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OR.IV.0022.1.37.2022 

 

PROTOKÓŁ  NR 191/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 27 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.  

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 8:00, 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) nową wersję 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, 

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

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

Słodowni i modernizacja Domu Książęcego na centrum turystyczno-historyczne                 

z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu” - wykonanie robót 

budowlanych, wykonanie dokumentacji projektowej oraz dostaw wyposażenia”; 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr OR.VII.272.23.2022, 

3) opinię Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Powiatu Raciborskiego VI kadencji  

z posiedzenia w dniu 26 września 2022 r., 
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4) pismo ZP.033.39.2022 Dyrektora Zamku Piastowskiego w Raciborzu w sprawie 

zmiany cennika biletów wstępu na obiekt. 

 

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, 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 190/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego                         

w dniu 20 września 2022 r.  

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

3. Sprawy bieżące. 

4. Materiały dodatkowe. 

 

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

4 października 2022 r. o godz. 10.00.  

 

Ad. 1 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 190/2022 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 20 września 2022 r., 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 190/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 20 września 2022 r. 
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Ad. 2 

 

Starosta oddał głos Skarbnikowi Powiatu i poprosił o przedstawienie projektów uchwał 

Zarządu w zakresie spraw finansowych, o których mowa w pkt 2 – 8 porządku posiedzenia. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

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

zgłoszonymi w trakcie posiedzenia. 

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

UID 708053.  

 

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

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok wraz z autopoprawkami zgłoszonymi w trakcie 

posiedzenia?  

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 wraz z autopoprawkami zgłoszonymi w trakcie posiedzenia. 

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

nr OR.IV.0025.1.2022. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

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 708056. 

 

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. 



 

 

4 

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

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował 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 708057.  

 

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 5 Członków – 5 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. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował 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 708058.  

 

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

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie: 

1) zmiany uchwały dotyczącej określenia uprawnień i odpowiedzialności z zakresu 

wykonywania budżetu Powiatu Raciborskiego, składania oświadczenia woli                      
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w imieniu powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych z prowadzeniem 

bieżącej działalności powiatu, 

2) zmiany uchwały dotyczącej upoważnienia kierowników jednostek budżetowych 

Powiatu Raciborskiego do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących              

i majątkowych związanych z realizacją zadań jednostki w roku 2022, 

3) zmiany uchwały dotyczącej upoważnienia kierowników jednostek budżetowych 

Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok 

budżetowy 2022. 

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

UID 707865, 707869 i 707872. 

 

Skarbnik Powiatu wyjaśnił, iż w związku z utworzeniem nowej jednostki budżetowej Powiatu 

Raciborskiego tj. Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu i powołaniem z dniem                           

1 października 2022 r. Dyrektora tej jednostki, zachodzi konieczność zmiany treści uchwały 

Nr 169/949/2022 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 12 kwietnia 2022 r., uchwały                  

Nr 155/882/2022 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 11 stycznia 2022 r. oraz uchwały              

Nr 155/881/2022 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 11 stycznia 2022 r. 

 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

określenia uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu Powiatu 

Raciborskiego, składania oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych 

oraz związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu?  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia 

uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu Powiatu Raciborskiego, 

składania oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych                 

z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

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

 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do dokonywania 

przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań 

jednostki w roku 2022?  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,                

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do dokonywania 

przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań 

jednostki w roku 2022. 

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

 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do zaciągania 

zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2022?  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do zaciągania 

zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2022. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia kierownika jednostki do składania oświadczeń woli związanych                                 

z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu. 

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

UID 708176. 

 

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

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu 

przez Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu?  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierownika jednostki   

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu 

przez Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022. 
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Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

UID 708178. 

 

Sekretarz Powiatu przypomniała, iż w dniu 25.08.2022 r. Dyrektor złożył wniosek                        

o rozwiązanie swojej umowy o pracę na mocy porozumienia stron w związku z przejściem               

na emeryturę z dniem 28.11.2022 r. 

 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie rozwiązania stosunku pracy                    

z Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu?  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie rozwiązania stosunku pracy                    

z Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt 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. 

 

Wicestarosta wyjaśnił, iż Rada Powiatu Raciborskiego uchwalą nr XLIII/342/2022                          

z 30 sierpnia 2022 r. zobowiązała Zarząd Powiatu, iż w roku 2022 zostanie ogłoszony nabór 

wniosków o przyznanie stypendium poprzez zamieszczenie ogłoszenia o naborze na stronie 

internetowej powiatu i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Raciborzu, najpóźniej 

do dnia 30 września, w związku z czym konieczne jest podjęcie ww. uchwały Zarządu. 

 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie naboru wniosków o przyznanie 

stypendium dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo?  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,                

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie naboru wniosków o przyznanie 

stypendium dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022. 

 

Ad. 3 

 

Skarbnik 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 708061. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek podległych na 2022 rok. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu dot. zapoznania 

się z protokołami Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKS w Raciborzu Sp. z o. o.        

z dnia 9 września 2022 r. oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKS                         

w Raciborzu Sp. z o. o.  z dnia 9 września 2022 r. 

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

UID 706872. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z: 

1) protokołem Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej Sp. z o.o. z dnia 9 września 2022 r., 

2) protokołem Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. z dnia 9 września 2022 r., 

3) sprawozdaniem z badania rocznego sprawozdania finansowego biegłego rewidenta. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. wyrażenia zgody               

na likwidację sprzętu komputerowego znajdującego się w ewidencji księgowej Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu. 
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem             

UID 707241. 

 

Wicestarosta poinformował, iż Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

nr 2 „Mechanik” w Raciborzu zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na likwidację środka 

trwałego – komputera Dell OptiPlex Gx620 o wartości 1 945,00 zł z 12.01.2006 r. (wartość 

umorzenia na dzień 12.09.2022 r. – 1 945,00 zł czyli 100%), ze względu na uszkodzone 

części i podzespoły, których koszt naprawy lub wymiany przekracza koszt sprzętu. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną Referatu Edukacji                     

dot. wyrażenia zgody na likwidację sprzętu komputerowego znajdującego się w ewidencji 

księgowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu                

i wyraził akceptację dla proponowanych działań. 

 

Członkini Zarządu Ewa Lewandowska przedstawiła kartę informacyjną Referatu Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa dot. raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska                   

dla Powiatu Raciborskiego za lata 2020-2021. 

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

UID 707469. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął „Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska 

dla Powiatu Raciborskiego za lata 2020-2021” i postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady 

Powiatu Raciborskiego, która odbędzie się 25 października 2022 r. 

Sekretarz Powiatu przedstawiła kartę informacyjną Referatu Administracyjnego                              

dot. nieodpłatnego przekazanie sprzętu i środka trwałego dla Szpitala Rejonowego                        

w Raciborzu. 

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

UID 707936. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną Referatu 

Administracyjnego dot. nieodpłatnego przekazanie sprzętu i środka trwałego dla Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu, biorąc pod uwagę zakończenie działalności punktu szczepień 

powszechnych mieszczącego się w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 6 oraz możliwości 
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specjalistycznego wykorzystania sprzętu w szpitalu, wyraził zgodę na przekazanie 

następujących składników majątkowych: 

a. dekontaminator,  

b. konsola do pomiaru temperatury, 

c. chłodziarka farmaceutyczna,  

d. komputer,  

e. kserokopiarka KM,  

o łącznej wartości 31 474,92 zł, jednocześnie wskazując, iż podstawą nieodpłatnego 

przekazania wyposażenia będzie umowa oraz druki przekazania PT i PTW. 

 

Sekretarz Powiatu omówiła kartę informacyjną Referatu Administracyjnego                              

dot. zabezpieczenia środków finansowych na zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

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

UID 707929. 

 

Sekretarz Powiatu poinformowała, iż na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2022 r., Zarząd 

Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na przeprowadzenie przez Referat Administracyjny 

koordynacji zakupu agregatu prądotwórczego na potrzeby Starostwa Powiatowego                      

w Raciborzu. Rada Powiatu Raciborskiego uchwałą nr XLII/330/2022 z dnia 28 czerwca 

2022 r. przyznała  kwotę 50 000,00 zł na zakup agregatu prądotwórczego.  

Po przeprowadzeniu audytu elektrycznego, ustaleniu parametrów technicznych, jak również  

przeanalizowaniu kosztów zakupu i montażu agregatu, ustalono koszt w wysokości                    

146 370,00 zł  (brutto) na podstawie otrzymanej oferty cenowej. 

W związku z ogłoszonym konkursem grantowym Cyfrowy Powiat, we wrześniu                        

2022 r. podjęto próbę pozyskania dofinansowania zakupu ze źródeł zewnętrznych w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa 

(POPC) na lata 2014-2020, jednakże ten rodzaj zakupu nie podlega kwalifikacji zgodnie                

z wytycznymi konkursu.  

Zakup agregatu prądotwórczego zabezpieczy stabilność w dostawie prądu. Wszelkiego 

rodzaju wyłączenia prądu powodujące nieplanowane wyłączenia maszyn serwerowych, 

zarówno tych fizycznych jak i wirtualnych, może powodować brak możliwości uruchomienia 
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powyższych urządzeń, a każdy zanik prądu przekraczający graniczne możliwości zasilaczy 

UPS może powodować nieodwracalne utraty danych. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego, po zapoznaniu się z kartą informacyjną Referatu 

Administracyjnego dot. zabezpieczenia środków finansowych na zakup agregatu 

prądotwórczego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Raciborzu, wyraził zgodę                        

na zwiększenie środków finansowych na ten cel o kwotę 100 000,00 zł. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła opinię Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej                                   

i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji z posiedzenia w dniu                         

20 września 2022 r. 

Ww. opinia znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 707477. 

 

Zarząd zapoznał się z ww. opinią. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła wnioski oraz opinię Komisji Edukacji, Kultury, Sportu                   

i Promocji Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji z posiedzenia w dniu                                      

21 września 2022 r. 

Ww. wnioski i opinia znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem                  

UID 707893. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego, po zapoznaniu się z wnioskami Komisji Edukacji, Kultury, 

Sportu i Promocji Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji z posiedzenia w dniu 21 września 

2022 r., polecił: 

1. Kierownikowi Referatu Edukacji Starostwa Powiatowego w Raciborzu realizację 

wniosku nr 3, tj. przygotowanie wystąpienia do Ministra Edukacji i Nauki w sprawie 

możliwości ustalenia przez samorządy progu punktowego przy przyjmowaniu 

uczniów do szkół ponadpodstawowych. 

2. Kierownikowi Biura Obsługi Starosty Starostwa Powiatowego w Raciborzu udzielić 

odpowiedzi na wniosek nr 1 i 2. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła informację Referatu Administracyjnego nt. sposobów                  

i kosztów ogrzewania jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego – materiał  został 
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przygotowany na posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu 

Raciborskiego VI kadencji w dniu 26 września 2022 r. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 707718. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego, po zapoznaniu się z informacją Referatu Administracyjnego 

nt. sposobów i kosztów ogrzewania jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego              

oraz przeanalizowaniu ww. materiału polecił uzupełnienie informacji o wyjaśnienia                     

dot. różnic w stawkach cenowych za ogrzewanie w sezonie grzewczym 2021/2022. 

 

Wicestarosta poinformował, iż 21 września 2022 r. do tut. Starostwa wpłynęło pismo                     

s. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Maryi 

Niepokalanej pl. Jagiełły 3 w Raciborzu dot. możliwości wsparcia finansowego                       

przez Powiat Raciborski zakupu i montażu windy. 

Ww. korespondencja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem                     

UID 707747. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem s. Dyrektor Marzanny Gałwy                    

dot. możliwości wsparcia finansowego przez Powiat Raciborski zakupu oraz montażu windy              

i w toku dyskusji postanowił, iż na etapie konstruowania budżetu                                            

na 2023 r. przeanalizowana zostanie możliwość przeznaczenia na ten cel środków                          

w wysokości 30 000,00 zł. 

O powyższym Zarząd polecił poinformować s. Dyrektor Kierownikowi Spraw Społecznych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 

Ad. 4 

 

W tym miejscu Starosta rozpoczął omawianie materiałów dodatkowych. 

 

Wicestarosta omówił nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmiany uchwały dotyczącej regulaminu określającego niektóre zasady 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numer                   

UID 708246. 

 

Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem nowej wersji 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? 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję 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 oraz postanowił               

o jego skierowaniu na sesję w dniu 27 września 2022 r. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła opinię Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady 

Powiatu Raciborskiego VI kadencji z posiedzenia w dniu 26 września 2022 r. 

Ww. opinia znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 708470. 

 

Zarząd zapoznał się z ww. opinią. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiło pismo ZP.033.39.2022 Dyrektora Zamku Piastowskiego                

w Raciborzu z 22 września 2022 r. (data wpływu do tut. Starostwa 26 września 2022 r.)             

w sprawie zmiany cennika biletów wstępu na obiekt. 

Ww. korespondencja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numer                   

UID 708387. 

 

Zarząd zapoznał się z pismem ZP.033.39.2022 Dyrektora Zamku Piastowskiego w Raciborzu         

w sprawie zmiany cennika biletów wstępu na obiekt i polecił Kierownikowi Biura Obsługi 

Starosty przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w przedmiotowej 

sprawie. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Rozwoju dot. zabezpieczenia 

środków finansowych na realizację robót budowlanych na zadaniu pn. „Adaptacja budynku 
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Słodowni i modernizacja Domu Książęcego na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycją 

multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu” - wykonanie robót budowlanych, 

wykonanie dokumentacji projektowej oraz dostaw wyposażenia”, postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego nr OR.VII.272.23.2022. 

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

UID 708832. 

 

O udzielenie szczegółowych informacji na ten temat został poproszony Kierownik Referatu 

Inwestycji i Rozwoju Roman Peikert.  

 

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju przypomniał, iż w dniu 17 listopada 2021 roku 

Powiat Raciborski otrzymał wstępną promesę na dofinansowanie zadania „Adaptacja 

budynku Słodowni i modernizacja Domu Książęcego na centrum                                 

turystyczno-historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu”            

w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Szacowany 

koszt zadania wynosił 19 800 000,00 zł, dofinansowanie 90% tj. 17 820 000,00 zł. 

Przewidywany okres realizacji inwestycji IV kw. 2022 r. – I kw. 2024 r. Zakres obejmuje 

adaptację i wykończenie wnętrz budynku Słodowni na wszystkich kondygnacjach oraz nowe 

zaaranżowanie pomieszczeń na parterze, I i II piętrze Domu Książęcego. 

Zadanie podzielono na dwie części: 

 I część zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, robót budowlanych                    

oraz dostaw części wyposażenia dla budynku Słodowni i II piętra, 

 II część zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, robót budowlanych, 

usług oraz dostaw wyposażenia dla ekspozycji multimedialnej w budynku Słodowni 

i aranżacji wnętrz parteru i I piętra Domu Książęcego. 

W pierwszym postępowaniu przetargowym, które miało miejsce na przełomie lipca i sierpnia, 

została złożona jedynie oferta na II część zadania. Kwota oferty wynosi 8 733 000,00 zł.  

 

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju poinformował, iż 26 września 2022 r. komisja 

przetargowa dokonała otwarcia ofert na zakres I części zadania. Do upływu terminu składania 

ofert zostały złożone 3 oferty, spośród których najtańsza oferta wynosi 11 992 500,00 zł.              

W przypadku wyboru tej oferty wartość ogółem zadania bez nadzoru inwestorskiego 
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wzrośnie do kwoty 20 725 500,00 zł, tj. o kwotę  min. 925 500,00 zł. W celu realizacji całego 

zadania niezbędny jest wybór wykonawców na obie części zadania.  

Mając na uwadze powyższe konieczne jest zwiększenie środków finansowych w budżecie                

i Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego o kwotę 950 000,00 zł. 

 

Zarząd w toku dyskusji wyraził zgodę na zwiększenie środków finansowych na realizację 

zamówienia publicznego nr OR.VII.272.23.2022 do kwoty 11 992 500,00 zł brutto. 

 

W związku z powyższym Starosta zarządził przerwę techniczną w celu przygotowania 

nowych wersji projektów uchwał Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie: 

1) dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego               

na lata 2022 – 2032, 

2) dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 

 

Po zakończeniu przerwy Starosta poprosił Skarbnika Powiatu o omówienie                               

ww. projektów uchwał. 

 

Skarbnik Powiatu omówił nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego               

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego               

na lata 2022 – 2032. 

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

UID 705194. 

 

Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem nowej wersji projektu uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 2032 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 nową wersję projektu 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. 
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Skarbnik Powiatu omówił nową wersję projektu uchwały Rady 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 705196. 

 

Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem nowej wersji projektu uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2022 rok 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 nową wersję projektu 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. 

 

O godz. 11:00 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 27 września 2022 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 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 zmiany uchwały dotyczącej 

określenia uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu Powiatu 

Raciborskiego, składania oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych 

oraz związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego                               

do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych związanych                 

z realizacją zadań jednostki w roku 2022. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do zaciągania 

zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2022. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierownika jednostki 

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu 

przez Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie rozwiązania stosunku pracy                      

z Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

12. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie naboru wniosków o przyznanie 

stypendium dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo. 

 

 


