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OR.IV.0022.1.48.2022 

 

PROTOKÓŁ  NR 202/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 6 grudnia 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.  

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 8:30, 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 ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

promocji i ochrony zdrowia, 

2) pismo Zastępcy Dyrektora Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu 

dotyczące wsparcia finansowego inwestycji termomodernizacji Szpitala Rejonowego 

w Raciborzu. 

Ww. materiały dodatkowe zostaną omówione w pkt 5 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 
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organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu i jednostkach organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego. 

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 201/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego                        

w dniu 29 listopada 2022 r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy bieżące. 

5. Materiały dodatkowe. 

 

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

9 grudnia 2022 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 201/2022 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 29 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 201/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 29 listopada 2022 r. 

 

Ad. 2 

 

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 

wraz z autopoprawką zgłoszoną podczas posiedzenia, 
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2) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie  

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 

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

UID: 721576 i 721528. 

 

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 autopoprawką zgłoszoną podczas posiedzenia               

oraz jego przekazaniem na sesję w dniu 20 grudnia 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 Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

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

20 grudnia 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 

oraz jego przekazaniem na sesję w dniu 20 grudnia 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 20 grudnia 2022 r. 

 

Skarbnik Powiatu omówił autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego: 

1) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032, 

2) w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 721584. 

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

UID: 722330 i 722328. 

 

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

Raciborskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032 wraz                     

z zgłoszoną autopoprawką oraz jego przekazaniem na sesję w dniu 20 grudnia 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032 oraz 

postanowił o jego skierowaniu na sesję w dniu 20 grudnia 2022 r., po wniesieniu zgłoszonych 

autopoprawek. 

 

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

Raciborskiego w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok wraz z zgłoszoną autopoprawką 

oraz jego przekazaniem na sesję w dniu 20 grudnia 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 uchwalenia budżetu na 2023 rok oraz postanowił o jego 

skierowaniu na sesję w dniu 20 grudnia 2022 r., po wniesieniu zgłoszonych autopoprawek. 

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

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

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

UID 721490. 

 

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

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok (rezerwa)? 

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).  

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

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

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

zgłoszoną podczas posiedzenia. 

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

UID 720096. 
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Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok wraz z autopoprawką zgłoszoną podczas posiedzenia? 

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

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

Raciborskiego na 2022 rok wraz z autopoprawką zgłoszoną podczas posiedzenia.  

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

nr OR.IV.0025.1.2022. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na rok 2022. 

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

UID 721501. 

 

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

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi 

na rok 2022?  

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

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

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

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

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany planów finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego na 2022 rok wraz z autopoprawką zgłoszoną podczas 

posiedzenia. 

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

UID 721502. 

 

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 z autopoprawką zgłoszoną podczas posiedzenia?  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,              

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego 

na 2022 rok wraz z autopoprawką zgłoszoną podczas posiedzenia. 

Po zmianie, uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce                             

nr OR.IV.0025.1.2022. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok. 

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

UID 721503. 

 

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

środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok?  

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

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

pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 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 ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Raciborskiego. 

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

UID 718417. 

 

O omówienie tematu i udzielenie wyjaśnień poproszony został Inspektor Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami Pan Sebastian Krupa, który w tym punkcie obrad dołączył do obecnych   

na posiedzeniu. 

 

Inspektor poinformował, iż prowadzone jest postępowanie zmierzające do ustanowienia 

służebności gruntowej, polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez nieruchomość 

powiatową do działki nr 1241/456 (arkusz mapy 4), obręb Starawieś. Powołana działka               

nie ma formalnego dostępu do drogi publicznej. Dojazd do niej z drogi publicznej, odbywa 
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się faktycznie poprzez sieć dróg wewnętrznych znajdujących się na nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. Właściciel w/w działki zwrócił się do Zarządu 

Powiatu Raciborskiego o ustanowienie służebności gruntowej, polegającej na prawie 

przejazdu i przechodu przez działki nr 1586/454, 1387/12, stanowiące własność Powiatu 

Raciborskiego. Obciążenie nieruchomości powiatowej ograniczonym prawem rzeczowym 

jakim jest m.in służebność gruntowa, wymaga zgody Rady Powiatu, stosownie do uchwały    

nr V/78/2003 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 lutego 2003r. w sprawie określenia 

zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, stanowiących własność Powiatu 

Raciborskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata. 

Zgoda taka została wydana w uchwale nr XL/315/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 

26 kwietnia 2022r. Wobec powyższego możliwe jest ustanowienie przedmiotowej 

służebności. Organem uprawnionym do ustanowienia w/w prawa jest Zarząd Powiatu 

Raciborskiego, stosownie do treści art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.                             

o gospodarce nieruchomościami. Ustanowienie służebności gruntowej nastąpi na czas 

nieoznaczony, na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 1241/456, objętej księgą 

wieczystą nr GL1R/00059569/1 i będzie miała charakter odpłatny. Jej ustanowienie nastąpi  

za cenę 9 788,00 zł netto, płatną jednorazową przed zawarciem umowy ustanowienia 

służebności gruntowej, w formie aktu notarialnego. Koszty sporządzenia umowy notarialnej, 

koszty sądowe oraz koszty sporządzenia operatu szacunkowego poniesie nabywca 

służebności gruntowej. Szczegółowe warunki ustanowienia służebności gruntowej, 

polegającej na prawie przejazdu i przechodu, w tym jej parametry i przebieg zostaną ustalone 

w protokole uzgodnień, zawartym pomiędzy Zarządem Powiatu Raciborskiego                               

a właścicielem działki nr 1241/456. 

 

Po udzieleniu odpowiedzi na pytania obecnych na posiedzeniu Inspektor opuścił posiedzenie. 

 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ustanowienia służebności 

gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego?  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustanowienia służebności gruntowej 

na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022. 
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Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił 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 721620. 

 

Zarząd zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Starostwa Powiatowego                     

oraz jednostek podległych na 2022 rok. 

 

Członkini Zarządu przedstawiła kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska                          

i Rolnictwa dot. „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nędza               

za lata 2020-2021”. 

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

UID 721024. 

 

Zarząd po zapoznaniu się z kartą informacyjną Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa                      

dot. „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nędza za lata                    

2020-2021”, przyjął powyższy raport do wiadomości, nie wnosząc uwag. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Raciborskiego VI kadencji, które odbędzie się w dniu 20 grudnia 2022 r.                          

o  godz. 14.00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. 

Ww. zawiadomienie znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem                    

UID 721487. 

 

Zarząd zapoznał się z ww. zawiadomieniem. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła korespondencję wewnętrzną referatów Starostwa dot. spraw 

bieżących do wiadomości Zarządu. 

Ww. korespondencja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerami                    

UID: 720529 i 721349. 
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Zarząd zapoznał się z przedstawioną korespondencją. 

 

Ad. 5 

 

W tym miejscu Starosta rozpoczął omawianie materiałów dodatkowych. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

promocji i ochrony zdrowia. 

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

UID 720786. 

 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 

ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu promocji i ochrony 

zdrowia?  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu promocji i ochrony 

zdrowia. 

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

 

Starosta przedstawił pismo o sygnaturze NTE/85/11/2022 Zastępcy Dyrektora Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z 30 listopada 2022 r. dotyczące wsparcia 

finansowego inwestycji termomodernizacji Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 

Ww. korespondencja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem                      

UID 720869. 

 

Zarząd w toku dyskusji postanowił, iż powróci do tematu na jednym z kolejnych posiedzeń. 

Jednocześnie polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Rozwoju przygotowanie informacji 

nt. ostatecznych terminów podpisania umów na realizację ww. zadania. 
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O godz. 9:30 Starosta zakończył posiedzenie. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała:                                                                    Prowadzący posiedzenie: 

Inspektor w Wydziale Organizacyjnym   Starosta 

      

Beata Roesler        Grzegorz Swoboda  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 6 grudnia 2022 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 6 grudnia 2022 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok (rezerwa). 

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 ustanowienia służebności gruntowej 

na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu promocji i ochrony 

zdrowia. 

 


