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OR.IV.0022.1.40.2022 

 

PROTOKÓŁ  NR 194/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 20 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 Członkini Zarządu Powiatu 

Raciborskiego Ewy Lewandowskiej, Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzeja 

Chroboczka, Sekretarza Powiatu Beaty Bańczyk.  

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 Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu 

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

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

- Partnerstwa na małą skalę (KA210) - projekt pn. „Woman can do it”,  

2) kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. prośby Dyrektora Młodzieżowego Domu 

Kultury w Raciborzu o wyrażenie zgody na dofinansowanie studiów podyplomowych 

z oligofrenopedagogiki-edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością 

intelektualną, 

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

Raciborskiego VI kadencji z posiedzenia w dniu 18 października 2022 r., 
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4) wniosek i opinię Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu 

Raciborskiego VI kadencji z posiedzenia w dniu 19 października 2022 r., 

5) informacją przygotowaną przez Kierownika Referatu Administracyjnego  

tut. Starostwa nt. sposobu i kosztów ogrzewania w jednostkach organizacyjnych 

Powiatu Raciborskiego – uzupełnienie,  

6) wniosek Dyrektora Zamku Piastowskiego w Raciborzu nr ZP.033.42.2022  

z dnia 19 października 2022 r.,  

które omówione zostaną w pkt 5 protokołu.  

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia? 

Po zmianach, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 

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

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Starosta wyznaczył Członków Zarządu, 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 193/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 11 października 2022 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy bieżące. 

5. Materiały dodatkowe.  

 

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

25 października 2022 r. o godz. 09.00. 
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Ad. 1 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 193/2022 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 11 października 2022 r. bez odczytywania, który był  

do wglądu w Wydziale Organizacyjnym? 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 193/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 11 października 2022 r. 

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2022 – 2032 wraz z autopoprawkami.  

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

712822. 

W trakcie omawiania przedmiotowego projektu uchwały Skarbnik Powiatu zwrócił uwagę,  

że do WPF-u dopisuje się m.in. zadania:  

 

1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3505 S Lekartów - Pietrowice Wielkie pomiędzy 

drogami wojewódzkimi nr 916 i 416” o wartości 15 080 000,00 zł. Okres realizacji  

w latach 2022-2024. Zadanie to ma zostać sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu 

Polski Ład, a także środków otrzymanych od prywatnego przedsiębiorcy oraz dotacji 

przekazanej przez Gminę Pietrowice Wielkie,  

2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S od skrzyżowania z ul. Wiejską w Babicach  

do granicy z Powiatem Rybnickim” o wartości 2 080 800,00 zł. Okres realizacji w latach 

2022-2023. Zadanie te ma zostać sfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski 

Ład oraz dotacji otrzymanej z Gminy Nędza.  

 

Po dyskusji, Zarząd postanowił, że ww. zadania zostaną dopisane do WPF-u w terminie 

późniejszym. W związku z powyższym w pierwszej kolejności polecił Kierownikowi 

Referatu Inwestycji i Rozwoju podjąć działania mające na celu podpisanie umów  

na nw. zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3505 S Lekartów - Pietrowice Wielkie 
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pomiędzy drogami wojewódzkimi nr 916 i 416” oraz „Przebudowa drogi powiatowej  

nr 3546S od skrzyżowania z ul. Wiejską w Babicach do granicy z Powiatem Rybnickim”.  

Po ich podpisaniu zadania te zostaną wprowadzone do WPF-u.  

W związku z proponowanymi zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2022 – 2032 dotyczącymi zadania unijnego związanego ze scalaniem 

gruntów na terenie powiatu na posiedzenie została poproszona Inspektor w Wydziale 

Geodezji tut. Starostwa Aleksandra Kojtek-Frencel, która udzieliła szczegółowych wyjaśnień  

w przedmiotowej sprawie. Poinformowała, że środki unijne przeznaczone na scalanie 

gruntów na terenie obrębów ewidencyjnych Samborowice, Lekartów, Roszków zostaną 

przesunięte na rok 2023 ze względu na zmianę harmonogramu wykonywanych prac. 

Jednocześnie dodała, że zgodnie ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie 

gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, 

modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 określono, że prace scaleniowe zakończą się  

w roku 2025, a nie jak planowano w roku 2023.  

Obecna w tej części posiedzenia Kierownik Referatu Zasobu Geodezyjnego  

i Kartograficznego Barbara Fojcik przedstawiła aktualny stan prac związany z cyfryzacją 

powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego. Jednocześnie wyjaśniła proponowane 

zmiany w WPF-ie, które dotyczą zadań związanych z przetworzeniem do postaci 

elektronicznej operatów geodezyjnych, map i dokumentacji geodezyjnej Wydziału Geodezji 

tut. Starostwa dla poszczególnych jednostek ewidencyjnych.  

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

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2022-2032 wraz z autopoprawkami zgłoszonymi w trakcie posiedzenia  

oraz jego przekazaniem na sesję, która odbędzie się w dniu 25 października  

2022 r.? 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2022-2032 wraz z autopoprawkami zgłoszonymi w trakcie posiedzenia  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję, która odbędzie się w dniu 25 października  

2022 r. 
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W tym miejscu Kierownik Barbara Fojcik i Inspektor Aleksandra Kojtek-Frencel opuściły 

posiedzenie.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawił nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok  

wraz z autopoprawkami. Przekazał, że w stosunku do projektu uchwały omawianego  

w trakcie posiedzenia w dniu 11 października br. zaproponowano przesunięcie  

kwoty 4 400 835,76 zł w związku ze zmianami w harmonogramach wykonania prac  

w zakresie zagospodarowania poscaleniowego na obrębach ewidencyjnych Samborowice  

i Lekartów, jednostka ewidencyjna Pietrowice Wielkie oraz na terenie obrębu ewidencyjnego 

Roszków, jednostka ewidencyjna Krzyżanowice. Środki te przesuwa się na rok 2023. Ponadto 

w nowej wersji projektu uchwały zwiększa się plan wydatków Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach, z przeznaczeniem na zakup opału. 

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

710427. 

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 wraz z autopoprawkami zgłoszonymi w trakcie posiedzenia oraz jej 

przekazaniem na sesję w dniu 25 października 2022 r.? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 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 wraz z autopoprawkami zgłoszonymi w trakcie posiedzenia oraz postanowił o jej 

przekazaniu na sesję w dniu 25 października 2022 r. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że wystąpi do Przewodniczącego Rady Powiatu 

Raciborskiego z prośbą o ujęcie w porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 25 października 2022 roku: 

 

1) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok 

i jednocześnie wycofanie z porządku obrad ww. projektu uchwały przekazanego pismem  

nr OR.IV.0022.3.10.2022 z dnia 12 października 2022 r.,  
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2) projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022 - 2032. 

 

Ad. 3 

 

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 (rezerwa oświatowa). 

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

712787. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok (rezerwa oświatowa)? 

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

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

Raciborskiego na 2022 rok (rezerwa oświatowa).  

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

 

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 

712789. 

W tym miejscu Skarbnik Powiatu poinformował, że w projekcie uchwały zwiększa się  

m.in. plan wydatków Starostwa o kwotę 261 430,00 zł, z przeznaczeniem na organizację 

pomocy obywatelom Ukrainy, co wynika z decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 30 września 

2022 r. Tym samym Powiat Raciborski otrzymał środki finansowe przeznaczone na pomoc 

obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie naszego powiatu za okres  

od 30 września/1 października 2022 r. do 15/16 października 2022 r. Ponadto otrzymano 

środki finansowe na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką  

nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 50 008,00 zł. Środki te 

zostaną przekazane do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu  
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z przeznaczeniem na usługi i wynagrodzenia nauczycieli w związku z realizacją zajęć  

dla uczniów w oddziale przygotowawczym.  

W tym miejscu Starosta zapoznał zebranych z informacją przygotowaną przez Kierownika 

Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego tut. Starostwa dotyczącą 

zleceniobiorców, którzy podpisali / odmówili podpisania aneksów do umów w sprawie 

zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie naszego powiatu,  

stan na dzień 18 października 2022 r. (pkt 14 porządku posiedzenia). 

Ww. informacja Kierownika Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego według 

stanu na dzień 13 i 18 października 2022 r. znajduje się w systemie informatycznym Mdok 

pod numerami UID: 711976 i 375607.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją dotyczącą zleceniobiorców,  

którzy podpisali / odmówili podpisania aneksów do umów w sprawie zapewnienia pomocy 

obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie naszego powiatu, stan na dzień  

18 października 2022 r.  

Mając na uwadze, że trzej zleceniobiorcy, tj. SOSWDNiS Racibórz, ZSOMS Racibórz, 

Wodociągi Raciborskie Sp. z o. o. odmówili podpisania aneksów do ww. umów Zarząd 

zdecydował, że w tych trzech przypadkach należy powrócić do wcześniejszego zapisu  

§ 4 ust.1 mówiącego o tym, że wynagrodzenie z tytułu realizacji czynności określonych  

w umowie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zleceniobiorcę,  

w terminie 30 dni od dnia dostarczenia do siedziby zleceniodawcy wymaganych 

dokumentów. 

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? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 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 4 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2022.  
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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 

712791. 

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 3 Członków – 3 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 5 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2022.  

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

planów finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych 

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok wraz z autopoprawkami.  

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

712792. 

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

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego 

na 2022 rok wraz ze zgłoszonymi przez Skarbnika Powiatu autopoprawkami?  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 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, 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. 
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Skarbnik Powiatu przedstawił 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 

712794. 

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 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów 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 7 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2022. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu wraz z autopoprawkami.  

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

712085. 

Wicestarosta przekazał, że art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  

o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 633 ze zm.) stanowi, iż w podmiocie 

leczniczym niebędącym przedsiębiorcą przeprowadza się konkurs na stanowisko kierownika. 

Z kolei § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu 

przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym 

niebędącym przedsiębiorcą mówi o tym, że konkurs przeprowadza komisja konkursowa 

powołana przez właściwy podmiot.  

Zgodnie ze stanowiskiem Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Katowicach, zawartym w piśmie znak NPII.4131.1.384.2015 z dnia 22 października 2015 r. 

w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania, „zarząd powiatu jest organem 

kompetentnym do podejmowania czynności związanych z obsadzaniem stanowiska 

kierownika w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Oznacza to, że zarząd 
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powiatu działając w imieniu podmiotu tworzącego ww. jednostkę, ogłasza konkurs  

na stanowisko kierownika tej jednostki oraz powołuje komisję konkursową.”. 

Na podstawie § 10 pkt 1 cytowanego powyżej rozporządzenia Ministra Zdrowia w skład 

komisji konkursowej wchodzą:  

 

1) od trzech do sześciu przedstawicieli podmiotu tworzącego, posiadających wykształcenie 

wyższe, w tym przynajmniej jeden lekarz; podmiot tworzący wskazuje spośród 

przedstawicieli przewodniczącego komisji;  

2) przedstawiciel rady społecznej podmiotu leczniczego;  

3) przedstawiciel rektora państwowej uczelni medycznej albo państwowej uczelni 

prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, jeżeli 

podmiot leczniczy zawarł z nią umowę o udostępnienie go na potrzeby wykonywania 

zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych  

i promocją zdrowia. 

 

Powołanie Komisji konkursowej wszczyna postępowanie konkursowe. Postępowanie 

konkursowe obejmuje: 

 

1) opracowanie i przyjęcie przez komisję konkursową regulaminu konkursu, na podstawie 

ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu stanowiącego załącznik  

do rozporządzenia; 

2) opracowanie i przyjęcie przez komisję konkursową projektu ogłoszenia o konkursie;  

3) ogłoszenie o konkursie, w terminie 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania 

konkursowego; 

4) rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur; 

5) wybranie kandydata na stanowisko objęte konkursem. 

 

W związku z powyższym w przedmiotowym projekcie uchwały zaproponowano powołanie 

komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu w składzie:  

 

1)Kurpis Marek – Przewodniczący Komisji, przedstawiciel powiatu raciborskiego;  
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2)Ekiert Tadeusz – Członek Komisji, przedstawiciel powiatu raciborskiego;  

3)Kocjan Andrzej– Członek Komisji, przedstawiciel powiatu raciborskiego – lekarz;  

4)Marcol Franciszek – Członek Komisji, przedstawiciel powiatu raciborskiego;  

5)Olender Piotr – Członek Komisji, przedstawiciel powiatu raciborskiego;  

6)Kasprzak Aleksander – Członek Komisji, przedstawiciel powiatu raciborskiego;  

7)Cofała Tomasz – Członek Komisji, przedstawiciel Rady Społecznej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu;  

8)Kania Elżbieta – Członek Komisji, przedstawiciel Akademii Nauk Stosowanych  

w Raciborzu. 

 

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

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu 

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

wraz ze zgłoszonymi przez Wicestarostę autopoprawkami do § 1?  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej  

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu 

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

po wprowadzeniu przez Wicestarostę autopoprawek do § 1. 

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

nr OR.IV.0025.1.2022. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie  

zaopiniowania zaliczenia dróg na terenie gminy Krzyżanowice do kategorii dróg gminnych. 

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

711814. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zaopiniowania zaliczenia dróg  

na terenie gminy Krzyżanowice do kategorii dróg gminnych? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania zaliczenia dróg  

na terenie gminy Krzyżanowice do kategorii dróg gminnych. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022. 
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Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu omówił kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych  

na 2022 rok. Przekazał, że po przygotowaniu przedmiotowej karty informacyjnej otrzymano 

dodatkowe zmiany w planie finansowym Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu.  

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

712377. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych  

na 2022 rok: II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu, Zamku Piastowskiego  

w Raciborzu, Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu.  

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami  

dot. ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu  

i przechodu przez działkę powiatową do posesji prywatnej. 

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

712326. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na utwardzenie drogi dojazdowej w części, 

która stanowi grunt nieutwardzony do posesji p.  Utwardzenie drogi 

dojazdowej może nastąpić po zawarciu umowy ustanawiającej służebność gruntową, na koszt 

wnioskodawcy. Powiat Raciborski nie będzie zwracał nakładów dokonanych  

na nieruchomość powiatową. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa  

do określenia realizacji Uchwały Nr XLI/322/2022 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu 

Raciborskiego dla Gminy Rudnik na realizację zadania publicznego o charakterze 

ponadgminnym w zakresie rolnictwa – uzupełnienie. 

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

712236. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Referatu Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa do określenia realizacji Uchwały Nr XLI/322/2022 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu 
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Powiatu Raciborskiego dla Gminy Rudnik na realizację zadania publicznego o charakterze 

ponadgminnym w zakresie rolnictwa – uzupełnienie.  

W związku z powyższym polecił Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

poinformować Gminę Rudnik o prawidłowym wykorzystaniu i rozliczeniu dotacji. 

 

Starosta przedstawił: 

 

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

zaplanowanych na wrzesień 2022 r. 

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

711972, 

2) zawiadomienie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji  

o rozpoczęciu kontroli pn. „Kontrola kompleksowa w Powiatowym Zarządzie Dróg  

w Raciborzu”.  

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

711666, 

3) wnioski Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji z posiedzenia,  

które odbyło się w dniu 11 października 2022 r.  

Ww. wnioski znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 711613. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z wnioskami Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Raciborskiego VI kadencji z posiedzenia, które odbyło się w dniu 11 października 

2022 r. oraz zdecydował o ich realizacji przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg  

w Raciborzu.  

 

Starosta zapoznał zebranych z Uchwałą Nr LXI/1126/22 Rady Miasta Opole  

z dnia 29 września 2022 r. w sprawie apelu Rady Miasta Opola do Prezesa Rady Ministrów 

dotyczącego katastrofy ekologicznej na Odrze. Uchwała została przekazana m.in. zarządom 

powiatów położonym nad rzeką Odrą.  

Ww. uchwała znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 712341. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął do wiadomości Uchwałę Nr LXI/1126/22 Rady Miasta 

Opole z dnia 29 września 2022 r. w sprawie apelu Rady Miasta Opola do Prezesa Rady 

Ministrów dotyczącego katastrofy ekologicznej na Odrze. 
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Ad. 5 

 

Starosta rozpoczął omawianie materiałów dodatkowych.  

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1  

w Raciborzu Pani Marzenie Kacprowicz do złożenia wniosku do udziału w projekcie  

z programu Erasmus+, sektor Edukacja szkolna, akcja 2 Współpraca organizacji i instytucji  

- Partnerstwa na małą skalę (KA210) - projekt pn. „Woman can do it”.  

Jednocześnie Wicestarosta przypomniał, że Zarząd Powiatu Raciborskiego  

w dniu 14 września 2022 r. udzielił Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1  

w Raciborzu pełnomocnictwa do składania w imieniu Powiatu Raciborskiego oświadczeń 

związanych ze złożeniem wniosku do udziału w projekcie z programu Erasmus+, sektor 

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

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

W związku z tym, iż podczas końcowej fazy prac zespołów partnerskich z Polski, Turcji  

i Grecji tytuł przedmiotowego projektu uległ zmianie z „Woman's power – past and present” 

na „Woman can do it” zachodzi konieczność podjęcia ww. uchwały. 

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

712681. 

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

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu Pani Marzenie Kacprowicz 

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

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

pn. „Woman can do it”? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu Pani Marzenie Kacprowicz 

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

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

pn. „Woman can do it”.    

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022. 
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Następnie Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. prośby Dyrektora 

Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu o wyrażenie zgody na dofinansowanie studiów 

podyplomowych z oligofrenopedagogiki-edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością 

intelektualną. 

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

708748. 

Po dyskusji, Starosta zapytał, kto jest za wyrażeniem zgody na dofinansowanie studiów 

podyplomowych z oligofrenopedagogiki - edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością 

intelektualną dla Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu Pani Agnieszki 

Busuleanu-Jaksik do 50% za jeden semestr, tj. 550,00 zł?  

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

0 głosów wstrzymujących – wyraził zgodę na dofinansowanie studiów podyplomowych  

z oligofrenopedagogiki - edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną  

dla Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu Pani Agnieszki Busuleanu-Jaksik 

do 50% za jeden semestr, tj. 550,00 zł. 

 

Starosta przedstawił: 

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

Raciborskiego VI kadencji z posiedzenia w dniu 18 października 2022 r.] 

Ww. opinia znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 712958,  

2) wniosek i opinię Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu 

Raciborskiego VI kadencji z posiedzenia w dniu 19 października 2022 r., które znajdują 

się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 713211. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Edukacji udzielić 

odpowiedzi na wniosek nr 1 Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu 

Raciborskiego VI kadencji z posiedzenia w dniu 19 października 2022 r. 

 

Nawiązując do ustaleń z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 września 

2022 r. Starosta zapoznał zebranych z informacją przygotowaną przez Kierownika Referatu 

Administracyjnego tut. Starostwa nt. sposobu i kosztów ogrzewania w jednostkach 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego – uzupełnienie.  

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 713851. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z ww. informacją.  
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Starosta omówił wniosek Dyrektora Zamku Piastowskiego w Raciborzu nr ZP.033.42.2022  

z dnia 19 października 2022 r. o podjęcie decyzji w sprawie kontynuacji wydawania  

przez Zamek Piastowski w Raciborzu kwartalnika powiatowego.  

Ww. wniosek znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 713076. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z wnioskiem Dyrektora Zamku Piastowskiego  

w Raciborzu nr ZP.033.42.2022 z dnia 19 października 2022 r. i podjął decyzję w sprawie 

kontynuacji wydawania przez Zamek Piastowski w Raciborzu kwartalnika powiatowego.  

W związku z powyższym polecił Kierownikowi Biura Obsługi Starosty wspólnie  

z Wydziałem Finansowym zabezpieczyć środki w budżecie na ww. cel.  

 

W końcowej części posiedzenia Wicestarosta – Przewodniczący Komisji stypendialnej  

do wstępnej oceny wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się  

w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo przekazał bieżące informacje w przedmiotowej 

sprawie. Jednocześnie poinformował, że przedstawi Zarządowi wyniki prac Komisji  

w terminie do dnia 25 października 2022 r. 

 

O godz. 11.05 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 października 

2022 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20 października 2022 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok (rezerwa oświatowa).  

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

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2022. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2022 rok. 

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

pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji konkursowej  

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego 

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

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania zaliczenia dróg  

na terenie gminy Krzyżanowice do kategorii dróg gminnych. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu Pani Marzenie 

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

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

(KA210) - projekt pn. „Woman can do it”. 

 


