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OR.IV.0022.1.36.2022 

 

PROTOKÓŁ  NR 190/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 20 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 Kierownika Biura Obsługi Starosty 

Sylwii Sitarz oraz dodał, że Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek 

dołączy do zebranych z drobnym opóźnieniem.  

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 08.05, odbyło się w budynku A, na I piętrze,  

w sali Zarządu. 

Starosta zaproponował, aby oddawanie głosu sygnalizowane było poprzez 

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

rozstrzygnięciem, przykładowo zaakceptowaniem/podjęciem uchwały, itp.  

Starosta rozszerzył porządek posiedzenia o dodatkowe materiały: 

1) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok (rezerwa),  

2) 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 2). Postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego nr OR.VII.272.26.2022, 

które omówione zostaną w pkt 4 protokołu.  

Ponadto Wicestarosta wniósł o zmianę załącznika do projektu uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu wynajmowania obiektów  

i urządzeń oraz korzystania z zajęć w Powiatowym Centrum Sportu w Raciborzu  

przy ulicy Klasztornej 9, zgodnie z przekazaną wersją papierową.  

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia? 
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Po zmianach, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków (nieobecny  

w tej części posiedzenia Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek)  

– 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – przyjął szczegółowy porządek 

posiedzenia, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Starosta wyznaczył Członków Zarządu, Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu  

do zreferowania poszczególnych punktów porządku posiedzenia, zgodnie z podziałem 

kompetencji w zakresie nadzoru i koordynacji spraw prowadzonych w komórkach 

organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu i jednostkach organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego. 

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 189/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 14 września 2022 r.  

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

3. Sprawy bieżące. 

4. Materiały dodatkowe.  

 

 

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

27 września 2022 r. o godz. 08.00. 

 

 

Ad. 1 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 189/2022 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 14 września 2022 r. bez odczytywania, który był do wglądu  

w Wydziale Organizacyjnym? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków (nieobecny w tej części posiedzenia 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek) – 4 głosami za, 0 głosów 

przeciw, 0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 189/2022 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 14 września 2022 r., po zgłoszeniu wniosków o poprawienie 

drobnych błędów redakcyjnych na str. 6-7. 
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Ad. 2 

 

Starosta poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektów uchwał Zarządu w zakresie 

spraw finansowych.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawił 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 

706776. 

Zgodnie z ustaleniami z poprzedniego posiedzenia Skarbnik Powiatu poinformował,  

że w przedmiotowym projekcie uchwały zaproponowano przesunięcie kwoty 50 888,00 zł  

w planie wydatków Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu, z przeznaczeniem  

na organizację zajęć sportowych prowadzonych w jednostce oraz na zakup niezbędnych 

materiałów i wyposażenia. 

Ponadto zaproponował, aby Zarząd dokonał przesunięcia kwoty 3 000,00 zł do planu 

wydatków PCS w Raciborzu, z przeznaczeniem na nasadzenia zastępcze drzew,  

co uzgodniono z Referatem Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. Starostwa.  

Skarbnik Powiatu zwrócił uwagę na problem związany z finansowaniem pomocy  

dla obywateli Ukrainy, którzy przebywają w naszym powiecie. Śląski Urząd Wojewódzki  

w Katowicach przekazuje te środki z opóźnieniem (co najmniej 2 – tygodniowym), na dzień 

dzisiejszy nie otrzymano środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy  

za pierwszą połowę sierpnia br. Powiat, aby terminowo opłacać faktury za zakwaterowanie, 

wyżywienie, transport, środki czystości i higieny osobistej obywateli Ukrainy realizuje te 

płatności z własnych środków, a następnie czeka na refundację środków ze Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Katowicach.  

W związku z tą sytuacją Zarząd zobowiązał Starostę, aby poruszył temat zapewnienia 

pomocy obywatelom Ukrainy i terminowego przekazywania środków na ten cel  

na Konwencie Powiatów Województwa Śląskiego, który odbędzie się  

w dniach 21-22 września br. w Powiecie Tarnogórskim.  

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

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

Powiatu autopoprawkami? 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków (nieobecny w tej części posiedzenia 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek) – 4 głosami za, 0 głosów 

przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok, po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu 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.  

 

Skarbnik 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 wraz z autopoprawkami.  

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

706779. 

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 Skarbnika Powiatu autopoprawkami? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków (nieobecny w tej części posiedzenia 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek) – 4 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 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.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany planów finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego na 2022 rok.  

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

706781. 

W tym miejscu Skarbnik Powiatu nawiązał do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego i poinformował, że w przedmiotowym projekcie uchwały 

zaproponowano, aby w dziale 801: 
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1) dokonać przesunięcia kwoty 5 070,00 zł do planu wydatków Zespołu Szkół 

Ekonomicznych w Raciborzu, z przeznaczeniem na szkolenie kadry pedagogicznej  

w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,  

2) dokonać przesunięcia kwoty 2 600,00 zł do planu wydatków Młodzieżowego Domu 

Kultury w Raciborzu, z przeznaczeniem na udział nauczyciela w Ogólnopolskim Sejmiku 

Wychowania Pozaszkolnego oraz na dofinansowanie do czesnego studiów 

podyplomowych.  

Jednocześnie Wicestarosta zapoznał zebranych z wyjaśnieniami Dyrektora Młodzieżowego 

Domu Kultury w Raciborzu, o których mowa w piśmie nr MDK 07/1/31/2022  

z dnia 15 września 2022 r. dot. przesunięcia kwoty 3 000,00 zł w planie wydatków w związku 

ze zmianą formy rozliczenia w ramach akcji pn. „Wakacje w powiecie”, sprawozdania  

z realizacji ww. akcji przez pracowników placówki oraz wnioskowanej kwoty 2 600,00 zł  

na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Jak przekazano wnioskowana kwota 2 600,00 zł 

przeznaczona będzie na doskonalenie zawodowe nauczycieli: 

1) studia podyplomowe na kierunku „Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób  

z niepełnosprawnością intelektualną”, wnioskowana kwota: 1 650,00 zł (50 % z kwoty 

3 300,00 zł),  

2) warsztaty doskonalące: „Choreoterapia – metoda odreagowania napięć psychoruchowych 

w pracy nauczyciela tańca” – wnioskowana kwota: 500 zł warsztaty plus koszty delegacji,  

3) warsztaty z muzyki, tańca, rytmiki, plastyki oraz warsztat dyrektorski w ramach 

Ogólnopolskiego Sejmiku Placówek Wychowania Pozaszkolnego organizowanego  

przez Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego. Wnioskowana kwota 450 zł  

– sejmik plus koszty delegacji. 

 

Ponadto Wicestarosta przedstawił wyjaśnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych  

w Raciborzu, o których mowa w piśmie nr ZSE.311.49.2022 z dnia 16 września 2022 r.  

dot. przesunięcia kwoty 5 070,00 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia kadry 

pedagogicznej w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  

Ww. pisma znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID: 706601, 

706744 i ujęte zostały w pkt 13 i 14 porządku posiedzenia.  

W trakcie dyskusji podkreślono, że dofinansowanie opłat przeznaczonych na doskonalenie 

zawodowe nauczycieli powinno dotyczyć podnoszenia kwalifikacji niezbędnych  
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do właściwego funkcjonowania szkoły/placówki lub wynikających z potrzeb organu 

prowadzącego. 

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

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego 

na 2022 rok? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków (nieobecny w tej części posiedzenia 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek) – 4 głosami za, 0 głosów 

przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego 

na 2022 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

1) zapoznał się z wyjaśnieniami Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu,  

o których mowa w piśmie nr MDK 07/1/31/2022 z dnia 15 września 2022 r.  

dot. przesunięcia kwoty 3 000,00 zł w planie wydatków w związku ze zmianą formy 

rozliczenia w ramach akcji pn. „Wakacje w powiecie”, sprawozdania z realizacji ww. akcji 

przez pracowników placówki i dokonał przesunięcia kwoty 2 600,00 zł, z przeznaczeniem 

na doskonalenie zawodowe nauczycieli,  

2) zapoznał się z wyjaśnieniami Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu,  

o których mowa w piśmie nr ZSE.311.49.2022 z dnia 16 września 2022 r. i dokonał 

przesunięcia kwoty 5 070,00 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia kadry 

pedagogicznej w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.  

 

Skarbnik Powiatu omówił 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 

706784. 

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

środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok wraz ze zgłoszonymi  

przez Skarbnika Powiatu autopoprawkami? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków (nieobecny w tej części posiedzenia 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek) – 4 głosami za, 0 głosów 
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przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany planu finansowego 

środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok, po wniesieniu przez 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.  

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

wyboru najkorzystniejszej oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie do realizacji 

zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Wicestarosta poinformował, że powołana uchwałą z dnia 14 września 2022 r. Komisja 

konkursowa, po przeprowadzeniu opiniowania pod względem formalnym i merytorycznym, 

zaopiniowała Zarządowi Powiatu ofertę Stowarzyszenia PERSONA na rzecz Promocji  

i Ochrony Zdrowia Psychicznego z siedzibą w Raciborzu jako spełniającą, w opinii Komisji, 

wymogi formalne i merytoryczne niezbędne do powierzenia Stowarzyszeniu realizacji 

powyżej wymienionego zadania. 

Opinia Komisji konkursowej znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem 

UID 706400, projekt uchwały pod numerem UID 706561. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty  

w otwartym konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków (nieobecny w tej części posiedzenia 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek) – 4 głosami za, 0 głosów 

przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyboru najkorzystniejszej 

oferty w otwartym konkursie 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 omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

wysokości opłat z tytułu wynajmowania obiektów i urządzeń oraz korzystania z zajęć  

w Powiatowym Centrum Sportu w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 9, wraz nowym 

brzmieniem załącznika.  

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

706715. 
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Wicestarosta poinformował, że Kierownik PCS w Raciborzu zaproponował zmianę cennika 

od 1 października br. polegającą na podniesieniu opłaty miesięcznej za zajęcia z 60 zł do 70 zł 

z wyłączeniem kickboxingu. Jednocześnie osoby, którym przysługuje zniżka zapłacą 40 zł 

niezależnie od charakteru zajęć.  

W tym miejscu, o godz. 08.43 na posiedzenie przybył Członek Zarządu Powiatu 

Raciborskiego Andrzej Chroboczek.  

W trakcie dyskusji Zarząd zwrócił uwagę na wzrost kosztów energii elektrycznej  

i ogrzewania funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego, 

w tym Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu, stąd podjęta została decyzja o wycofaniu  

z cennika rabatu za wynajem sal gimnastycznych w godzinach od 7.00 do 8.00 i od 20.00  

do 22.00.  

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu 

wynajmowania obiektów i urządzeń oraz korzystania z zajęć w Powiatowym Centrum Sportu 

w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 9, po wniesieniu w trakcie posiedzenia autopoprawek 

redakcyjnych oraz polegających na wykreśleniu z załącznika pkt 8 dot. rabatu za wynajem sal 

gimnastycznych w godzinach od 7.00 do 8.00 i od 20.00 do 22.00?  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu 

wynajmowania obiektów i urządzeń oraz korzystania z zajęć w Powiatowym Centrum Sportu 

w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 9, po wniesieniu w trakcie posiedzenia autopoprawek 

redakcyjnych oraz polegających na wykreśleniu z załącznika pkt 8 dot. rabatu za wynajem  

sal gimnastycznych w godzinach od 7.00 do 8.00 i od 20.00 do 22.00. 

Po zmianach, Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2022.  

 

Ad. 3 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Edukacji dot. nawiązania  

do ustaleń Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 14 września br. w sprawie funkcjonowania 

Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu. 

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

706801. 
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Wicestarosta przekazał, że Kierownik PCS w Raciborzu zaproponował następujące 

rozwiązania: 

1) zwiększenie o 0,25 etatu w Powiatowym Centrum Sportu od 1 października br. pracownika 

na stanowisku pracy ds. wychowania fizycznego i sportu, 

2) zwiększenie środków zgodnie z załącznikiem nr 1 do karty informacyjnej. 

Zgodnie z dyspozycją Zarządu środki na pokrycie zwiększeń w planie finansowym PCS 

w Raciborzu w roku bieżącym, a więc do końca 2022 roku pokryte będą ze zmniejszenia 

w planie kwoty pierwotnie przeznaczonej na Centrum Odnowy Biologicznej. 

Nowy wniosek finansowy, a w nim kwota przeznaczona na wynagrodzenia bezosobowe  

nie zawiera kalkulacji związanej z nowoczesnymi formami ruchu. Zgodnie z dyspozycją 

Zarządu Powiatu Raciborskiego z posiedzenia w dniu 14 września br. udało się pozyskać 

nauczyciela, który poprowadzi dwie grupy kontynuujące w związku z rocznym urlopem  

na poratowanie zdrowia dotychczasowego instruktora. Trzeba zatem założyć, że potrzebna  

do końca roku kwota na umowy zlecenia wzrośnie o 3 120,00 zł brutto.  

Podsumowując tabelę z nową ofertą zajęć na sezon jesienno-zimowy - w kalkulacji 

modelowej tj. przy założeniu pełnego obłożenia grup wpływy z tytułu opłat za zajęcia  

do końca roku wyniosą 62 040,00 zł (kwota nie zawiera potrąceń VAT i zniżek  

dla seniorów/rodzin oraz przychodów z zajęć z nowoczesnych form ruchu). Wydatki  

na wynagrodzenia instruktorów do końca grudnia powinny wynieść nie więcej niż  

40 920,00 zł (bez dwóch grup nowoczesnych form ruchu).  

Jednocześnie Kierownik PCS w Raciborzu wniósł o zaakceptowanie oferty zajęć  

od października 2022 r. do czerwca 2023 r. 

Wicestarosta przypomniał, że Kierownik PCS w Raciborzu w październiku br. będzie 

wnioskował o wprowadzenie dodatkowych dochodów uzyskanych z tytułu opłat uczestników  

za wynajmowanie obiektów i korzystanie z zajęć w placówce. Stąd zabezpieczone zostaną 

środki na umowę zlecenia dla instruktora prowadzącego zajęcia z nowoczesnych form ruchu.  

Po dyskusji, Starosta poddał pod głosowanie omawianą kartę informacyjną.  

Po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. funkcjonowania Powiatowego Centrum Sportu  

w Raciborzu, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących: 

1) zaakceptował zwiększenie o 0,25 etatu w Powiatowym Centrum Sportu w Raciborzu  

od 1 października br. pracownika na stanowisku pracy ds. wychowania fizycznego  

i sportu,  
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2) dokonał przesunięcia kwoty 50 888,00 zł w planie wydatków PCS w Raciborzu,  

z przeznaczeniem na organizację zajęć sportowych prowadzonych w jednostce  

oraz na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia,  

3) dokonał przesunięcia kwoty 3 000,00 zł do planu wydatków PCS w Raciborzu,  

z przeznaczeniem na nasadzenia zastępcze drzew,  

4) zaakceptował ofertę zajęć od października 2022 r. do czerwca 2023 r., obejmującą jogę, 

pilates, zdrowy kręgosłup, łucznictwo, tenis stołowy, siatkówkę chłopców, koszykówkę, 

akrobatykę, kickboxing, aerobik oraz nowoczesne formy ruchu, zgodnie z dołączoną  

do karty informacyjnej szczegółową propozycją. Decyzja co do zwiększenia środków  

na zajęcia z zakresu nowoczesnych form ruchu zostanie podjęta w terminie późniejszym. 

 

Ponadto Zarząd zapoznał się z informacją o liczbie mieszkańców poszczególnych gmin 

biorących udział w zajęciach rekreacyjno-sportowych-klienci PCS w Raciborzu. 

W związku z narastającym kryzysem energetycznym i perspektywą recesji Zarząd uznał  

za celowe, aby w grudniu br. powrócić do ponownego omówienia funkcjonowania jednostki  

oraz ewentualnej zmiany od 1 stycznia 2023 r. wysokości opłat z tytułu wynajmowania 

obiektów i urządzeń oraz korzystania z zajęć w Powiatowym Centrum Sportu w Raciborzu. 

Jednocześnie Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Edukacji przygotować kartę 

informacyjną dot. dochodów i wydatków za okres od października br. do 20 grudnia 2022 r.  

z podziałem na poszczególne rodzaje zajęć. 

Po dyskusji Zarząd polecił, aby Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu rozeznał 

techniczne/organizacyjne możliwości, aby w autobusach prezentowane były w formie 

plakatów i multimedialnej informacje nt. działań promocyjnych powiatu (np. akacja 

„Wakacje w powiecie”, itp.). W przekazywaniu informacji na bieżąco będzie pośredniczyć 

wyznaczony pracownik Biura Obsługi Starosty. Po uzyskaniu ww. informacji polecił 

Naczelnikowi Wydziału Komunikacji i Transportu przygotowanie karty informacyjnej  

w terminie do 20 października br.  

 

Skarbnik Powiatu omówił kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych  

na 2022 rok.  
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

706701. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planie finansowym Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu na 2022 rok.  

 

Członkini Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska zaprezentowała kartę 

informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. zmiany umowy dzierżawy  

nr SN.III.6845.9.2018, zawartej z „Centrum Zdrowia” Sp. z o.o., dot. waloryzacji stawki 

czynszu poprzez wprowadzenie ograniczenia procentowego wzrostu stawki czynszu  

o inflację, nie więcej jednak niż 3% w skali roku. 

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

706547. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego rozpatrzył negatywnie prośbę Centrum Zdrowia Spółki z o.o. 

z siedzibą w Raciborzu dot. zawarcia aneksu do umowy dzierżawy nr SN.III.6845.9.2018 

zawartej dnia 19 grudnia 2018 r., a polegającej na zmianie zapisu dot. waloryzacji stawki 

czynszu poprzez wprowadzenie ograniczenia procentowego wzrostu stawki czynszu  

o inflację, nie więcej niż 3% w skali roku. 

Wprowadzenie takiej zmiany do umowy dzierżawy byłoby niekorzystne dla Powiatu 

Raciborskiego. Jeśli zwiększające się obciążenia z tytułu dzierżawy są dla spółki 

nieakceptowalne Zarząd proponuje rozważenie możliwości ubiegania się o zakup 

przedmiotowej nieruchomości.  

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła: 

1) informację o terminach posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego, 

zaplanowanych na wrzesień 2022 r.,  

2) zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego  

VI kadencji, które odbędzie się w dniu 27 września 2022 r. o godz. 13.00. 

Ww. informacje znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID: 706440, 

706462. 

 

Wicestarosta omówił Uchwałę nr 13/XIII/2022 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w Raciborzu z 15 września 2022 r. sprawie wyrażenia opinii  

na temat projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 
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dotyczącej zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację 

tych zadań w roku 2022. Powiatowa Społeczna Rada zaopiniowała pozytywnie zmiany,  

o których mowa w przekazanym projekcie uchwały. 

Ww. uchwała znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 706393. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił o przekazaniu na sesję w dniu 27 września 2022 r. 

Uchwały nr 13/XIII/2022 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych 

w Raciborzu z 15 września 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat 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.  

 

Starosta przedstawił korespondencją Śląskiego Porozumienia Gospodarczego 

ŚLĄSK.ONLINE dot. konferencji pn. „Raciborskie Rozmowy o Rozwoju”.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

1) zapoznał się z korespondencją Śląskiego Porozumienia Gospodarczego ŚLĄSK.ONLINE 

dot. konferencji pn. „Raciborskie Rozmowy o Rozwoju” w dniach 12 - 14 października 

2022 r.,  

2) wyraził akceptację dla wsparcia lokalowego przy organizacji ww. konferencji, poprzez 

udostępnienie sali konferencyjnej na Zamku Piastowskim w Raciborzu oraz sfinansowanie 

kosztów cateringu obiadowego w dniu 13 października br. W związku z powyższym 

polecił Kierownikowi Biura Obsługi Starosty wspólnie z Wydziałem Finansowym  

zabezpieczyć środki w budżecie na ww. cel.  

Jednocześnie Zarząd podtrzymał ustalenia z posiedzenia w dniu 28 czerwca 2022 r.,  

iż aktualnie ze względów finansowych i organizacyjnych nie widzi możliwości wsparcia 

utworzenia Raciborskiego Centrum Rozwoju, w tym sfinansowania kosztów zatrudnienia 

pracowników.  

 

Ad. 4 

 

Starosta przypomniał, że Zarząd Powiatu Raciborskiego na poprzednim posiedzeniu wstępnie 

zapoznał się z kartą informacyjną Referatu Inwestycji i Rozwoju dot. zabezpieczenia środków 

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

Zgodnie z zaproponowanym rozwiązaniem na realizację ww. zamówienia publicznego należy 

zwiększyć środki będące w dyspozycji Referatu Inwestycji i Rozwoju o kwotę 325 000,00 zł 

w dziale 750, rozdział 75085, § 6050. Jest to drugie postępowanie przetargowe, w pierwszym 

nie złożono żadnej oferty. Ceny na rynku wzrosły i nie są jeszcze ustabilizowane,  

co powoduje iż nie można przewidzieć czy cena w kolejnym postępowaniu ulegnie obniżeniu. 

W związku z powyższym Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu 

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

(rezerwa) wraz z autopoprawkami. 

W projekcie uchwały zaproponowano zwiększenie środków będących w dyspozycji Referatu 

Inwestycji i Rozwoju o kwotę 325 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa 

budynku archiwum na Centrum Usług Wspólnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania  

przy ul. Opolskiej 5 w Raciborzu” i jednocześnie zmniejszenie planu rezerwy inwestycyjnej.  

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

706875. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok (rezerwa) wraz ze zgłoszonymi przez 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 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.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

1) zwiększył środki będące w dyspozycji Referatu Inwestycji i Rozwoju o kwotę  

325 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa budynku archiwum  

na Centrum Usług Wspólnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania przy ul. Opolskiej 5  

w Raciborzu”, 

2) wyraził zgodę na zwiększenie środków finansowych na realizację zamówienia publicznego 

nr OR.VII.272.24.2022 pn.: „Rozbudowa budynku archiwum na Centrum Usług 
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Wspólnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania przy ul. Opolskiej 5 w Raciborzu”  

do kwoty 614 765,28 zł brutto. 

 

Starosta omówił 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 2). Postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego nr OR.VII.272.26.2022. 

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

706892. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie środków finansowych  

na realizację zamówienia publicznego nr OR.VII.272.26.2022 pn.: „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 3538S Łańce-Pstrążna” (etap 2) do kwoty 493 962,32 zł brutto. 

 

Z okazji 10-lecia partnerstwa Powiatu Raciborskiego i powiatu Elbe-Elster Starosta zaprosił 

zebranych na uroczystość jubileuszową, która odbędzie się 30 września br. o godz. 16.00  

w sali konferencyjnej Zamku Piastowskiego w Raciborzu.  

 

O godz. 10.00 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 20 września 2022 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20 września 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 zmiany planu finansowego środków 

pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty  

w otwartym konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu 

wynajmowania obiektów i urządzeń oraz korzystania z zajęć w Powiatowym Centrum 

Sportu w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 9. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok (rezerwa). 

 


