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OR.IV.0022.1.45.2022 

 

PROTOKÓŁ  NR 199/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 14 listopada 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 oraz Wicestarosta                  

Marek Kurpis (od godz. 11:00). Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy 

obecności, wymagane quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał. 

Poinformował o nieobecności Kierownika Biura Obsługi Starosty Sylwii Sitarz. Następnie 

przywitał w imieniu swoim oraz zebranych Dyrektora Szpitala Rejonowego im. dr. J. Rostka 

w Raciborzu Ryszarda Rudnika oraz poinformował, że w dalszej części posiedzenia 

uczestniczył będzie Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu Henryk 

Hildebrand. 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 9:00, 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) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planu 

finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok, 

2) pismo Kierownika Powiatowego Centrum Sportu o sygnaturze PCS.011.43.2022                  

z 10 listopada 2022 r. dotyczące utworzenia zadania inwestycyjnego                                

pn. „Kompleksowa adaptacja budynku Powiatowego Centrum Sportu                         

w Raciborzu do potrzeb osób niepełnosprawnych”, 

3) informację nt. inwestycji przeprowadzonych w Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu w latach 2020 – 2022. 
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Ww. materiały dodatkowe zostaną omówione w pkt 7 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 195/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego                        

w dniu 25 października 2022 r., Protokołu Nr 196/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 25 października 2022 r. po zakończeniu sesji oraz Protokołu                  

Nr 197/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 3 listopada 2022 r. 

2. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres            

od 01.01.2022 r. do 30.09.2022 r., bilansu na dzień 30.09.2022 r., opisu sytuacji 

finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec 

września 2022 r., wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji                 

na dzień 30.09.2022 r. – referuje Dyrektor Ryszard Rudnik. 

3. Informacja Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu                         

nt. ściągalności opłat od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej                

za rok 2021 i dziewięć miesięcy 2022 r. – referuje Dyrektor Henryk Hildebrand. 

4. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

5. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

6. Sprawy bieżące. 

7. Materiały dodatkowe. 

 

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

22 listopada 2022 r. o godz. 08.00.  
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Ad. 1 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 195/2022 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 25 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 195/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 25 października 2022 r. 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 196/2022 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 25 października 2022 r. po zakończeniu sesji                                

bez odczytywania, który był do wglądu w Wydziale Organizacyjnym? 

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

0 głosami wstrzymującymi – przyjął Protokół Nr 196/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 25 października 2022 r. po zakończeniu sesji. 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 197/2022 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 3 listopada 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 197/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 3 listopada 2022 r. 

 

Ad. 2 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku 

zysków i strat za okres od 01.01.2022 r. do 30.09.2022 r., bilansu na dzień 30.09.2022 r., 

opisu sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu                  

na koniec września 2022 r., wybranych wskaźników statystycznych  dla oddziałów, etatyzacji 

na dzień 30.09.2022 r.  

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

UID 715077. 
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Wicestarosta poinformował, iż informacji w temacie udzieli Dyrektor Szpitala Rejonowego 

im. dr. J. Rostka w Raciborzu Ryszard Rudnik. 

 

Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu poinformował, iż zgodnie z przedstawionym 

zestawieniem kosztów i przychodów, zakład na dzień 30 września 2022 r. zanotował stratę 

netto w wysokości 4 304 707,00 zł. Jest to wynik finansowy gorszy o 12 455 478,00 zł                 

od zysku w analogicznym okresie 2021 r. wynoszącego 8 150 771,00 zł. Strata powstała               

w wyniku nadwyżki kosztów działalności operacyjnej w kwocie 93 111 096,00 zł                       

nad przychodami netto ze sprzedaży w kwocie 85 703876,00 zł i wynosiła 7 407 220,00 zł, 

stratę w tej wysokości znacząco zmniejszają pozostałe przychody operacyjne w kwocie                             

3 058 084,00 zł.  

W okresie III kwartału br. zobowiązania ogółem, w stosunku do zobowiązań na dzień                           

30 czerwca 2022 r., wzrosły o kwotę 2 986 261,00 zł i na dzień 30 września 2022 r. wynosiły 

31 419 638, zł. Zachowana została płynność finansowa, nie ma zobowiązań 

przeterminowanych. 

Stan zatrudnienia w Szpitalu na podstawie umowy o pracę, w porównaniu ze stanem na dzień 

30 czerwca 2022 r., wzrósł o 8,30 etatu i wynosi 538,98 etatu,                                           

zatrudnienie na podstawie umowy cywilno – prawnej, kontraktu, umowy zlecenia zmalało                          

o 8,01 etatu i wynosi 79,82 etatu. Nadal jest problem z kadrą lekarską, ale braki te udaje się 

uzupełniać lekarzami z Ukrainy oraz Białorusi. 

Następnie Dyrektor omówił obecnie realizowane inwestycje w Szpitalu. Poinformował,               

iż ze względu na rosnące koszty surowców i energii zwiększają się pierwotnie zaplanowane 

wartości tych zadań.  

W II kwartale 2023 roku planuje się rozpocząć realizację termomodernizacji budynku 

Szpitala. Planowany całkowity koszt inwestycji to 22 412 871,00 zł. Wkład własny wynosi               

5 101 902,00 zł, pozostałe środki pokryje dotacja z NFOŚiGW.  

W tym miejscu Skarbnik powiatu przypomniał o deklaracji Zarządu dot. dofinansowania               

w wysokości 50 %  wkładu własnego ww. inwestycji. 

 

Po udzieleniu odpowiedzi na pytania Zarządu o godz. 9:40 Dyrektor Szpitala opuścił 

posiedzenie. 
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Ad. 3 

 

W tym miejscu o godz. 9:45 do spotkania dołączył Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Raciborzu Henryk Hildebrand, który przedstawił informację nt. ściągalności opłat 

od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w pieczy zastępczej za rok 2021 i dziewięć 

miesięcy 2022 r. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerami                          

UID 713935 i  718360. 

 

Zarząd po zapoznaniu się z informacją i uzyskaniu odpowiedzi na pytania polecił 

Dyrektorowi PCPR ponownie przeanalizować i rozważyć przypadki, w których możliwe jest 

wydanie decyzji o umorzeniu płatności. 

 

Ad. 4 

 

W związku z obecnością na posiedzeniu Dyrektora PCPR Wicestarosta zaproponował,               

aby zmienić kolejność porządku posiedzenia i w pkt 4 omówić projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zadań z zakresu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych  na realizację tych zadań w roku 2022.  

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

UID 717162. 

 

Obecni na posiedzeniu wyrazili zgodę. 

 

O omówienie tematu został poproszony Dyrektor PCPR. 

 

Dyrektor PCPR wyjaśnił, że ponownie została dokonana ocena otrzymanych wniosków                 

o dofinansowanie oraz wydatkowania przyznanych jednostce środków finansowych PFRON. 

W wyniku dokonanych rozliczeń umów oraz braku nowych wniosków do rozpatrzenia                

na wybranych zadaniach pozostały niewykorzystane środki. Dlatego też proponuje się ich 

przesunięcie na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
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ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie 

odrębnych przepisów. 

 

Po udzieleniu odpowiedzi na pytania Zarządu o godz. 10:00 Dyrektor PCPR opuścił 

posiedzenie. 

 

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

Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zadań z zakresu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych  na realizację tych zadań w roku 2022 oraz jego 

przekazaniem na sesję w dniu 29 listopada 2022 r.? 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zadań z zakresu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych  na realizację tych zadań w roku 2022 oraz postanowił             

o jego skierowaniu na sesję w dniu  29 listopada 2022 r. 

 

Starosta oddał głos Skarbnikowi Powiatu. 

 

Skarbnik Powiatu omówił:  

1) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian                             

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 2032, 

2) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie  

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok 

wraz z autopoprawkami.  

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

716993 i 716998. 

 

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

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2022 – 2032 wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami oraz jego 

przekazaniem na sesję w dniu 29 listopada 2022 r.? 
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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 dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2022 – 2032 oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję w dniu                  

29 listopada 2022 r., po wniesieniu autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

 

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

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

wraz autopoprawkami oraz jego przekazaniem na sesję w dniu 29 listopada 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 29 listopada 2022 r., po wniesieniu 

autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie: 

1) ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2023 

roku na obszarze Powiatu Raciborskiego, 

2) 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 uchwały znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numeremi                  

UID 714800 i 714804. 

 

Projekty uchwał zostały przekazane do konsultacji, które prowadzono w formie pisemnego               

i elektronicznego wyrażenia opinii w terminie od 18 października 2022 r.                                    

do 25 października 2022 r.  

 

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 oraz jego przekazaniem na sesję 

w dniu 29 listopada 2022 r.? 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 
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Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie 

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

skierowaniu na sesję w dniu 29 listopada 2022 r. 

 

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 oraz jego przekazaniem na sesję w dniu 29 listopada 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 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 skierowaniu na sesję w dniu 29 listopada 2022 r. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Raciborskim a Związkiem                    

Powiatowo - Gminnym "Pogranicze" dotyczącego wspólnej realizacji publicznego transportu 

zbiorowego. 

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

UID 716694. 

 

Wicestarosta poinformował, iż zawarte porozumienie będzie dotyczyć 4 linii 

komunikacyjnych, 2 na linii Racibórz – Kietrz oraz 2 na linii Racibórz – Głubczyce. Powiat 

Raciborski będzie organizatorem transportu na liniach: 

 Racibórz - Kietrz przez Żerdziny, Pietrowice Wielkie, 

 Racibórz - Kietrz przez Samborowice, Pietrowice Wielkie, 

 Racibórz - Głubczyce przez Maków, Tłustomosty, Krowiarki, Baborów,  

natomiast organizatorem na linii 

 Głubczyce - Racibórz przez Babice, Baborów, Maków, Pawłów 

będzie Związek Powiatowo - Gminny "Pogranicze" z siedzibą w Głubczycach. 

Zawarcie porozumień umożliwi pozyskanie dofinansowania ze środków Funduszu rozwoju 

przewozów autobusowych na linie komunikacyjne wykraczające poza granice 

administracyjne powiatów. Maksymalna kwota dofinansowania do 1 wozokilometra                       
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w 2023 r. wynosić będzie 3 zł. Warunkiem koniecznym do jej uzyskania jest sfinansowanie 

ze środków własnych organizatora części ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10%. 

Zawarcie porozumienia będzie skutkowało wydatkami dla budżetu Powiatu Raciborskiego. 

Strony porozumienia ponosiły będą koszty organizacji transportu wspólnie proporcjonalnie 

do ilości kilometrów przebiegu linii na obszarze Powiatu Raciborskiego i Powiatu 

Głubczyckiego. 

 

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

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem 

Raciborskim a Związkiem Powiatowo - Gminnym "Pogranicze" dotyczącego wspólnej 

realizacji publicznego transportu zbiorowego oraz jego przekazaniem na sesję w dniu                   

29 listopada 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 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem 

Raciborskim a Związkiem Powiatowo - Gminnym "Pogranicze" dotyczącego wspólnej 

realizacji publicznego transportu zbiorowego oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję              

w dniu  29 listopada 2022 r. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego. 

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

UID 716698. 

 

Wicestarosta wyjaśnił, iż w przypadku wyrażenia przez Radę Powiatu zgody na zawarcie 

porozumienia ze Związkiem Powiatowo - Gminnym "Pogranicze", konieczne będzie 

podpisanie przez Powiat Raciborski, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego, 

umowy z operatorem, tj. spółką PKS Racibórz, na obsługę nowych linii komunikacyjnych. 

Dzięki zawarciu tej umowy spełniony zostanie jeden z warunków formalnych do ubiegania 

się o dofinansowanie przewozów użyteczności publicznej, które zmniejszy obciążenie 

budżetu Powiatu z tego tytułu. 
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Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług                          

w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz jego przekazaniem na sesję                          

w dniu 29 listopada 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 wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług                      

w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję                

w dniu  29 listopada 2022 r. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zasad 

udzielania stypendiów dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku 

pielęgniarstwo. 

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

UID 715881 i 717649. 

 

Wicestarosta poinformował, iż zgodnie z sugestią Komisji stypendialnej przygotowano nowy 

projekt uchwały oraz postanowiono przeprowadzić ponowny nabór wniosków o przyznanie 

stypendium w roku akademickim 2022/2023.  

W toku dyskusji Zarząd Powiatu Raciborskiego zgłosił drobne uwagi redakcyjne                        

do omawianego projektu uchwały. 

 

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

Raciborskiego w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów kształcących                      

się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo wraz autopoprawkami zgłoszonymi podczas 

posiedzenia oraz jego przekazaniem na sesję w dniu 29 listopada 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 zasad udzielania stypendiów dla studentów kształcących                       

się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo wraz autopoprawkami oraz postanowił                 

o jego skierowaniu na sesję w dniu 29 listopada 2022 r., po wniesieniu autopoprawek 

zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 
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Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie programu 

współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,                           

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2023 rok. 

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

UID 716810 i 717982. 

 

Starosta podkreślił, iż planowane wsparcie na realizację zadań, o których mowa w Programie 

współpracy na 2023 r. wynosi 10 015 947,00 zł, w tym 9 810 903 zł na realizację umów 

wieloletnich. 

W toku dyskusji Zarząd Powiatu Raciborskiego zgłosił drobne uwagi redakcyjne                        

do omawianego projektu uchwały. 

 

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

Raciborskiego w sprawie programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok                                    

wraz autopoprawkami zgłoszonymi podczas posiedzenia oraz jego przekazaniem na sesję              

w dniu 29 listopada 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 programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok wraz 

autopoprawkami oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję w dniu 29 listopada 2022 r.,                   

po wniesieniu autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

udzielenia z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2022 r. pomocy rzeczowej miastu 

partnerskiemu Horishni Plavni na Ukrainie. 

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

UID 716400. 
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Starosta przypomniał, iż Powiat Raciborski od początku inwazji sił zbrojnych Federacji 

Rosyjskiej na Ukrainę udzielił już kilkukrotnie pomocy rzeczowej miastu Horishni Plavni. 

Jednakże, ze względu na nadal trwająca inwazję, istnieje potrzeba dalszego, bezpośredniego 

wspomagania naszego partnera w Ukrainie darami zebranymi przez mieszkańców powiatu                               

oraz zakupionymi ze środków finansowych powiatu raciborskiego. 

 

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

Raciborskiego w sprawie wyrażenia udzielenia z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2022 r. 

pomocy rzeczowej miastu partnerskiemu Horishni Plavni na Ukrainie oraz jego przekazaniem 

na sesję w dniu 29 listopada 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 wyrażenia udzielenia z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2022 r. 

pomocy rzeczowej miastu partnerskiemu Horishni Plavni na Ukrainie oraz postanowił             

o jego skierowaniu na sesję w dniu  29 listopada 2022 r. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji w latach 2019 - 2020 Programu opieki nad zabytkami Powiatu 

Raciborskiego na lata 2017 – 2020. 

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

UID 716865 i 718014. 

 

W toku dyskusji Zarząd Powiatu Raciborskiego zgłosił uwagi redakcyjne do omawianego 

projektu uchwały. 

 

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

Raciborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2019 - 2020 Programu 

opieki nad zabytkami Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2020 wraz autopoprawkami 

zgłoszonymi podczas posiedzenia oraz jego przekazaniem na sesję w dniu                                     

29 listopada 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 przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2019 - 2020 Programu 
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opieki nad zabytkami Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2020 wraz autopoprawkami oraz 

postanowił o jego skierowaniu na sesję w dniu 29 listopada 2022 r., po wniesieniu 

autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

 

Ad. 5 

 

Starosta oddał głos Skarbnikowi Powiatu i poprosił o omówienie uchwał Zarządu z zakresu 

finansów. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

opracowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 

2023-2032 wraz z autopoprawkami. 

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

UID 717040. 

 

Skarbnik Powiatu zaznaczył, iż w obecnej sytuacji geopolitycznej związanej w głównej 

mierze z konfliktem zbrojnym za wschodnią granicą Polski oraz dużym deficytem w imporcie 

podstawowych surowców mających wpływ na koszty produkcji energii elektrycznej                        

i cieplnej, przy jednoczesnym wprowadzaniu rewolucyjnych zmian w zakresie finansów 

publicznych – prawdopodobieństwo realizacji zaplanowanych zadań stoi po dużym znakiem 

zapytania. 

 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie w sprawie opracowania projektu 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2023-2032 wraz                         

z autopoprawkami zgłoszonymi podczas posiedzenia? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie w sprawie opracowania projektu 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2023-2032 wraz                         

z autopoprawkami zgłoszonymi podczas posiedzenia.  

Po zmianie, uchwała stanowi załącznik nr 3 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 

opracowania projektu budżetu Powiatu Raciborskiego na 2023 rok wraz z autopoprawkami. 

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

UID 717040. 

 

W tym miejscu posiedzenie opuścił Starosta. 

 

Członkini Zarządu Ewa Lewandowska zgłosiła wniosek, aby w związku z trwającymi 

pracami nad przygotowaniem dokumentacji projektowej na modernizację pomieszczeń                   

i systemu obsługi klienta w Wydziale Komunikacji w projekcie budżetu na 2023 r. ująć 

środki na realizację tej inwestycji. 

W toku dyskusji, ze względu na brak środków, Zarząd trzyosobowo postanowił                                

o nieuwzględnianiu tego zadania w projekcie budżetu na 2023 r. Członkini Zarządu                     

wyraziła odrębne zdanie. Jednocześnie Zarząd zaznaczył, iż jest to jedno z priorytetowych 

zadań inwestycyjnych Powiatu, które - jeśli tylko pojawi się taka możliwość, zostanie 

wpisane w plan budżetu w celu jego realizacji. 

 

W tym miejscu na salę obrad powrócił Starosta. Jednocześnie posiedzenie opuściła Członkini 

Zarządu Ewa Lewandowska. 

  

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie opracowania projektu budżetu 

Powiatu Raciborskiego  na 2023 rok wraz z autopoprawkami zgłoszonymi podczas 

posiedzenia? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie opracowania projektu budżetu Powiatu 

Raciborskiego  na 2023 rok wraz z autopoprawkami zgłoszonymi podczas posiedzenia.  

Po zmianie, uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce                           

nr OR.IV.0025.1.2022. 

 

O godz. 11.00 ze względu na wyjazd służbowy posiedzenie opuścił Starosta. Dalszym 

obradom, mając na uwadze § 66 ust. 1 Statutu Powiatu Raciborskiego, przewodniczył 

Wicestarosta Marek Kurpis. 
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W tym miejscu na salę obrad powróciła Członkini Zarządu Ewa Lewandowska. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

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

z autopoprawkami. 

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

UID 716938. 

 

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

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok (rezerwa) wraz z autopoprawkami zgłoszonymi podczas 

posiedzenia? 

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

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

Raciborskiego na 2022 rok (rezerwa) wraz z autopoprawkami zgłoszonymi podczas 

posiedzenia.  

Po zmianie, 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 

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

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

UID 716939. 

 

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

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok wraz z autopoprawkami zgłoszonymi podczas 

posiedzenia? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 podczas 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 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 716940. 

 

Wicestarosta 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 z autopoprawkami zgłoszonymi podczas posiedzenia?  

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

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

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

wraz z autopoprawkami zgłoszonymi podczas posiedzenia. 

Po zmianie, uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce                    

nr OR.IV.0025.1.2022.  

 

Sekretarz Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego 

konkursu ofert na powierzenie  do realizacji zadań publicznych z zakresu administracji 

rządowej realizowanych przez Powiat Raciborski w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. 

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

UID 716877. 

 

Wicestarosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji 

konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert                      

na powierzenie do realizacji zadań publicznych z zakresu administracji rządowej 

realizowanych przez Powiat Raciborski w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej?  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji konkursowej                

do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie                   

do realizacji zadań publicznych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat 
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Raciborski w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej, po wskazaniu Pani Beaty Roesler, inspektora                    

w Wydziale Organizacyjnym tut. Starostwa, jako czwartego członka Komisji. 

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

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej zasad 

udzielania stypendiów dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku 

pielęgniarstwo. 

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

UID 715891. 

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

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej zasad udzielania stypendiów                        

dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej zasad udzielania stypendiów                        

dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo. 

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

 

Członkini Zarządu Ewa Lewandowska przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością położoną              

w Raciborzu przy ulicy Kasprowicza 11. 

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

UID 715346. 

 

Wicestarosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody                            

na dysponowanie nieruchomością położoną w Raciborzu przy ulicy Kasprowicza 11? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie 

nieruchomością położoną  w Raciborzu przy ulicy Kasprowicza 11. 

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

komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego. 

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

UID 715584. 

Wicestarosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji 

egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej               

dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

 

Ad. 6 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego                          

dot. rozpatrzenia petycji mieszkańców ul. Lubomskiej w Pogrzebieniu w sprawie remontu 

drogi. 

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

UID 716146. 

 

Sekretarz Powiatu przypomniała, iż na posiedzeniu w dniu 4 października 2022 r. Zarząd 

Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z petycją mieszkańców ul. Lubomskiej                             

w Pogrzebieniu  w sprawie remontu uznał się za organ właściwy do jej rozpatrzenia i polecił 

Kierownikowi Referatu Inwestycji i Rozwoju ustosunkować się i przedstawić wstępną 

propozycję odpowiedzi. 

Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju w korespondencji z 21 października 2022 r. 

poinformował, iż odcinek ww. drogi powiatowej od skrzyżowania z ulicami Pamiątki/Brzeską                               

w Pogrzebieniu do granicy powiatu posiada długość 1990 m.b. W 2021 roku na części tego 

odcinka o długości ok. 520 m.b. do posesji przy ul. Lubomskiej nr 24, wykonano nową 

warstwę ścieralną, a na długości od wysokości cmentarza do w/w posesji wykonano 

okrawężnikowanie i wpusty ściekowe, jako przygotowanie do wykonania ciągu pieszego,              

na który również opracowano dokumentację projektową. W I kwartale 2023 roku Powiat 
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Raciborski planuje złożyć do PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rybnik wniosek                        

o dofinansowanie w 2023 roku zadania pn. „Modernizacja odcinka drogi powiatowej                     

nr 3544S ul. Lubomskiej w Pogrzebieniu od skrzyżowania z drogą powiatową                                

nr 3543S do granicy powiatu”. Wstępnie planowany zakres robót na odcinku o długości 1470 

m.b. to głównie: remont warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni wraz z niezbędnym 

wzmocnieniem podbudowy oraz robotami związanymi ze wzmocnieniem nasypu (łuk przed 

restauracją „Anielski Młyn”), wykonanie ciągu pieszego od rejonu cmentarza do posesji            

przy ul. Lubomskiej 24, utwardzenie pobocza kostką brukową po stronie prawej od posesji 

przy ul. Lubomskiej 24 do granic powiatu, odtworzenie pobocza gruntowego po stronie lewej, 

wymiana, remont i regulacja elementów odwodnienia, odmulenie rowów, odtworzenie                 

ich profilu podłużnego i poprzecznego, a także wykonanie nowego oznakowania. 

Szacunkowy koszt tego zadania na chwilę obecną to 2 500 000,00 zł, w tym wnioskowana 

kwota dofinansowania ze środków związanych z Funduszem Leśnym wynosi 2 000 000,00 zł. 

  

Zarząd po zapoznaniu się z zebraną dokumentacją, rozpatrzył petycję i uznał ją za zasługującą 

na uwzględnienie, zaznaczając jednakże, że zadanie to jest możliwe do realizacji                        

pod warunkiem uzyskania dofinansowania oraz zabezpieczenia środków finansowych                   

na wkład własny w równych częściach zarówno przez Powiat Raciborski, jak i Gminę 

Kornowac. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego                          

dot. dodatkowej składki członkowskiej na rok 2023 dla Powiatu Raciborskiego w Związku 

Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. 

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

UID 716162. 

 

Zarząd zapoznał się z kartą informacyjną Wydziału Organizacyjnego dot. dodatkowej składki 

członkowskiej na rok 2023 dla Powiatu Raciborskiego w Związku Gmin i Powiatów 

Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku i postanowił 

powrócić do tematu na kolejnym posiedzeniu. 

 

Członkini Zarządu Ewa Lewandowska przedstawiła, opracowany zgodnie z planem pracy 

Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2022,  
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materiał Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Wydziału Geodezji dotyczący 

kierunków i możliwości rozwoju rolnictwa oraz scalania gruntów na terenie Powiatu 

Raciborskiego.  

Ww. opracowanie znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem                       

UID 716483. 

Zarząd zapoznał się z materiałem dotyczącym kierunków i możliwości rozwoju rolnictwa 

oraz scalania gruntów na terenie Powiatu Raciborskiego i postanowił o jego przekazaniu               

na posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego                

w dniu 28 listopada 2022 r. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła wnioski Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego                 

VI kadencji z posiedzenia w dniu 8 listopada 2022 r. 

Ww. wnioski znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 716933. 

 

Zarząd zapoznał się z ww. wnioskami. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła zawiadomienie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Raciborskiego VI kadencji o posiedzeniu w dniu 22 listopada 2022 r. 

Ww. zawiadomienie znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem                    

UID 716976. 

 

Zarząd zapoznał się z ww. zawiadomieniem. 

 

Wicestarosta przedstawił pismo: 

1) Konsula Generalnego Ukrainy w Krakowie z prośbą o pilną pomoc                                         

w celu zapewnienia dostaw energii elektrycznej, 

2) Burmistrza Wieruszowa z 7 listopada 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy                         

w organizacji przewozów dzieci na terenie Ukrainy. 

Ww. korespondencja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem                    

UID 717076 i  716946. 

 

Zarząd po zapoznaniu się z korespondencją podkreślił, iż Powiat Raciborski od początku 

inwazji podejmuje w miarę swoich możliwości wszelkie możliwe działania mające na celu 
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wsparcie Ukrainy, jednakże po przeanalizowaniu sprawy, ze względu na brak środków           

w budżecie, nie widzi możliwości udzielenia wsparcia ww. sprawach. 

 

Ad. 7 

 

W tym miejscu Wicestarosta rozpoczął omawianie materiałów dodatkowych. 

 

Skarbnik Powiatu omówił 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 numer                   

UID 700251. 

 

Wicestarosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie opracowania zmiany planu 

finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 12 do protokołu i znajduje się w teczce                                             

nr OR.IV.0025.1.2022. 

 

Wicestarosta przedstawił pismo Kierownika Powiatowego Centrum Sportu o sygnaturze 

PCS.011.43.2022 z 10 listopada 2022 r. dotyczące utworzenia zadania inwestycyjnego. 

Ww. korespondencja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem                    

UID 717226. 

 

Wicestarosta wyjaśnił, iż w związku z otrzymanym grantem z PFRON na realizacje projektu 

pod nazwą „Kompleksowa adaptacja budynku Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu               

do potrzeb osób niepełnosprawnych”, w celu podpisania przygotowanej przez grantodawcę 

umowy i rozpoczęcia procedury przetargowej jeszcze w obecnym roku, konieczne jest 

utworzenie w budżecie PCS takiego zadania oraz przesunięcie na jego rzecz środków. 

Podkreślenia wymaga fakt, że mimo kilkumiesięcznego poślizgu w procedurze rozpatrywania 

wniosków o dotacje, PEFRON nie wydłużył terminu realizacji projektu. Mając na uwadze 

powyższe Kierownik PCS zaproponował, aby wspomniane środki przesunąć z istniejącej 
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pozycji pn. „Utworzenie MINI-SPA w piwnicy budynku Powiatowego Centrum Sportu                

w Raciborzu”.  

 

Zarząd w toku dyskusji wyraził zgodę na utworzenie w budżecie jednostki zadania 

„Kompleksowa adaptacja budynku Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu do potrzeb 

osób niepełnosprawnych” oraz przesunięcie 100 tyś. zł z pozycji pn. „Utworzenie MINI-SPA 

w piwnicy budynku Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu” na ww. zadanie. 

 

Wicestarosta przedstawił, opracowany zgodnie z planem pracy Rady Powiatu Raciborskiego 

na rok 2022 oraz Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Powiatu 

Raciborskiego, materiał Referatu Inwestycji i Rozwoju pt. „Stan inwestycji 

przeprowadzonych w Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu w latach 2020 

– 2022”. 

Ww. opracowanie znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem                    

UID 718448. 

 

Zarząd zapoznał się z przedstawionym opracowaniem i postanowił o jego przekazaniu               

na posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 22 listopada 2022 r. oraz na sesję w dniu 29 listopada 2022 r. 

 

O godz. 12:00 Wicestarosta zakończył posiedzenie. 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała:                                                                    Prowadzący posiedzenie: 

Inspektor w Wydziale Organizacyjnym   Starosta 

      

Beata Roesler        Grzegorz Swoboda  

 

        Wicestarosta 

 

        Marek Kurpis 
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 14 listopada 2022 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 14 listopada 2022 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie opracowania projektu Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2023-2032. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie opracowania projektu budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2023 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok (rezerwa). 

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

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi                

na rok 2022. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania Komisji konkursowej               

do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie               

do realizacji zadań publicznych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez 

Powiat Raciborski w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej zasad udzielania stypendiów                        

dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie 

nieruchomością położoną w Raciborzu przy ulicy Kasprowicza 11. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok. 

 


