do konsultacji.  

Konsultacje przeprowadzono w formie pisemnego i elektronicznego wyrażenia opinii. 

Konsultacje prowadzono w terminie od dnia 8 sierpnia 2022 r. do dnia 16 sierpnia 2022 r. 

Osobą upoważnioną do kontaktu z organizacjami pozarządowymi był Kierownik Referatu 

Spraw Społecznych. Żadna z organizacji pozarządowych nie wzięła udziału w konsultacjach. 

Wicestarosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów kształcących 

się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo oraz jego przekazaniem na sesję  

w dniu 30 sierpnia 2022 r.? 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów kształcących się  

w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję  

w dniu 30 sierpnia 2022 r. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, a także 

nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych 

kursach zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-

pedagogicznych wraz z autopoprawkami.  

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

700421. 

Wicestarosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów 

pedagogicznych i doradców zawodowych, a także nauczycieli praktycznej nauki zawodu  

we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, z wyjątkiem 

nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych  
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wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami oraz jego przekazaniem na sesję w dniu 30 sierpnia 

2022 r.? 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych  

i doradców zawodowych, a także nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich 

typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli 

zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych wraz z autopoprawkami 

zgłoszonymi w trakcie posiedzenia oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję,  

która odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2022 r. 

 

Ad. 3 

 

Wicestarosta poprosił Zastępcę Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektów uchwał 

Zarządu w zakresie spraw finansowych.  

 

Zastępca Skarbnika Powiatu 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 

700117. 

Wicestarosta 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 3 Członków – 3 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 

700122. 

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 ze zgłoszonymi przez Zastępcę Skarbnika Powiatu autopoprawkami? 

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,  

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 planów finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego na 2022 rok wraz z autopoprawkami.  

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

700119. 

W tym miejscu Wicestarosta zapoznał zebranych z dodatkowym wnioskiem Klubu 

Sportowego KS Kornowac z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie przyznania patronatu, 

dofinansowania zakupu pucharów i medali oraz przekazania materiałów promocyjnych  

w związku z organizacją turnieju z okazji 100-lecia Klubu Sportowego KS Kornowac. 

Ww. wniosek znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 700290. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z wnioskiem Klubu Sportowego  

KS Kornowac z dnia 16 sierpnia 2022 r. zdecydował o przyznaniu patronatu, dofinansowaniu 

zakupu pucharów i medali w kwocie 1 000,00 zł oraz przekazaniu materiałów promocyjnych 

w związku z organizacją turnieju z okazji 100-lecia Klubu Sportowego KS Kornowac.  

Środki na ten cel zostaną przesunięte do planu wydatków Powiatowego Centrum Sportu  

w Raciborzu.  
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Wicestarosta 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 zgłoszonymi przez Zastępcę Skarbnika Powiatu autopoprawkami? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 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 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 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów 

specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, 

a także nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół  

i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych  

w poradniach psychologiczno-pedagogicznych wraz z autopoprawkami. 

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

700420. 

Wicestarosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, 

logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, a także nauczycieli 

praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach 

zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-

pedagogicznych wraz z autopoprawkami? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, 

terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, a także nauczycieli praktycznej nauki 

zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, z wyjątkiem 
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nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, po wniesieniu 

autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

Po zmianach, 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 ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zaproponował, aby ogłosić 

otwarty konkurs ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „Przeprowadzenie w roku 

2022 programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”. 

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

699361. 

Wicestarosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego  

z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

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

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Raciborskiego. Poinformował, że ww. projekt uchwały dotyczy ustanowienia 

służebności przesyłu, polegającej na posadowieniu linii elektroenergetycznej, kablowej, 

podziemnej, średniego napięcia (SN) na części nieruchomości położonej w Rudach, 

oznaczonej jako działki nr nr 648/3, 653/10 (arkusz mapy 5), obręb Rudy, stanowiącej 

własność Powiatu Raciborskiego. 

Służebność przesyłu będzie miała charakter odpłatny. Jej ustanowienie nastąpi za cenę 

2238,60 zł brutto, płatną jednorazową przed zawarciem umowy ustanowienia służebności 

przesyłu, w formie aktu notarialnego. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty 

sądowe poniesie nabywca służebności przesyłu. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

698947. 

Wicestarosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ustanowienia służebności 

przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego?  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustanowienia służebności przesyłu  

na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 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.  

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

700065. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek podległych na 2022 rok. 

 

Zastępca Skarbnika Powiatu zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. założeń do projektu budżetu Powiatu Raciborskiego na 2023 rok. 

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

699233. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. założeń do projektu budżetu Powiatu Raciborskiego na 2023 rok, przyjął zaproponowane 

założenia oraz polecił Wydziałowi Finansowemu przekazać dyrektorom jednostek podległych 

oraz naczelnikom wydziałów/kierownikom referatów wytyczne, wg których należy 

opracować projekty budżetów na 2023 rok.  

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami         

dot. wyrażenia zgody na wygaśnięcie trwałego zarządu w stosunku do działki nr 155/22  

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

699538. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przychylił się do wniosku Dyrektora Zamku Piastowskiego  

w Raciborzu i wyraził zgodę na wygaśnięcie trwałego zarządu w stosunku do działki  

nr 155/22 o pow. 0,0128 ha. 

 

Wicestarosta omówił projekt decyzji Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wygaśnięcia 

prawa trwałego zarządu przysługującego Zamkowi Piastowskiemu w Raciborzu w stosunku 

do części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego, położonej 

w Raciborzu, stanowiącej działkę nr 155/22 (a.m.1), obręb Bosac, o pow. 0,0128 ha, 

zapisanej w księdze wieczystej nr GL1R/00027490/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy  

w Raciborzu. 

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

699573. 

Wicestarosta zapytał, kto jest za podjęciem decyzji w sprawie wygaśnięcia prawa trwałego 

zarządu przysługującego Zamkowi Piastowskiemu w Raciborzu w stosunku do części 

nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego, położonej  

w Raciborzu, stanowiącej działkę nr 155/22 (a.m.1), obręb Bosac, o pow. 0,0128 ha, 

zapisanej w księdze wieczystej nr GL1R/00027490/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy  

w Raciborzu? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął decyzję w sprawie wygaśnięcia prawa trwałego zarządu 

przysługującego Zamkowi Piastowskiemu w Raciborzu w stosunku do części nieruchomości 

gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego, położonej w Raciborzu, stanowiącej 

działkę nr 155/22 (a.m.1), obręb Bosac, o pow. 0,0128 ha, zapisanej w księdze wieczystej  

nr GL1R/00027490/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Raciborzu. 

Decyzja nr SN.I.6844.22.2018 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 17 sierpnia 2022 r. 

znajduje się w aktach sprawy prowadzonej przez Referat Gospodarki Nieruchomościami.  

 

Nawiązując do ustaleń z posiedzenia w dniu 26 lipca br., Wicestarosta omówił kartę 

informacyjną Referatu Edukacji dot. wyjaśnień Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu w sprawie likwidacji sprzętu komputerowego znajdującego 

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

699472. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął wyjaśnienia Dyrektora Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu i wyraził zgodę na likwidację sprzętu 

komputerowego znajdującego się na stanie Centrum a wyszczególnionego w karcie 

informacyjnej z dnia 20 lipca br. 

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. ustalenia wysokości 

opłat za posiłki ucznia w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu. 

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

700004. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął stawkę za wyżywienie w wysokości 6,00 zł  

i pozytywnie zaopiniował wprowadzenie ww. zmiany stawki za wyżywienie w stołówce 

przez Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu począwszy od dnia 1 września  

2022 r. 

 

Wicestarosta przedstawił: 

1) kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Rozwoju dot. zabezpieczenia środków 

finansowych na realizację robót budowlanych na zadaniu pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 3538S Łańce-Pstrążna” (etap 1) – wykonanie dokumentacji projektowej 

oraz robót budowlanych (w systemie „zaprojektuj i wybuduj”), 

2) kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Rozwoju dot. zabezpieczenia środków 

finansowych na realizację robót budowlanych na zadaniu pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiaździstej,  

od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową i od skrzyżowania z ul. Węgierską  

do działki nr 106 oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od działki nr 59 

do drogi wojewódzkiej nr 416” w zakresie odcinka przebudowy drogi powiatowej  

nr 3548S w Raciborzu od ul. Wandy do skrzyżowania z ul. Staszica (o długości jezdni  

ok. 265 mb).    

 

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

700039 i 700044. 
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Szczegółowych informacji w ww. sprawach udzielił obecny w tej części posiedzenia 

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Roman Peikert.  

W pierwszej kolejności Kierownik Roman Peikert poinformował, że w dniu 15 lipca 2022 r. 

Powiat Raciborski ogłosił postępowanie przetargowe na realizację zadania pn.: „Przebudowa 

drogi powiatowej nr 3538S Łańce-Pstrążna” (etap 1) – wykonanie dokumentacji projektowej 

oraz robót budowlanych (w systemie „zaprojektuj i wybuduj”). 

W dniu 5 sierpnia 2022 r. odbyło się otwarcie ofert na realizację przedmiotowego 

zamówienia. Kwota najkorzystniejszej oferty niepodlegającej odrzuceniu wynosi  

1 676 686,89 zł brutto. 

W  celu wyboru wykonawcy zachodzi konieczność zwiększenia środków finansowych, jakie 

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia o kwotę 148 719,65 zł. 

Jednocześnie Kierownik poinformował, iż w dniu 21 lipca 2022 r. Powiat Raciborski ogłosił 

postępowanie przetargowe na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej  

nr 3538S Łańce-Pstrążna” (etap 2).  

W dniu 10 sierpnia 2022 r. odbyło się otwarcie ofert na realizację przedmiotowego 

zamówienia. Kwota najkorzystniejszej oferty wynosiła 562 747,77 zł brutto, z kolei wartość 

szacunkowa zamówienia, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia  

to 384 332,00 zł brutto. 

Z uwagi na znaczne przekroczenie kwoty w postępowaniu przetargowym na zadanie  

pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3538S Łańce-Pstrążna” (etap 2), postępowanie  

to zaproponowano unieważnić a następnie powtórzyć.  

Po dyskusji, Wicestarosta zapytał, kto jest za zwiększeniem środków finansowych  

na realizację zamówienia publicznego nr OR.VII.272.11.2022 pn.: „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 3538S Łańce-Pstrążna” (etap 1) – wykonanie dokumentacji projektowej  

oraz robót budowlanych (w systemie „zaprojektuj i wybuduj”) do kwoty 1 676 686,89 zł 

brutto? 

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

0 głosów wstrzymujących – wyraził zgodę na zwiększenie środków finansowych na realizację 

zamówienia publicznego nr OR.VII.272.11.2022 pn.: „Przebudowa drogi powiatowej  

nr 3538S Łańce-Pstrążna” (etap 1) – wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót 

budowlanych (w systemie „zaprojektuj i wybuduj”) do kwoty 1 676 686,89 zł brutto. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował propozycję, aby unieważnić a następnie 

powtórzyć postępowanie przetargowe na realizację zadania publicznego pn.: „Przebudowa 
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drogi powiatowej nr 3538S Łańce-Pstrążna” (etap 2). Jednocześnie założono, że istnieje 

możliwość zwiększenia środków finansowych na realizację ww. zadania, co umożliwi 

rozstrzygnięcie postępowania przetargowego.   

 

 

Następnie Kierownik Roman Peikert przekazał, że w dniu 20 lipca 2022 r. Powiat Raciborski 

ogłosił postępowanie przetargowe na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 

nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiaździstej, od ul. Wandy  

do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową i od skrzyżowania z ul. Węgierską do działki nr 106 

oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od działki nr 59 do drogi 

wojewódzkiej nr 416” w zakresie odcinka przebudowy drogi powiatowej nr 3548S  

w Raciborzu od ul. Wandy do skrzyżowania z ul. Staszica (o długości jezdni ok. 265 mb).    

Zadanie polega na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 3548S w miejscowości 

Racibórz – ul. Tadeusza Kościuszki od rejonu skrzyżowania z ul. Wandy do skrzyżowania  

z ul. Stanisława Staszica, na długości około 265 m.  

W dniu 5 sierpnia 2022 r. odbyło się otwarcie ofert na realizację przedmiotowego 

zamówienia. W postępowaniu tym zostały złożone 2 oferty: 

- pierwsza na kwotę 4 009 800,00 zł brutto,  

- druga na kwotę 3 398 831,13 zł brutto.  

 

Wartość szacunkowa zamówienia, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację 

zamówienia to 3 016 855,06 zł brutto. 

W  celu wyboru wykonawcy zachodzi konieczność zwiększenia środków, jakie Zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia o kwotę 381 976,07 zł. 

Jak przekazał Kierownik zadanie to planowane jest do sfinansowania ze środków związanych 

z Funduszem Leśnym w kwocie 2 400 000 zł, oraz tzw. wkład własny po połowie ze środków 

Miasta Raciborza i Powiatu Raciborskiego.  

Wicestarosta zapytał, kto jest za zwiększeniem środków finansowych na realizację 

zamówienia publicznego nr OR.VII.272.12.2022 pn.: „Przebudowa drogi powiatowej  

nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiaździstej, od ul. Wandy  

do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową i od skrzyżowania z ul. Węgierską do działki nr 106 

oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od działki nr 59 do drogi 

wojewódzkiej nr 416” w zakresie odcinka przebudowy drogi powiatowej nr 3548S  
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w Raciborzu od ul. Wandy do skrzyżowania z ul. Staszica (o długości jezdni ok. 265 mb)  

do kwoty 3 398 832 zł brutto? 

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

0 głosów wstrzymujących – wyraził zgodę na zwiększenie środków finansowych na realizację 

zamówienia publicznego nr OR.VII.272.12.2022 pn.: „Przebudowa drogi powiatowej  

nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiaździstej, od ul. Wandy  

do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową i od skrzyżowania z ul. Węgierską do działki nr 106 

oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od działki nr 59 do drogi 

wojewódzkiej nr 416” w zakresie odcinka przebudowy drogi powiatowej nr 3548S  

w Raciborzu od ul. Wandy do skrzyżowania z ul. Staszica (o długości jezdni ok. 265 mb)  

do kwoty 3 398 832 zł brutto. 

Jednocześnie Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Rozwoju przygotować  

na kolejne posiedzenie informację o szczegółowym poziomie finansowania ww. zadania.  

W tym miejscu Kierownik Roman Peikert opuścił posiedzenie.  

 

Wicestarosta omówił „Informację Referatu Administracyjnego o wpływie wzrostu kosztów 

mediów energetycznych w roku 2022 na budżet jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego oraz placówek, które realizują zadania Powiatu Raciborskiego”. 

Ww. informacja została przygotowana zgodnie z planem pracy Komisji Budżetu, Gospodarki 

i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 700472. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z „Informacją Referatu Administracyjnego  

o wpływie wzrostu kosztów mediów energetycznych w roku 2022 na budżet jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego oraz placówek, które realizują zadania Powiatu 

Raciborskiego” oraz postanowił o jej przekazaniu na najbliższe posiedzenie Komisji Budżetu, 

Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

Zastępca Skarbnika Powiatu omówiła dodatkowy 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 

700671. 



 

 

16 

Wicestarosta 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 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, po wniesieniu przez Zastępcę Skarbnika 

Powiatu autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia.  

Po zmianach, Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2022.  

 

 

 

W końcowej części posiedzenia zebrani poruszyli temat związany ze skażeniem środowiska  

i masowym pomorem ryb i innych zwierząt w Odrze, do którego doszło w lipcu tego roku  

w miejscowościach znajdujących się na Dolnym Śląsku. Podkreślono, że od tygodnia sytuację 

na rzece Odrze opisuje się w kategoriach katastrofy ekologicznej, która obejmuje niższy bieg 

rzeki, brakuje informacji nt. Górnej Odry na odcinku Powiatu Raciborskiego. 

W tym celu uzyskania informacji w ww. sprawie na posiedzenie zostali poproszeni: 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Barbara Kostka oraz wz. Kierownika 

Inspektor Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Stanisław Wojciechowski.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego mając na względzie liczne doniesienia medialne dotyczące 

sytuacji śnięcia ryb na rzece Odrze, w związku z otrzymywaniem wielu zapytań od lokalnej 

społeczności postanowił zwrócić się z prośbą do Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach o informację 

dotyczącą możliwości korzystania z zasobów wodnych rzeki Odry na terenie Powiatu 

Raciborskiego z punktu widzenia ww. instytucji. Z uwagi na sytuację wystąpiono o pilną 

odpowiedź. 

Ustalono, że ww. pismo przygotuje Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  

i zostanie ono przekazane do wiadomości: Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony 

Środowiska w Katowicach, gminom Powiatu Raciborskiego, Komendzie Powiatowej PSP  

w Raciborzu, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Raciborzu, Polskiemu 

Związkowi Wędkarskiemu Koło PZW nr 45 Racibórz-Miasto. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ska%C5%BCenie_%C5%9Brodowiska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Odra
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W tym miejscu Kierownik Barbara Kostka i Inspektor Stanisław Wojciechowski opuścili 

posiedzenie.  

 

O godz. 10.10 Wicestarosta zakończył posiedzenie.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Inspektor  

w Wydziale Organizacyjnym  

 

Magdalena Powązka 

 

Prowadzący posiedzenie: 

wz. Starosty  

 

Marek Kurpis 

Wicestarosta   
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Załączniki:  

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 16 sierpnia 2022 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 16 sierpnia 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 planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2022 rok. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, a także 

nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych 

kursach zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia służebności przesyłu  

na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planu finansowego środków 

pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok. 


