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OR.IV.0022.1.35.2022 

 

PROTOKÓŁ  NR 189/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 14 września 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 Skarbnika Powiatu  

Romana Nowaka. W związku z powyższym w posiedzeniu uczestniczy Zastępca Skarbnika 

Powiatu Dominika Budzan.   

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 09.00, odbyło się w budynku A, na I piętrze,  

w sali Zarządu. 

Starosta zaproponował, aby oddawanie głosu sygnalizowane było poprzez 

podniesienie ręki. Przed każdym głosowaniem będzie zadawał pytanie kto jest za danym 

rozstrzygnięciem, przykładowo zaakceptowaniem/podjęciem uchwały, itp.  

Starosta rozszerzył porządek posiedzenia o dodatkowy wniosek Kierownika 

Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu z dnia 9 września 2022 r., który omówiony 

zostanie przez Kierownika Roberta Myśliwego w pkt 3 protokołu.  

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia? 

Po zmianie, 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. 
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TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 187/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 24 sierpnia 2022 r. oraz Protokołu Nr 188/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 30 sierpnia 2022 r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Omówienie wniosku Kierownika Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu  

z dnia 9 września 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym wydatków. 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

5. Sprawy bieżące. 

 

 

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

20 września 2022 r. o godz. 08.00. 

 

 

Ad. 1 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 187/2022 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 24 sierpnia 2022 r. bez odczytywania, który był do wglądu  

w Wydziale Organizacyjnym? 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 187/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 24 sierpnia 2022 r. 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 188/2022 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 30 sierpnia 2022 r. bez odczytywania, który był do wglądu  

w Wydziale Organizacyjnym? 

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

2 głosami wstrzymującymi – przyjął Protokół Nr 188/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 30 sierpnia 2022 r. 
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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: 

705194 i 705196. 

Starosta 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 27 września 2022 r.? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 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 27 września 2022 r., po wniesieniu przez Zastępcę Skarbnika Powiatu autopoprawek 

zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

 

Starosta 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 27 września 2022 r.? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 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 27 września 2022 r., po wniesieniu  

przez Zastępcę Skarbnika Powiatu autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie  

zmiany uchwały dotyczącej udzielenia dotacji celowej, z budżetu Powiatu Raciborskiego  
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na 2022 r., 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 

704334. 

Wicestarosta przypomniał, że dnia 25 stycznia 2022 r. Rada Powiatu Raciborskiego podjęła 

Uchwałę Nr XXXVI/293/2022 w sprawie udzielenia dotacji celowej, z budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2022 r., Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 

Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, w której przyznała Szpitalowi 

dotację w kwocie 1 485 319,42 zł. 

Dnia 27 stycznia 2022 r. pomiędzy Powiatem Raciborskim a Szpitalem Rejonowym  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu została zawarta umowa nr ZS.8023.1.3.2022 dotycząca 

przekazania dotacji na budowę SOR-u. Umowa zakłada przekazanie Szpitalowi w 2022 r. 

dotacji w kwocie 990 212,94 zł.  

Dnia 29 marca 2022 r. pismem znak OIOM1.9022.6.2020.TK Ministerstwo Zdrowia wyraziło 

zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do 30 czerwca 2023 r. W związku z czym,  

po dokonaniu przeglądu stanu realizacji inwestycji i możliwych jeszcze do wykonania  

i rozliczenia prac w 2022 r., Szpital zaproponował następujące terminy przekazania dotacji:  

1)I transza - 561 486,83 zł - w 2022 r.  

2)II transza - 428 726,11 zł - w 2023 r. 

 

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

Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia dotacji celowej, z budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2022 r., Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

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

przekazaniem na sesję w dniu 27 września 2022 r.? 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia dotacji celowej, z budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2022 r., Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

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

o jego przekazaniu na sesję, która odbędzie się w dniu 27 września 2022 r. 
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Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych  

na realizację tych zadań w roku 2022. 

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

705379. 

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

Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zadań z zakresu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2022 oraz jego 

przekazaniem na sesję w dniu 27 września 2022 r.? 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zadań z zakresu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2022 oraz postanowił  

o jego przekazaniu na sesję, która odbędzie się w dniu 27 września 2022 r. 

W związku z powyższym Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych 

skierować ww. projekt uchwały do Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w Raciborzu, celem zaopiniowania.  

Ponadto Zarząd przekazał radnym informacje dodatkowe pt. „Stan wykorzystania środków 

PFRON na dzień 9 września 2022 roku” oraz „PUP – stan wykorzystania środków PFRON  

na dzień 31 sierpnia 2022 r.”.  

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Raciborski wraz z autopoprawką redakcyjną. Jednocześnie przedstawił skutki 

finansowe wynikające z wprowadzenia od 1 września 2022 r. zmian do regulaminu 

wynagradzania nauczycieli.  

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

705416. 
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Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej regulaminu określającego niektóre 

zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski wraz z autopoprawką redakcyjną 

oraz jego przekazaniem na sesję w dniu 27 września 2022 r.? 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej regulaminu określającego niektóre 

zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski wraz z autopoprawką redakcyjną 

zgłoszoną w trakcie posiedzenia oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję, która odbędzie 

się w dniu 27 września 2022 r. 

 

Ad. 3 

 

O godz. 10.00 na posiedzenie został poproszony Kierownik Powiatowego Centrum Sportu 

Robert Myśliwy.  

Starosta w imieniu swoim oraz zebranych przywitał zaproszonego gościa oraz poprosił  

o omówienie wniosku z dnia 9 września 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym 

wydatków.  

Tytułem wstępu Wicestarosta przypomniał, że zgodnie z ustaleniami z posiedzenia  

w dniu 26 czerwca 2022 r. wspólnie z Kierownikiem została przeprowadzona analiza oferty 

zajęć rekreacyjno-sportowych prowadzonych przez placówkę wraz z dochodami i kosztami. 

Koniecznym staje się także podjęcie decyzji dot. zatrudnienia pracownika ds. wychowania 

fizycznego i sportu (po odejściu na emeryturę dotychczasowego pracownika). 

Mając na uwadze powyższe Kierownik Robert Myśliwy szczegółowo zapoznał zebranych  

z wnioskiem w sprawie zmian w planie finansowym wydatków polegających na przeniesieniu 

oraz zwiększeniu planowanych wydatków w ramach rozdziału 92601 oraz zmniejszeniu planu 

wydatków rozdziału 85412 § 4170, tj. wynagrodzenia bezosobowe.  

Ww. wniosek znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 705347.  

Kierownik przekazał, że w związku z narastającym kryzysem energetycznym i perspektywą 

recesji oraz biorąc pod uwagę doświadczenia minionych dwóch lat działalności PCS 

przygotowana została propozycja zajęć rekreacyjno-sportowych uwzględniająca wnioski  
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po analizie dochodów i kosztów oferty z poprzedniego roku szkolnego. Zajęcia ww. będą 

realizowane od października br. do końca czerwca 2023 r. Dodał, że w związku  

z rocznym urlopem na poratowanie zdrowia instruktora prowadzącego zajęcia  

z nowoczesnych form ruchu prawdopodobnie nie wszystkie grupy będą miały możliwość ich 

realizacji.  

W toku dyskusji Zarząd nie wniósł uwag do proponowanych zajęć rekreacyjno-sportowych, 

jednakże polecił Kierownikowi, aby podjął działania mające na celu kontynuację zajęć  

z nowoczesnych form ruchu, w szczególności poprzez pozyskanie innego instruktora.  

Kierownik Robert Myśliwy podkreślił, że zdecydowanie mniejsza część zajęć  

z dotychczasowej oferty PCS nie będzie realizowana lub w ograniczonym (akcyjnym) 

zakresie, co może spowodować ograniczenie potencjalnych klientów. Większość natomiast 

będzie realizowana w dotychczasowej sprawdzonej formule. Zaproponował zmianę cennika 

PCS w Raciborzu od 1 października br. polegającą na podniesieniu opłaty miesięcznej  

za zajęcia z 60 zł do 70 zł z wyłączeniem kickboxingu. 

Kierownik zwrócił uwagę, że w ostatnich kilkunastu miesiącach PCS w Raciborzu znacznie 

poszerzyło swoją ofertę sportową i rekreacyjną dla różnych grup wiekowych. Ponadto  

od stycznia 2022 r. przejęło dodatkowe zadania dotychczas realizowane przez Referat 

Edukacji tut. Starostwa dot. współorganizacji i koordynacji ponad 80 imprez sportowych 

wpisanych do kalendarza imprez sportowych. W związku z powyższym poprosił  

o zwiększenie kwoty na wynagrodzeniach osobowych w związku z postulowanym  

zwiększeniem z 0,75 do 1,00 wymiaru etatu pracownika na stanowisku pracy ds. wychowania 

fizycznego i sportu. Dodał, że w związku z oszczędnościami jakie wynikają z obecnego 

wakatu na tym stanowisku, jednostka jest w stanie pokryć wynagrodzenie ww. pracownika 

oraz składki na ubezpieczenie społeczne w całości (ze względu na bardzo dobrze realizujące 

się w roku 2022 dochody), jednak wnioskuje o zwiększenie planu wydatków na składki  

na Fundusz Pracy.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził aprobatę dla pracy oraz zaangażowania Kierownika  

i podległych pracowników jednostki. Zwrócił uwagę, że z powodzeniem zostały zrealizowane 

akcje takie jak „Zima w Powiecie” czy „Wakacje w Powiecie”. Ponadto placówka koordynuje 

wydarzenia sportowe na terenie całego powiatu, co wiąże się z koniecznością wyjazdów  

do gmin ościennych i pracy w weekendy. Dlatego też wydaje się uzasadniona prośba 

Kierownika o zwiększenie wymiaru etatu pracownika na stanowisku pracy ds. wychowania 

fizycznego i sportu. 
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W dalszej kolejności Kierownik omówił proponowane zmiany w planie wydatków,  

a dotyczące zwiększenia środków finansowych w ramach § 4210 zakup materiałów  

i wyposażenia.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z wnioskiem Kierownika Powiatowego Centrum 

Sportu w Raciborzu z dnia 9 września 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym 

wydatków i nawiązując do ustaleń z posiedzenia w dniu 26 czerwca 2022 r. z dokonaną 

analizą zajęć prowadzonych w placówce oraz wysłuchał wyjaśnień udzielonych  

przez Kierownika Roberta Myśliwego. 

Zarząd polecił, aby Kierownik PCS:  

1) podjął działania mające na celu kontynuację zajęć z nowoczesnych form ruchu,  

w szczególności poprzez pozyskanie innego instruktora,  

2) w kwestii realizacji decyzji o nasadzenia zastępczych drzew skontaktował się  

z Referatem Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. Starostwa w celu uzgodnienia źródła 

sfinansowania,  

3) przygotował informację o liczbie mieszkańców poszczególnych gmin biorących udział  

w zajęciach rekreacyjno-sportowych. 

 

Mając na uwadze powyższe Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Edukacji przygotować  

na kolejne posiedzenie:  

1) kartę informacyjną dot. dalszej formuły funkcjonowania placówki, w tym planowanych 

dochodów i wydatków, z propozycją rozstrzygnięcia zagadnień postawionych do decyzji 

Zarządu przez Kierownika placówki,  

2) projekt uchwały w sprawie zmiany cennika PCS od 1 października 2022 r.  

 

O godz. 10.50 Kierownik Robert Myśliwy opuścił posiedzenie.  

 

Ad. 4 

 

Starosta poprosił Zastępcę Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektów uchwał Zarządu  

w zakresie spraw finansowych.  
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Zastępca Skarbnika Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

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

wraz z autopoprawkami. 

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

705133. 

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

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok (rezerwa) wraz ze zgłoszonymi  

przez Zastępcę Skarbnika Powiatu autopoprawkami? 

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

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

Raciborskiego na 2022 rok (rezerwa), 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.  

 

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 

705135. 

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

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok wraz ze zgłoszonymi przez Zastępcę 

Skarbnika Powiatu autopoprawkami? 

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

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

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

zgłoszonych w trakcie posiedzenia.  

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

nr OR.IV.0025.1.2022.  

Nawiązując do ww. projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2022 rok Zarząd: 

1) polecił Dyrektorowi Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu udzielić szczegółowych 

wyjaśnień dot. przesunięcia kwoty 3 000,00 zł w planie wydatków w związku ze zmianą 
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formy rozliczenia w ramach akcji pn. „Wakacje w powiecie”, a także przedstawić 

szczegółowe sprawozdanie z realizacji ww. akcji przez pracowników placówki  

(które zadania realizowali pracownicy w ramach zatrudnienia a które zadania zrealizowane 

zostały na podstawie zleceń zewnętrznych),  

2) nie dokonał zmian w budżecie placówki polegających na zwiększeniu planowanych 

wydatków o kwotę 2 600,00 zł, polecając udzielenie dodatkowych wyjaśnień.  

 

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 

705136. 

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

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi 

na rok 2022 wraz ze zgłoszonymi przez Zastępcę Skarbnika Powiatu autopoprawkami? 

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

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

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

po wniesieniu przez Zastępcę Skarbnika Powiatu autopoprawek zgłoszonych w trakcie 

posiedzenia.  

Po zmianach, Uchwała stanowi załącznik nr 5 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 

705138. 

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 zgłoszonymi przez Zastępcę Skarbnika Powiatu autopoprawkami? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych 
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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 6 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2022.  

Nawiązując do ww. projektu uchwały Zarząd nie dokonał przesunięcia kwoty 5 070,00 zł  

do planu wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, z przeznaczeniem  

na przeprowadzenie szkolenia kadry pedagogicznej w zakresie udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej polecając, aby Dyrektor udzielił dodatkowych wyjaśnień w ww. sprawie. 

 

Zastępca Skarbnika Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie przyjęcia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19 na lata 2021-2023. 

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

705140. 

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

środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na lata 2021-2023? 

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

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

pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na lata 2021-2023. 

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

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego 

konkursu ofert 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 

704200. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji konkursowej 

do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Przeprowadzenie 

w roku 2022 programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji konkursowej  

do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Przeprowadzenie 

w roku 2022 programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc  

w rodzinie”. 

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

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu  

Pani Marzenie Kacprowicz do złożenia wniosku do udziału w projekcie z programu 

Erasmus+, sektor Edukacja szkolna, akcja 2 Współpraca organizacji i instytucji - Partnerstwa 

na małą skalę (KA210) - projekt pn. „Women's power - past and present”. 

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

703379. 

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

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu Pani Marzenie Kacprowicz 

do złożenia wniosku do udziału w projekcie z programu Erasmus+, sektor Edukacja szkolna, 

akcja 2 Współpraca organizacji i instytucji - Partnerstwa na małą skalę (KA210) - projekt  

pn. „Women's power - past and present”? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 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 złożenia wniosku do udziału w projekcie z programu Erasmus+, sektor Edukacja szkolna, 

akcja 2 Współpraca organizacji i instytucji - Partnerstwa na małą skalę (KA210) - projekt  

pn. „Women's power - past and present”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 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 Specjalnych w Raciborzu Panu Bartoszowi 

Białasowi do realizacji projektu pn. „Akademia Równych Szans” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wraz z autopoprawkami 

redakcyjnymi do § 5 i § 6. 



 

 

13 

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

702055. 

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

Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Panu Bartoszowi Białasowi  

do realizacji projektu pn. „Akademia Równych Szans” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wraz z autopoprawkami 

redakcyjnymi do § 5 i § 6? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Panu Bartoszowi Białasowi  

do realizacji projektu pn. „Akademia Równych Szans” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, po wniesieniu autopoprawek 

redakcyjnych do § 5 i § 6 zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

Po zmianach, Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2022.  

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie  

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama 

Mickiewicza w Raciborzu Panu Maciejowi Malinowskiemu do przygotowania i złożenia 

wniosku w ramach programu konkursowego pn. „Drewno jest z lasu” organizowanego  

przez Lasy Państwowe. 

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

705564. 

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

Dyrektorowi II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu  

Panu Maciejowi Malinowskiemu do przygotowania i złożenia wniosku w ramach programu 

konkursowego pn. „Drewno jest z lasu” organizowanego przez Lasy Państwowe? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu  

Panu Maciejowi Malinowskiemu do przygotowania i złożenia wniosku w ramach programu 

konkursowego pn. „Drewno jest z lasu” organizowanego przez Lasy Państwowe. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022.  



 

 

14 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 

zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski wraz z autopoprawką redakcyjną oraz zmianą terminu 

przeprowadzenia konsultacji. 

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

705420. 

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

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej zmiany uchwały w sprawie 

regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski wraz z autopoprawką redakcyjną oraz zmianą terminu przeprowadzenia 

konsultacji? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej zmiany uchwały w sprawie regulaminu 

określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski,  

po wniesieniu w trakcie posiedzenia autopoprawki redakcyjnej oraz zmianie terminu 

przeprowadzenia konsultacji, które rozpoczną się 19 września 2022 r. i zakończą 26 września 

2022 r. 

Po zmianach, Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2022.  

 

Ad. 5 

 

Zastępca Skarbnika Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2022 rok. Jednocześnie dodała, że po przygotowaniu przedmiotowej karty 

informacyjnej otrzymała dodatkowe zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół 

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

705168. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek podległych na 2022 rok. 

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu  

dot. zapoznania się z protokołem z posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. z dnia 29 sierpnia 2022 r. 

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

703572. 

Wicestarosta poinformował, że przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej PKS Sp. z o. o.  

w dniu 29 sierpnia 2022 r. było:  

1) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu 

Spółki, 

2) wybór kandydata do Zarządu Spółki, 

3) podjęcie uchwały w sprawie odwołania Zarządu Spółki,   

4) podjęcie uchwały w sprawie powołania Zarządu Spółki, 

5) wniosek do Zgromadzenia Wspólników o przyznanie Zarządowi wynagrodzenia 

miesięcznego podstawowego, 

6) bieżące sprawy ekonomiczno – finansowe Spółki,  

7) sprawy bieżące. 

 

Jak przekazał Wicestarosta na ww. posiedzeniu Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie 

powołania Pana Damiana Knury na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  

w Raciborzu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem nr 23/29.08/2022 z przebiegu 

posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu odbytego w dniu 29 sierpnia 2022 r.  

przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość  

wraz z protokółem z przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem do Zarządu 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Raciborzu.  
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Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. przedstawienia 

aktualizacji kwot dotacji dla placówek niepublicznych. 

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

703789. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z aktualizacją kwoty dotacji dla placówek 

niepublicznych obowiązującą od 1 września 2022 r., a dokonaną w związku z realizacją 

zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, 

psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych. 

 

Członkini Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska omówiła kartę informacyjną 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. zmiany stawki czynszu najmu lokalu 

użytkowego w Raciborzu przy ul. Ludwika 4, wynajmowanego przez Oddział Regionalny 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

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

704093. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zdecydował o zmianie stawki czynszu najmu lokalu 

użytkowego w Raciborzu przy ul. Ludwika 4, wynajmowanego przez Oddział Regionalny 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, począwszy od września 2022 r., o wzrost 

opłaty za energię elektryczną, ustalając stawkę czynszu w wysokości 37,10 zł za m
2
 netto. 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Rozwoju dot. zabezpieczenia 

środków finansowych na realizację robót budowlanych na zadaniu pn. „Rozbudowa budynku 

archiwum na Centrum Usług Wspólnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania  

przy ul. Opolskiej 5 w Raciborzu”. 

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

705385. 

Starosta poinformował, że w dniu 23 sierpnia 2022 r. Powiat Raciborski ogłosił postępowanie 

przetargowe na realizację zadania pn.: „Rozbudowa budynku archiwum na Centrum Usług 

Wspólnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania przy ul. Opolskiej 5 w Raciborzu”. 

Było to drugie postępowanie z uwagi na brak ofert w pierwszym postępowaniu.  

W dniu 8 września 2022 r. odbyło się otwarcie ofert na realizację przedmiotowego 

zamówienia. W postępowaniu tym została złożona 1 oferta na kwotę 614 765,28 zł brutto. 

Proponowany terminem gwarancji na przedmiot zamówienia – 48 miesięcy od daty odbioru.  
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Wartość szacunkowa zamówienia jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację 

zamówienia to  402 881,24 zł netto, 495 543,93 zł brutto. Termin wykonania zamówienia:  

90 dni od daty podpisania umowy. 

W celu wyboru wykonawcy zachodzi konieczność zwiększenia środków, jakie Zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia o kwotę 314 765,28 zł. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wstępnie zapoznał się z kartą informacyjną  

dot. zabezpieczenia środków finansowych na realizację robót budowlanych na zadaniu  

pn. „Rozbudowa budynku archiwum na Centrum Usług Wspólnych wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania przy ul. Opolskiej 5 w Raciborzu” i postanowił, że ostateczna decyzja zostanie 

podjęta na kolejnym posiedzeniu. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

do określenia realizacji Uchwały Nr XLIII/338/2022 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego. 

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

705618. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Referatu Bezpieczeństwa  

i Zarządzania Kryzysowego do określenia realizacji Uchwały Nr XLIII/338/2022 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie 

zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego. 

 

Starosta omówił: 

1) kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLIII/339/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2022 – 2032,  

2) kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLIII/340/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 

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

704330, 704340. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował: 

1) zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały 

Nr XLIII/339/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2022 – 2032,  

2) zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały 

Nr XLIII/340/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok.  

 

Wicestarosta zaprezentował: 

1) kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLIII/341/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie 

nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, 

2) kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLIII/342/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie 

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

pielęgniarstwo,  

3) kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLIII/343/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie 

udzielenia z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2022 r. pomocy rzeczowej 

miastu  partnerskiemu Horishni Plavni na Ukrainie. 

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

704377, 705216,704629. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował: 

1) kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLIII/341/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie 

nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, 

2) kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLIII/342/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie 

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

pielęgniarstwo,  
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3) kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLIII/343/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie 

udzielenia z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2022 r. pomocy rzeczowej 

miastu  partnerskiemu Horishni Plavni na Ukrainie.  

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji do określenia realizacji 

Uchwały Nr XLIII/344/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 sierpnia 2022 r.  

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. 

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

704338. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Referatu Edukacji  

do określenia realizacji Uchwały Nr XLIII/344/2022 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 30 sierpnia 2022 r. 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. 

 

Członkini Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska omówiła kartę informacyjną 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały Nr XLIII/345/2022 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody  

na zamianę nieruchomości. 

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

704245. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały Nr XLIII/345/2022 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 

nieruchomości. 
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Sekretarz Powiatu przedstawiła: 

1) kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLIII/346/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 sierpnia 2022 r. 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 Wydziału Organizacyjnego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLIII/347/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu. 

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

705675 i 705182. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował: 

1) kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLIII/346/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 sierpnia 2022 r. 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 Wydziału Organizacyjnego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLIII/347/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła:  

1) zawiadomienie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji  

o rozpoczęciu kontroli pn. „Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze  

2022 r.”. 

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

703532,  

2) informację o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji, 

które odbędzie się w dniu 15 września 2022 r. o godz. 08.30 w Starostwie Powiatowym  

w Raciborzu.  

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

703661,  
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3) odpowiedź przygotowaną przez Wydział Finansowy na wnioski Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Raciborskiego VI kadencji podjęte w ramach kontroli pn. „Wykonanie budżetu 

Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2022 r.”. 

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

705417.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z odpowiedzią na wnioski Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji podjęte w ramach kontroli pn. „Wykonanie budżetu 

Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2022 r.”. 

 

Starosta zaprezentował Uchwałę Nr 4200/III/190/2022 III Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 13 września 2022 r. w sprawie opinii  

o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Raciborskiego informacji o przebiegu wykonania 

budżetu za I półrocze 2022 roku. RIO w Katowicach wydało pozytywną opinię w sprawie 

przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku. 

Ww. Uchwała znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 705881. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z Uchwałą Nr 4200/III/190/2022 III Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 13 września 2022 r.  

w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Raciborskiego informacji o przebiegu 

wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku. 

 

Starosta przedstawił Uchwałę Nr LXVI/519/2022 Rady Miasta Świnoujście z dnia 25 sierpnia 

2022 r. w sprawie apelu do Prezesa Rady Ministrów o ochronę systemu rzecznego Odry  

oraz skutecznego przeciwdziałania zanieczyszczeniom ekologicznym. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z Uchwałą Nr LXVI/519/2022 Rady Miasta 

Świnoujście z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie apelu do Prezesa Rady Ministrów o ochronę 

systemu rzecznego Odry oraz skutecznego przeciwdziałania zanieczyszczeniom 

ekologicznym i zdecydował o jej przekazaniu radnym do wiadomości. 

 

W końcowej części posiedzenia zebrani wstępnie zapoznali się projektem uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w  sprawie naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów 

kształcących się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo. 

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

704617. 



 

 

22 

Przedmiotowy projekt uchwały będzie procedowany w trackie posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 27 września 2022 r.  

 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że w dniach od 19 do 30 września 2022 r.  

w Powiecie Raciborskim przeprowadzona zostanie kontrola w zakresie prawidłowości 

wykorzystania i rozliczenia środków dotacji udzielonej w ramach Projektu „Wsparcie dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID - 19”. Okres objęty kontrolą: 

od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Kontrolę przeprowadzą pracownicy Śląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.  

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

704862. 

 

O godz. 11.55 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 14 września 2022 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 14 września 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 rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2022. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2022 rok. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia planu finansowego 

środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na lata 2021-2023. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania Komisji konkursowej  

do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert  

pn. „Przeprowadzenie w roku 2022 programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie”. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu Pani Marzenie 

Kacprowicz do złożenia wniosku do udziału w projekcie z programu Erasmus+, sektor 

Edukacja szkolna, akcja 2 Współpraca organizacji i instytucji - Partnerstwa na małą skalę 

(KA210) - projekt pn. „Women's power - past and present”. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Panu Bartoszowi Białasowi  

do realizacji projektu pn. „Akademia Równych Szans” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu  

Panu Maciejowi Malinowskiemu do przygotowania i złożenia wniosku w ramach 

programu konkursowego pn. „Drewno jest z lasu” organizowanego przez Lasy 

Państwowe. 
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12. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej zmiany uchwały w sprawie regulaminu 

określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 


