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OR.IV.0022.1.33.2022 

 

PROTOKÓŁ  NR 187/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 24 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. Jednocześnie poinformował, że w posiedzeniu uczestniczył będzie 

kandydat na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Bartosz Białas. 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 11:00, 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 wniósł o rozszerzenie porządku posiedzenia o: 

1) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia uchwały 

dotyczącej poparcia działań Zarządu Powiatu Raciborskiego na rzecz środowisk osób 

niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży zmierzających do powstania powiatowego 

centrum osób niepełnosprawnych i rehabilitacji w Powiecie Raciborskim, 

2) kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Rozwoju dot. realizacji 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 ramach 

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,  

3) pismo Związku Powiatów Polskich nr Or.A.0714/85/22 z 16 sierpnia 2022 r.                  

dot. prośby ukraińskiej Jednostki Wojskowej A7234 o wsparcie w postaci zakupu 

samochodu dostawczego, 
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4) informację Referatu Inwestycji i Rozwoju o szczegółowym poziomie finansowania 

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), 

5) pismo nr EN-NO.5423.13.13.2022 EN-NO.KW-00693/22 Członka Zarządu 

Województwa Śląskiego Beaty Białowąs z 17 sierpnia 2022 r. dot. braku możliwości 

przejęcia przez Samorząd Województwa Śląskiego Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach, 

6) opinię Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Powiatu 

Raciborskiego VI kadencji z posiedzenia w  dniu 23 sierpnia 2022 r.  

 

Ww. materiały dodatkowe zostaną omówione w pkt 4 protokołu. 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem nowego porządku posiedzenia?  

Po zmianach, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,  

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

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Starosta wyznaczył Członków Zarządu, Sekretarza Powiatu, Zastępcę Skarbnika 

Powiatu do zreferowania poszczególnych punktów porządku posiedzenia, zgodnie                     

z podziałem kompetencji w zakresie nadzoru i koordynacji spraw prowadzonych                          

w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu i jednostkach 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego. 

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 186/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu     

17 sierpnia 2022 r. 

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

3. Sprawy bieżące. 

4. Materiały dodatkowe. 
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Starosta poinformował, że kolejne planowane posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie  

30 sierpnia 2022 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 186/2022 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 17 sierpnia 2022 r., który był do wglądu  

w Wydziale Organizacyjnym? 

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

2 głosami wstrzymującymi – przyjął Protokół Nr 186/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 17 sierpnia 2022 r. 

 

Ad. 2 

 

Starosta poprosił o zabranie głosu Wicestarostę. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu                            

przy ul. Królewskiej 19. 

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

UID 698574. 

 

Wicestarosta poinformował, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu, powierza się Panu 

Bartoszowi Białasowi stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu             

przy ul. Królewskiej 19 od dnia 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2027 r. 

 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 

Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu przy ul. Królewskiej 19? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 

Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu   przy ul. Królewskiej 19. 

Uchwała stanowi załącznik nr 1 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022. 
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Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia dyrektora jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem 

bieżącej działalności powiatu raciborskiego przez Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu. 

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

UID 698603. 

 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki 

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu 

raciborskiego przez Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki             

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu 

raciborskiego przez Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022. 

 

W tym miejscu, o godz. 11:15 do obecnych na posiedzeniu dołączył pan Bartosz Białas, 

któremu Zarząd oficjalnie wręczył powierzenie funkcji dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych 

w Raciborzu, życząc jednocześnie samych sukcesów w kierowaniu placówką. 

O godz. 11:30 Dyrektor opuścił posiedzenie. 

 

Starosta oddał głos Zastępcy Skarbnika Powiatu i poprosił o przedstawienie projektów 

uchwał Zarządu w zakresie spraw finansowych.  

 

Zastępca Skarbnika Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego           

za I półrocze 2022 roku. 

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

UID 701286. 

 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 

wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2022 roku? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  
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0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 

wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2022 roku. 

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

 

Zastępca Skarbnika Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2022 - 2032 w I półroczu 2022 roku. 

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

UID 701287. 

 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia informacji                               

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata                 

2022 - 2032 w I półroczu 2022 roku? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu 

się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 2032                       

w I półroczu 2022 roku. 

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

 

Zastępca Skarbnika Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2022 roku. 

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

UID 701289. 

 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 

wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                     

za I półrocze 2022 roku? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 

wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                     

za I półrocze 2022 roku.  

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022. 
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W tym miejscu Starosta streścił przebieg Rady Społecznej Szpitala Rejonowego                   

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, w której uczestniczył wraz z Wicestarostą przed 

posiedzeniem Zarządu. Poinformował, że przedstawione podczas obrad plany zostały przyjęte 

przez Radę jednogłośnie. 

 

Zastępca Skarbnika Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

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

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

UID 701439. 

 

Po zapoznaniu się z projektem, w toku dyskusji Zarząd postanowił, że powróci do sprawy     

na jednym z kolejnych posiedzeń, po uzyskaniu dodatkowych informacji nt. planowanego 

zwiększenia planu wydatków jednostki (zwiększenie planów wydatków II Liceum 

Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu, z przeznaczeniem na wyposażenie 

nowych miejsc pracy dla pedagogów i psychologów). 

 

W tym miejscu Wicestarosta zaproponował, aby rozważyć zmianę obiegu korespondencji 

placówek oświatowych dot. potrzeb i zadań remontowych, modernizacyjnych, z zakresu 

wyposażenia itp., pociągających za sobą skutki finansowe. Korespondencja ww. temacie               

w pierwszej kolejności powinna być opiniowana przez referat merytoryczny, czyli Referat 

Edukacji, a dopiero po uzyskania akceptacji zostać skierowana do Wydziału Finansowego. 

 

Po zapoznaniu się z tematem Zarząd polecił wdrożenie zmiany w obiegu ww. korespondencji. 

 

Zastępca Skarbnika Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

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

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

UID 701440. 

 

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

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  
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0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2022 rok.  

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

 

Zastępca Skarbnika Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych powiatowi na rok 2022. 

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

UID 701442. 

 

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

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi 

na rok 2022?  

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

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

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

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

 

Zastępca Skarbnika Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w 

sprawie zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok. 

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

UID 686850. 

 

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

środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok?  

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

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

pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022. 
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Ad. 4 

 

Zastępca Skarbnika Powiatu zaprezentował 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 701434. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek podległych na 2022 rok. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu                      

dot. zwiększenia planu wydatków w 2022 r. na realizację zadania pn. „Wakacje w powiecie”.                

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

UID 701345. 

 

Zarząd, po zapoznaniu się z kartą informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu                            

dot. zwiększenia planu wydatków w 2022 r. na realizacje zadania pn. „Wakacje w powiecie”, 

postanowił, iż do tematu powróci na kolejnym posiedzeniu, na które, w celu udzielenia 

bardziej szczegółowych informacji, zaproszony zostanie Prezes PKS w Raciborzu Damian 

Knura. 

 

Starosta przedstawił: 

1) pismo nr RWII.805.28.799.2021 Dyrektora Wydziału Rozwoju i Współpracy 

Terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Doroty Wójtowicz                     

z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 

Dróg dla 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” na lata  2022 – 2023 

(pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 688575), 

2) kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Rozwoju dot. realizacji ww. zadania                     

w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, która została przekazana w materiałach 
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dodatkowych (karta znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

7018760). 

 

Starosta przypomniał, że Powiat Raciborski w 2021 roku złożył wniosek o dofinansowanie 

przedmiotowego zadania w roku 2022 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg                

– Województwo Śląskie. Zakres zadania ujętego we wniosku obejmował przebudowę 

odcinków drogi powiatowej na terenie miasta Racibórz na długościach 286 mb (rondo), 595 

mb (ul. Kościuszki) i 929 mb (ul. Ocicka i Wiejska) oraz rozbudowę odcinka drogi 

powiatowej na długości 737 m (ul. Wiejska poza terenem zabudowanym do DW 416).  

Szacunkowy koszt inwestycji wynosił 15 848 796  zł, natomiast szacunkowa wartość 

wydatków kwalifikowanych ujęta we wniosku o dofinansowanie wynosiła 15 686 932 zł. 

Zadanie to zostało umieszczone na liście rezerwowej zadań rekomendowanych                     

do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z poziomem 

dofinansowania w wysokości 50 % tj. 7 843 466 zł, w tym: 

 w 2022 r.  - kwota  3 100 000 zł,  

 w 2023 r.  - kwota  4 743 466 zł.   

Wkład własny wynosił ogółem 8 005 330 zł, w tym: 

- udział w kosztach kwalifikowalnych 7 843 466 zł,  

- koszty niekwalifikowalne: 5 018 zł, 

- koszty  nadzoru inwestorskiego (1%): 156 846 zł,   

i był on planowany do sfinansowania przez Powiat Raciborski i Miasto Racibórz.  

Pismem nr RWII.805.28.799.2021 z dnia 19 sierpnia 2022 roku Wydział Rozwoju                     

i Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach poinformował, 

iż w ramach powstałych oszczędności dla 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” przyznano dofinansowanie w wysokości 3 586 222,19 zł, w tym:   

 w 2022 r.  – kwota     636 476,22 zł,  

 w 2023 r.  – kwota  2 949 745,97 zł.   

Jednocześnie w/w Wydział poinformował, iż w momencie pojawienia się kolejnych 

oszczędności kwota środków Funduszu na lata ulegnie zwiększeniu maksymalnie do kwoty 

zatwierdzonego dofinansowania. Ponadto przesłano dokumenty w celu rozpoczęcia 
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procedowania umowy o udzielenie dofinansowania. Do podpisania umowy niezbędnym            

jest zabezpieczenie środków własnych do wysokości kosztów kwalifikowalnych                          

tj. 15 686 932 – 636 477,22 – 2 949 745,97 = 12 100 709 zł. 

Ocenia się, iż ceny robót budowlanych na rynku wzrosły o ok. 30%.  Szacowane koszty 

realizacji całości zadania w chwili obecnej przedstawiają się następująco: 

a) odcinek od ul. Wandy do skrzyżowania z ul. Staszica (o dł. jezdni ok. 265 mb),   

najkorzystniejsza oferta z przetargu: 3 398 831,13 zł, 

b) odcinek od ul. Staszica do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową (o dł. jezdni 329 mb wraz             

z przebudową kanalizacji deszczowej): 5 067 424,60 zł, 

c) odcinek od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiaździstej (o dł. 286 mb):  5 744 683,09 zł,  

d) odcinek od  ul. Ocickiej i Wiejskiej od ul. Węgierskiej do dz. nr 106 (o dł. 929 mb):              

4 370 375,05 zł, 

e) odcinek od ul. Wiejskiej od działki nr 59 do DW 416 (o dł.737 mb): 2 264 445,18 zł.   

 

Ogólny szacowany koszt robót budowlanych na zadaniu wynosi obecnie 20 845 759,05 zł.    

 

W związku z naborem wniosków prowadzonym do dnia 29.08.2022 r. przez Śląski Urząd 

Wojewódzki w Katowicach w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023              

na dofinansowanie zadań powiatowych i zadań gminnych, istnieje możliwość uzyskania 

dofinansowania na przygotowanie dokumentacji (w trybie „zaprojektuj i wybuduj”), 

realizację robót budowlanych w pasie drogowym (w tym: roboty budowlane                                  

na skrzyżowaniach z innymi drogami publicznymi, przełożenie kolidujących sieci                                  

i ich zabezpieczenie, budowa kanałów technologicznych) oraz tablice informacyjne. Zgodnie                    

z założeniami programu dofinansowanie nie może być wyższe niż 80% wartości kosztów 

kwalifikowanych zadania. Ostatecznie wysokość dofinansowania ze środków Funduszu             

dla poszczególnych zadań ustali komisja ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań 

powiatowych oraz zadań gminnych. Ponadto program przewiduje realizację zadań, których 

czas realizacji jest dłuższy niż 12 miesięcy – tzw. „zadania wieloletnie”. Warunkiem 

otrzymania dofinansowania jest m.in. rozpoczęcie zadania (podpisanie umowy na wykonanie 

robót budowlanych lub umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych)              

w roku 2023. 

W ramach w/w programu możliwe jest złożenie wniosku o dofinansowanie dla zadania 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja                
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do ul. Gwiaździstej, od ul. Staszica 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”. Zadanie to obejmowałoby przebudowę 

odcinków drogi powiatowej na długościach 286 mb (rondo), 290 mb (ul. Kościuszki)               

i 929 mb (ul. Ocicka i Wiejska) oraz rozbudowę odcinka drogi powiatowej na długości            

737 m (ul. Wiejska poza terenem zabudowanym do DW 416). Planowany termin realizacji 

zadania to 03.2023 r. – 10.2024 r. Szacunkowy koszt zadania wynosi: 17 628 875,74 zł,           

w tym: 

1) koszty kwalifikowalne w wysokości: 17 446 759,45 zł, w tym:  

- roboty budowlane i dokumentacja projektowa: 17 439 379,45 zł, 

- tablice informacyjne: 7 380 zł, 

2) koszty niekwalifikowalne: 182 116,29 zł, w tym:  

- roboty budowlane: 7 648,29 zł,  

- nadzór inwestorski: 174 468,00 zł  

Przewidywany koszt dofinansowania, zakładając 50% kosztów w ramach RFRD                      

(na podstawie otrzymanego poziomu dofinansowania w ramach naboru wniosków                     

na rok 2022), wynosi: 8 723 380 zł. W przypadku pozyskania dofinansowania, pozostały 

koszt stanowiący udział własny wynosi 8 905 496 zł i jest planowany do sfinansowanie                

po połowie przez Powiat Raciborski - kwota 4 452 748 zł i Miasto Racibórz  - kwota                 

4 452 748 zł.   

 

Po wnikliwym zapoznaniu się z tematem, w toku dyskusji Zarząd postanowił: 

1) nie wyrazić zgody na podpisanie umowy o dofinansowanie 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 ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg                       

- Województwo Śląskie z dofinansowaniem w wysokości 3 586 222,19 zł, 

2) wyrazić zgodę na złożenie do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 

wniosku o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3548 w Raciborzu 

od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiaździstej, od ul. Staszica do rejonu skrzyżowania             

z ul. Sejmową i od skrzyżowania z ul. Węgierską do działki nr 106 oraz rozbudowa drogi 
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powiatowej nr 3548S w Raciborzu od działki nr 59 do drogi wojewódzkiej nr 416” w ramach 

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Województwo Śląskie na rok 2023. 

 

Wicestarosta przedstawił pismo nr MOWR.035.1.2022 Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach z 17 sierpnia 2022 r. dot. przygotowań do sezonu grzewczego. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 700833. 

 

Zarząd po przeanalizowaniu sprawy, nie wyraził zgody na zwiększenie budżetu jednostki           

na zakup węgla, jednocześnie polecił Dyrektorowi MOW intensyfikację działań, mających             

na celu zakup opału, np. poprzez nawiązanie bezpośredniego kontaktu z Polską Grupą              

Górniczą S.A. 

 

Wicestarosta przedstawił odpowiedź Firmy Eko-Okna S.A. z 16 sierpnia 2022 r.                       

(data wpływu do Starostwa 19 sierpnia 2022 r.) na pismo nr ZS.830.1.2021 z dnia 25 lipca 

2022 r. dot. działalności środowiskowego domu samopomocy w budowanym przez firmę 

Centrum dla osób niepełnosprawnych w Krzyżanowicach. 

Ww. korespondencja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem                    

UID 701185. 

 

Zarząd po przeanalizowaniu sprawy uznał, iż położenie nowopowstającego centrum                  

pod względem dojazdu nie jest tak komfortowe dla obecnych i przyszłych podopiecznych 

ŚDS, jak obecna lokalizacja w Raciborzu. Miasto pod względem miejsca (centrum Powiatu), 

jak i połączeń komunikacyjnych jest rozwiązaniem najbardziej racjonalnym. Ponadto 

uzyskanie zgody Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na funkcjonowanie na terenie 

powiatu raciborskiego 60-miejscowego środowiskowego domu samopomocy dla osób            

z zaburzeniami psychicznymi, chociaż bardzo oczekiwanym i pożądanym, może                   

być procesem długotrwałym. 

 

Mając na uwadze powyższe, Zarząd polecił przygotowanie projektu odpowiedzi Zarządu             

do Prezesa Eko-Okien z powyższym stanowiskiem. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła informację o terminach posiedzeń komisji stałych Rady 

Powiatu Raciborskiego, zaplanowanych na sierpień 2022 r. 
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Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem                    

UID 700929. 

 

Ad. 4 

 

W tym miejscu Starosta rozpoczął omawianie materiałów dodatkowych. 

 

Sekretarz Powiatu omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

uchylenia uchwały dotyczącej poparcia działań Zarządu Powiatu Raciborskiego na rzecz 

środowisk osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży zmierzających do powstania 

powiatowego centrum osób niepełnosprawnych i rehabilitacji w Powiecie Raciborskim. 

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

UID 702122. 

 

Sekretarz Powiatu przypomniała, że dnia 30 września 2021 r. Rada Powiatu Raciborskiego 

uchwałą nr XXXII/259/2021 poparła działania na rzecz środowisk osób niepełnosprawnych 

oraz dzieci i młodzieży zmierzające do powstania powiatowego centrum osób 

niepełnosprawnych i rehabilitacji w Powiecie Raciborskim zlokalizowanego w sąsiedztwie 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu na działce stanowiącej aktualnie 

własność Powiatu Raciborskiego.  

Z powodu braku realizacji budowy inwestycji powiatowego centrum osób niepełnosprawnych 

i rehabilitacji przez spółkę Eko-Okna S.A. z siedzibą w Kornicach przy ul. Spacerowej 4              

w uzgodnionej lokalizacji, zachodzi konieczność wyeliminowania z obrotu prawnego 

uchwały nr XXXII/259/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 września 2021 r.,               

która zakładała powstanie centrum w Raciborzu. 

 

Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej poparcia działań Zarządu Powiatu 

Raciborskiego na rzecz środowisk osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży 

zmierzających do powstania powiatowego centrum osób niepełnosprawnych i rehabilitacji            

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

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 
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Raciborskiego w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej poparcia działań Zarządu Powiatu 

Raciborskiego na rzecz środowisk osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży 

zmierzających do powstania powiatowego centrum osób niepełnosprawnych i rehabilitacji            

w Powiecie Raciborskim oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję w dniu                                   

30 sierpnia 2022 r. 

 

Starosta przedstawił pismo Związku Powiatów Polskich nr Or.A.0714/85/22 z 16 sierpnia 

2022 r. dot. prośby ukraińskiej Jednostki Wojskowej A7234 o wsparcie w postaci zakupu 

samochodu dostawczego. 

Ww. korespondencja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem                    

UID 700478. 

 

Zarząd po zapoznaniu się z korespondencją podkreślił, iż Powiat Raciborski od początku 

inwazji podejmuje w miarę swoich możliwości wszelkie możliwe działania mające na celu 

wsparcie Ukrainy, jednakże po przeanalizowaniu sprawy, ze względu na brak środków           

w budżecie, nie widzi możliwości udzielenia wsparcia ww. sprawie. 

 

Mając na uwadze powyższe, Zarząd polecił przygotowanie odpowiedzi do Związku 

Powiatów Polskich z powyższym stanowiskiem. 

 

Starosta przedstawił informację Referatu Inwestycji i Rozwoju o szczegółowym poziomie 

finansowania 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). 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem                    

UID 701809. 
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Zarząd zapoznał się z informacją Referatu Inwestycji i Rozwoju o szczegółowym poziomie 

finansowania 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). 

 

Wicestarosta przedstawił pismo nr EN-NO.5423.13.13.2022 EN-NO.KW-00693/22 Członka 

Zarządu Województwa Śląskiego Beaty Białowąs z 17 sierpnia 2022 r. dot. braku możliwości 

przejęcia przez Samorząd Województwa Śląskiego Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach. 

Ww. korespondencja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem                    

UID 701490. 

 

W toku dyskusji Zarząd, mając na uwadze wagę sprawy, postanowił ponowić starania                     

i powrócić do tematu na jednym z kolejnych posiedzeń, w celu określenia dalszych 

kierunków działań. 

 

Wicestarosta omówił spotkanie, w jakim uczestniczył 23 sierpnia 2022 r. w ramach prac 

Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty. W siedzibie Ministerstwa Edukacji            

i Nauki w Warszawie z przedstawicielami nauczycielskich związków zawodowych                 

oraz strony samorządowej spotkali się Minister Przemysław Czarnek oraz Wiceminister 

Dariusz Piontkowski. Głównymi tematami dyskusji były organizacja nowego roku szkolnego 

oraz wynagrodzenia nauczycieli. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła opinię Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej                                

i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji z posiedzenia w dniu 23 sierpnia 

2022 r.  

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem                    

UID 701930. 

 

Zarząd zapoznał się z ww. opinią. 
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O godz. 13:00 Starosta zakończył posiedzenie. 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała:                                                                    Prowadzący posiedzenie: 

Inspektor w Wydziale Organizacyjnym   Starosta 

      

Beata Roesler        Grzegorz Swoboda  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 sierpnia 2022 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 sierpnia 2022 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 

Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu przy ul. Królewskiej 19. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki                

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu 

raciborskiego przez Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 

wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2022 roku. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu 

się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 2032                      

w I półroczu 2022 roku. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 

wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                     

za I półrocze 2022 roku. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi                

na rok 2022. 

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

pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok. 

 


