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OR.IV.0022.1.39.2022 

 

PROTOKÓŁ  NR 193/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 11 października 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 oraz Zastępcy 

Skarbnika Powiatu.  

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10.00, 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 dodatkowe materiały, tj. o: 

1) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Kierownikowi Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu  

do realizacji projektu pn. „Dostępny samorząd – grant”,  

2) pismo Dyrektora Zamku Piastowskiego w Raciborzu nr ZP 3221.36.2022  

z dnia 7 października 2022 r.,  

3) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok, 

4) pismo Prezesa Zarządu Wodociągi Raciborskie nr DK/074/10/2022  

z dnia 10 października 2022 r., 

5) zawiadomienie Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  

nr WK-610/40/1/22 z dnia 7 października 2022 r.,  

6) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok (rezerwa inwestycyjna),  
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7) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów 

finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych 

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok,  

które omówione zostaną w pkt 6 protokołu.  

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem 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 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 192/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 4 października 2022 r.  

2. Projekty uchwał Rady i Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022. 

4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

5. Sprawy bieżące. 

6. Materiały dodatkowe.  

 

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

20 października 2022 r. o godz. 10.00. 

 

Ad. 1 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 192/2022 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 4 października 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 192/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu 
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Raciborskiego w dniu 4 października 2022 r., po wniesieniu wniosków o sprostowanie  

i uzupełnienie zapisów na str. 9. 

 

Ad. 2 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 

Nawiązując do wcześniejszych posiedzeń Zarządu Wicestarosta przekazał,  

że w przedmiotowym projekcie uchwały m. in. zwiększa się o kwotę 21 660, 00 zł plan 

dochodów Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu z tytułu wynajmu sal na potrzeby 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu. 

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

710427. 

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

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

oraz jego przekazaniem na sesję w dniu 25 października 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 25 października 2022 r. 

 

W tym miejscu Starosta zmienił kolejność omawianych projektów uchwał i zaproponował, 

aby Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego, o którym mowa 

w pkt 5 porządku posiedzenia. Następnie zostaną omówione projekty uchwał, o których 

mowa w pkt 3 i 4 porządku posiedzenia z udziałem Kierownika Referatu Transportu 

Drogowego. 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, 

łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania  

od ustalania opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka umieszczonego w zakładzie 

opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie 

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

709888. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia szczegółowych warunków 

umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, 

rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie 

dziecka umieszczonego w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno  

– opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.  

Na wniosek Wicestarosty oraz po ponownych konsultacjach z radcą prawnym Zarząd uznał  

za bezprzedmiotowe skierowanie ww. projektu na sesję w dniu 25 października 2022 r. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego, na prośbę Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego  

Andrzeja Chroboczka, polecił Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu przygotować informację nt. ściągalności opłat od rodziców biologicznych  

za pobyt dzieci w pieczy zastępczej za rok 2021 i dziewięć miesięcy 2022 r.  

 

Członkini Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska omówiła: 

 

 

1) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości kosztów 

usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2023 roku na obszarze Powiatu 

Raciborskiego, 

2) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat  

w 2023 r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających  

z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu raciborskiego. 

 

 

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

709131 i 709175. 

Szczegółowych informacji w ww. sprawie udzielił obecny w tej części posiedzenia Kierownik 

Referatu Transportu Drogowego Rajmund Ignacy. 

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

Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie 

pojazdów w 2023 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego? 
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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 ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie 

pojazdów w 2023 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję, która będzie miała miejsce w listopadzie 2022 r. Jednocześnie polecił 

dołączyć do ww. projektu uchwały informację zawierającą porównanie wysokości opłat  

za usuwanie i przechowywanie pojazdów w latach 2022 – 2023. 

 

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

Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2023 r. za usunięcie i przechowywanie 

statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu 

raciborskiego? 

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 ustalenia wysokości opłat w 2023 r. za usunięcie i przechowywanie 

statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu 

raciborskiego oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję, która będzie miała miejsce  

w listopadzie 2022 r. Jednocześnie polecił dołączyć do ww. projektu uchwały informację 

zawierającą porównanie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych 

obiektów pływających w latach 2022 – 2023. 

 

Jednocześnie Starosta zaproponował, aby w tym miejscu zostały poddane pod głosowanie 

projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego dotyczące przeprowadzenia konsultacji  

ww. projektów uchwał Rady.  

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie  

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 

ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2023 roku  

na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

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

709139. 

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

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej ustalenia wysokości kosztów 
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usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2023 roku na obszarze Powiatu 

Raciborskiego? 

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 ustalenia wysokości kosztów usuwania  

i opłat za przechowywanie pojazdów w 2023 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

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

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego 

ustalenia wysokości opłat w 2023 r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych 

obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu raciborskiego. 

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

709199. 

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

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego ustalenia wysokości opłat  

w 2023 r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów  

wodnych położonych na terenie powiatu raciborskiego? 

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 dotyczącego ustalenia wysokości opłat w 2023 r.  

za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych 

położonych na terenie powiatu raciborskiego. 

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

O godz. 10.20 Kierownik Rajmund Ignacy opuścił posiedzenie.  

 

Ad. 3 

 

Wicestarosta przedstawił „Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 

2021/2022”, która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

710957. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego pozytywnie zaopiniował „Informację o stanie realizacji zadań 

oświatowych w roku szkolnym 2021/2022” oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję  

w dniu 25 października 2022 r. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek podziękował pracownikom 

Referatu Edukacji za przygotowanie rzetelnej i obszernej „Informacji o stanie realizacji zadań 

oświatowych w roku szkolnym 2021/2022”. 

 

Ad. 4 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie  

z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania 

opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka umieszczonego w zakładzie opiekuńczo  

– leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji 

leczniczej. 

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

709935. 

Mając na uwadze wcześniej wskazane okoliczności, Starosta nie poddał pod głosowanie 

projektu uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej zmiany uchwały w sprawie 

określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, 

odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty  

za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka umieszczonego w zakładzie opiekuńczo  

– leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji 

leczniczej. 

 

Ad. 5 

 

Starosta omówił 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 

710389. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planie finansowym Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu na 2022 rok. 

 

Wicestarosta omówił 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 września 2022 r. 

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

710276. 

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

w dniu 29 września 2022 r. było:  

1) wybór przewodniczącego Rady, 

2) wybór wiceprzewodniczącego Rady, 

3) wybór sekretarza Rady, 

4) ustalenie treści umowy o świadczenie usług zarządzania dla Prezesa Zarządu 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością  zgodnie z przyjętymi zasadami kształtowania wynagrodzeń Zarządu 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. – uchwałą  

nr 1/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 9 września 2022 r.  

oraz podjęcie stosownej uchwały,   

5) przedstawienie przez Zarząd bieżącej sytuacji ekonomiczno – finansowej Spółki,   

6) sprawy bieżące. 

 

Przedstawione dane o sytuacji ekonomicznej Spółki stanowią tajemnicę przedsiębiorcy  

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Ponadto Wicestarosta poinformował, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PKS  

w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu ustaliło wysokość stałej części 

wynagrodzenia, stanowiące wynagrodzenie miesięczne podstawowe Prezesa Zarządu  

na poziomie 3,0 – krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się protokołem nr 1/29.09./2022 z przebiegu 

posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu 
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spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu, który odbył się w dniu 29 września 

2022 r. w siedzibie Spółki.  

 

Starosta przedstawił:  

1) kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLIV/348/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 września 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 XLIV/349/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 września 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: 

710313 i 710314. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego:  

1) zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały 

Nr XLIV/348/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 września 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 XLIV/349/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 września 2022 r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 

 

Wicestarosta omówił: 

1) kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLIV/350/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 września 2022 r. 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, 

2) kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLIV/351/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 września 2022 r. 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,  
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3) kartę informacyjną Referatu Edukacji do określenia realizacji Uchwały Nr XLIV/352/2022 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Raciborski. 

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

710350, 710352 i 710338. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego:  

1) zaakceptował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji 

Uchwały Nr XLIV/350/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 września 2022 r.  

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,  

2) zaakceptował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji 

Uchwały Nr XLIV/351/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 września 2022 r.  

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,  

3) zaakceptował kartę informacyjną Referatu Edukacji do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLIV/352/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 września 2022 r. w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

 

Starosta przedstawił informację pt. „Organizacja Krajowego Systemu Ratowniczo  

– Gaśniczego”, która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

710819. Przedmiotową informację przygotowano na posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki 

Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją pt. „Organizacja Krajowego 

Systemu Ratowniczo – Gaśniczego” i postanowił o jej przekazaniu na najbliższe posiedzenie 

Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Raciborskiego  

VI kadencji. 
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Wicestarosta zaprezentował informacje pt.: 

1) „Funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu raciborskiego  

w 2021 r.”,  

2) „Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z organizacji transportu powiatowego  

oraz powiatowo-gminnego (w 2021 r.)”, 

które zostały przygotowane przez Wydział Komunikacji i Transportu tut. Starostwa  

na posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego  

VI kadencji.  

Ww. informacje znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID: 708609 

708611. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacjami pt. „Funkcjonowanie publicznego 

transportu zbiorowego na terenie powiatu raciborskiego w 2021 r.” oraz „Sprawozdanie 

merytoryczne i finansowe z organizacji transportu powiatowego oraz powiatowo-gminnego 

(w 2021 r.)” i postanowił o ich przekazaniu na najbliższe posiedzenie Komisji Budżetu, 

Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji.  

 

W tym miejscu wywiązała się dyskusja nt. zawartej przez Powiat Raciborski umowy  

z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Raciborzu dotyczącej stosowania ulgi handlowej pn. „Wakacje  

z powiatem”. 

Starosta poinformował, że akcja pn. „Wakacje z powiatem” skierowana dla dzieci i młodzieży  

do lat 19 cieszyła się ogromnym powodzeniem. Stanowiła ona uzupełnienie dla atrakcji 

przygotowanych w tym czasie przez jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego. Dzięki 

ww. akcji wydarzenia o charakterze sportowym i kulturalnym stały się dostępniejsze  

dla młodszych mieszkańców powiatu. 

Starosta podkreślił, że w okresie wakacyjnym Powiat Raciborski obniżył rekompensatę  

dla gmin z tytułu organizacji transportu powiatowo-gminnego i dofinansował działalność 

PKS w Raciborzu w ramach akcji pn. „Wakacji z powiatem” kwotą 70 000,00 zł.  

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Transportu 

Drogowego oraz radcy prawnemu dokonać analizy zapisów umowy zawartej  

z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Raciborzu dotyczącej stosowania ulgi handlowej pn. „Wakacje  

z powiatem” (w tym ilość wydanych tzw. „biletów zerowych” oraz rozliczenie 
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przeznaczonych na ten cel środków). Jednocześnie ustalił, że na jedno z kolejnych posiedzeń 

zostanie zaproszony Prezes Spółki, celem udzielenia dodatkowych wyjaśnień w ww. sprawie. 

 

Ad. 6 

 

Starosta rozpoczął omawianie materiałów dodatkowych.  

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu  

do realizacji projektu pn. „Dostępny samorząd – grant”. Przypomniał, że dnia 30 września 

2022 r. na stronie internetowej PFRON ukazała się informacja, iż Zarząd PFRON podjął 

decyzję w sprawie udzielenia grantów w ramach projektu pn. „Dostępny samorząd – granty”. 

Pozyskane środki finansowe w ramach ww. projektu pozwolą, przy wsparciu Powiatu 

Raciborskiego, zabudować na terenie Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu windę  

dla osób z niepełnosprawnościami z poziomu „-1” oraz dostosować toaletę do potrzeb tych 

osób. W związku z powyższym w projekcie uchwały zaproponowano udzielenie 

pełnomocnictwa Kierownikowi Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu Panu Robertowi 

Myśliwemu do podpisywania, zatwierdzania oraz podejmowania wszelkich działań 

związanych z realizacją i rozliczaniem projektu pn. „Dostępny samorząd – granty”. 

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

709689. 

 

Starosta ogłosił przerwę w obradach, która trwała od godz. 11.15 do godz. 11.25. 

 

Po przerwie Starosta w rozmowie telefonicznej ze Skarbnikiem Powiatu Romanem 

Nowakiem ustalił, że przedmiotowa uchwała może być procedowana, a wkład własny  

do ww. projektu powinien zostać zabezpieczony w ramach środków zaplanowanych  

na Centrum Odnowy Biologicznej. 

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

Kierownikowi Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu do realizacji projektu  

pn. „Dostępny samorząd – grant”?  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 
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Kierownikowi Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu do realizacji projektu  

pn. „Dostępny samorząd – grant” i postanowił, że wkład własny do ww. projektu zostanie 

zabezpieczony w ramach środków zaplanowanych na Centrum Odnowy Biologicznej. 

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

 

Następnie Starosta omówił pismo Dyrektora Zamku Piastowskiego w Raciborzu  

nr ZP 3221.36.2022 z dnia 7 października 2022 r. w sprawie przeniesienia w planie 

wydatków w ramach jednego rozdziału, w związku z koniecznością zakupu opału (10 ton) 

oraz jego transportu.  

Jak uzgodniono telefonicznie ze Skarbnikiem Powiatu ww. przeniesienia należy dokonać  

w uchwale Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2022 r.  

W związku z powyższym Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

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

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

712045. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok?  

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

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

Raciborskiego na 2022 rok, dokonując przesunięcia kwoty 12 000,00 zł w planie wydatków 

Zamku, z przeznaczeniem na zakup opału wraz z transportem. 

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

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego nawiązał do ustaleń z poprzedniego posiedzenia dotyczących 

problemu związanego z finansowaniem pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przebywają  

w naszym powiecie, gdyż Wojewoda Śląski przekazuje te środki z opóźnieniem.  

Na posiedzeniu tym Zarząd uznał za celowe, aby w aneksach zawartych z dniem 30 września 

2022 r. ze zleceniobiorcami, którzy zapewniają pomoc obywatelom Ukrainy zastrzec,  

że wynagrodzenie z tytułu realizacji czynności określonych w umowie będzie płatne 

przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zleceniobiorcę, niezwłocznie  

po otrzymaniu środków finansowych od Wojewody Śląskiego. 
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Następnie Starosta omówił pismo Prezesa Zarządu Wodociągi Raciborskie  

nr DK/074/10/2022 z dnia 10 października 2022 r., w którym poinformowano o tym,  

że przesłany aneks, w którym zaproponowano, że wynagrodzenie z tytułu realizacji czynności 

określonych w umowie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany  

przez zleceniobiorcę, niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych od Wojewody 

Śląskiego, nie został zaakceptowany. Jak stwierdzono w ww. piśmie zmienione  

w proponowany sposób postanowienia umowy de facto nie przewidują terminu zapłaty 

wynagrodzenia na rzecz ww. podmiotu.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem  

UID 711255. 

W tym miejscu na posiedzenie został poproszony Kierownik Referatu Bezpieczeństwa  

i Zarządzania Kryzysowego Krzysztof Szydłowski, który udzielił wyjaśnień w przedmiotowej 

sprawie. Przekazał, że aktualnie zleceniobiorcy odbierają aneksy do umów dotyczących 

zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy.  

Zarząd zapoznał się z pismem Prezesa Zarządu Wodociągi Raciborskie nr DK/074/10/2022  

z dnia 10 października 2022 r. informującym o braku akceptacji przekazanego aneksu  

z dnia 30 września 2022 r., w którym określono, że wynagrodzenie z tytułu realizacji 

czynności określonych w umowie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany 

przez zleceniobiorcę, niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych od Wojewody 

Śląskiego. 

W związku z powyższym polecił Kierownikowi Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego przygotować na kolejne posiedzenie kompleksową informację o tym, którzy 

zleceniobiorcy podpisali/nie podpisali przekazanych aneksów.  

 

Starosta zapoznał zebranych z zawiadomieniem Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Katowicach o rozpoczęciu w dniu 19 października 2022 r. w Starostwie kontroli 

kompleksowej gospodarki finansowej Powiatu Raciborskiego za okres od dnia 1 stycznia 

2018 r. do dnia zakończenia kontroli. 

Ww. zawiadomienie znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem  

UID 711039. 
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Następnie Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  

Krzysztof Szydłowski przedstawił informację dotyczącą podawania jodku potasu w sytuacji 

zagrożenia radiacyjnego.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją dotyczącą podawania jodku potasu 

w sytuacji zagrożenia radiacyjnego i polecił Kierownikowi, wspólnie z Biurem Obsługi 

Starosty przygotować informację w tej sprawie, która zostanie przekazana mieszkańcom 

powiatu w środkach masowego przekazu. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego powrócił do omówienia pisma Komendanta Powiatowego 

Policji w Raciborzu nr ZF-322-57/162/2022 z dnia 10 lutego 2022 r. dotyczącego 

zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 40 000,00 zł w tegorocznym budżecie  

i przekazania ich na Fundusz Wsparcia Policji, celem dofinansowania zakupu samochodu 

służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu.  

Po wnikliwej analizie możliwości budżetowych Zarząd podjął decyzję o przekazaniu  

na ww. cel kwoty 5 000,00 zł. 

W związku z powyższym Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

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

inwestycyjna). 

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

712046. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok (rezerwa inwestycyjna)?  

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 inwestycyjna). 

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

O godz. 12.05 Kierownik Krzysztof Szydłowski opuścił posiedzenie.  

 

Starosta omówił 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 

712048. 
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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 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022. 

 

Starosta zapoznał zebranych z korespondencją dotyczącą konferencji pn. „Raciborskie 

Rozmowy o Rozwoju”, która odbędzie się w dniach 12 - 14 października 2022 r. 

Jednocześnie poinformował, że w ramach ww. konferencji zebranym wręczona zostanie 

deklaracja partnerstwa w opracowywaniu programu i działaniach na rzecz rozwiązywania 

problemów zdefiniowanych w wskazanych obszarach w ramach czesko-polskich grup 

roboczych.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z deklaracją partnerstwa w opracowywaniu 

programu i działaniach na rzecz rozwiązywania problemów zdefiniowanych w obszarach  

w ramach czesko-polskich grup roboczych:  

 

1) ochrona środowiska, jakość życia,  

2) spadek liczby ludności, starzenie się populacji, wzmacnianie kapitału społecznego,  

3) transgraniczna integracja i współpraca gospodarcza  

 

w regionie przygranicznym Kraju Morawsko-Śląskiego i Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego, zgodnie z Memorandum z dnia 10 grudnia 2019 r. 

Starosta zapytał, kto jest za przystąpieniem Powiatu Raciborskiego jako sygnatariusza  

do memorandum? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

1 głosem wstrzymującym – wyraził zgodę na przystąpienie Powiatu Raciborskiego  

jako sygnatariusza do memorandum, podkreślając że współpraca będzie miała charakter 

bezkosztowy i odbywać się będzie w ramach zadań należących do kompetencji powiatu. 

Wobec powyższego upoważnił Starostę Raciborskiego do podpisania memorandum  

o współpracy.  
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Poproszony na posiedzenie Inspektor Biura Obsługi Starosty Szymon Kura wstępnie zapoznał 

zebranych się z regulaminem przyznawania dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego 

„Mieszko AD…” w dziedzinie kultury. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do omówienia ww. regulaminu powróci  

na kolejnym posiedzeniu.  

 

O godz. 12.10 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 11 października 

2022 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 11 października 2022 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej ustalenia wysokości kosztów usuwania  

i opłat za przechowywanie pojazdów w 2023 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego ustalenia wysokości opłat w 2023 r.  

za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów 

wodnych położonych na terenie powiatu raciborskiego. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Kierownikowi Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu do realizacji projektu  

pn. „Dostępny samorząd – grant”. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok (rezerwa inwestycyjna).  

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2022 rok. 

 


