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OR.IV.0022.1.50.2022 

 

PROTOKÓŁ  NR 204/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 15 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. 11.00, 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 zmiany planu 

finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok, 

2) kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu dot. utworzenia związku 

powiatowo-gminnego w celu organizacji transportu publicznego na obszarze Powiatu 

Raciborskiego, 

3) kartę informacyjną Biura Obsługi Starosty do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLVI/365/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 listopada 2022 r.  

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2019 – 2020 Programu opieki 

nad zabytkami Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2020,  

4) opinie prawne radców prawnych tut. Starostwa z dnia 14 grudnia 2022 r., 

5) korespondencję Dyrektora Zamku Piastowskiego w Raciborzu i Wójta Gminy 

Krzyżanowice dot. współfinansowania trzeciej edycji banknotu kolekcjonerskiego  

„0 Euro” z wizerunkiem ruin Pałacu w Tworkowie,  
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6) korespondencję z Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie dot. przyjęcia apelu do Rządu 

RP w przedmiocie wycofania z dalszego procedowania projektu „Ustawy o ochronie 

ludności oraz stanie klęski żywiołowej”, 

które omówione zostaną w pkt 4 (opinie prawne), a pozostałe materiały w pkt 5 protokołu.  

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia? 

Po zmianach, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 

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

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Starosta wyznaczył Członków Zarządu, Sekretarza Powiatu, 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 202/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 6 grudnia 2022 r. oraz Protokołu Nr 203/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 9 grudnia 2022 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy bieżące. 

5. Materiały dodatkowe.  

 

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

20 grudnia 2022 r. o godz. 08.00. 

 

Ad. 1 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 202/2022 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 6 grudnia 2022 r. bez odczytywania, który był do wglądu  

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 202/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 6 grudnia 2022 r. 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 203/2022 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 9 grudnia 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 203/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 9 grudnia 2022 r. 

 

Ad. 2 

 

Starosta poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektów uchwał Rady w zakresie 

spraw finansowych.  

Na wstępie Skarbnik Powiatu zapoznał zebranych z autopoprawką Zarządu Powiatu 

Raciborskiego nr 2 do uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok oraz zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032. 

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

723693. 

Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem autopoprawki Zarządu Powiatu 

Raciborskiego nr 2 do uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok oraz zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032 oraz jej 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 autopoprawkę Zarządu Powiatu 

Raciborskiego nr 2 do uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok oraz zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032 oraz postanowił o jej przekazaniu  

na sesję w dniu 20 grudnia 2022 r. 

 

W tym miejscu Skarbnik Powiatu poinformował o otrzymaniu:  

1) Uchwały Nr 4200/III/299/2022 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Katowicach z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd 

Powiatu Raciborskiego projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem,  
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2) Uchwały Nr 4200/III/300/2022 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Katowicach z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania 

deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok Powiatu Raciborskiego,  

3) Uchwały Nr 4200/III/301/2022 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Katowicach z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd 

Powiatu Raciborskiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2023-2032. 

 

Ww. opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach są negatywne. 

Mając na uwadze powyższe przygotowane wersję nr 2 projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2023 – 2032 oraz wersję nr 2 projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2023 rok, które zadośćuczynią 

negatywnym opiniom RIO.  

Następnie Skarbnik Powiatu omówił:  

1) wersję nr 2 projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2023 – 2032, 

2) wersję nr 2 projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2023 rok 

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

722330 i 722328. 

Szczegółowe objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2023-2032 znajdują się w załączniku nr 3 do przedmiotowego projektu uchwały. 

Po dyskusji, Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem wersji nr 2 projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2023 – 2032 oraz jej 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 wersję nr 2 projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego 

na lata 2023 – 2032 oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 20 grudnia 2022 r.  
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Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem wersji nr 2 projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2023 rok 

oraz jej 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 wersję nr 2 projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2023 rok 

oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 20 grudnia 2022 r. 

 

Skarbnik Powiatu omówił wersję nr 2 projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2022 – 2032. 

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

721576. 

Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem wersji nr 2 projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 2032 oraz jej przekazaniu 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 wersję nr 2 projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 2032 oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję  

w dniu 20 grudnia 2022 r.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawił wersję nr 2 projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

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

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

721528. 

Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem wersji nr 2 projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2022 rok oraz jej przekazaniu 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 wersję nr 2 projektu uchwały Rady 



 

 

6 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2022 rok oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 20 grudnia 2022 r.  

 

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)  

wraz z autopoprawkami. 

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

722847. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok (rezerwa) wraz ze zgłoszonymi przez Skarbnika Powiatu 

autopoprawkami? 

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) wraz ze zgłoszonymi przez Skarbnika Powiatu 

autopoprawkami.  

Po zmianach, Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2022.  

 

Skarbnik Powiatu omówił 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 

722849. 

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 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

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

 

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 

722852. 

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 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, 

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 

722853. 

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 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, po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawek zgłoszonych w trakcie 

posiedzenia.  
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Po zmianach, Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2022. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Raciborzu  

przy ul. Grzonki 1 na 2023 rok. 

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

722817. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Raciborzu przy ul. Grzonki 1 na 2023 rok?  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Raciborzu przy ul. Grzonki 1 na 2023 rok. 

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

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat raciborski, 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych  

przez uczelnie wyższe oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych 

dofinansowaniem w 2023 roku. Poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały 

przygotowano w celu zaopiniowania, a następnie przekazania go związkom zawodowym.  

Po zaopiniowaniu oraz po uchwaleniu budżetu Powiatu Raciborskiego na 2023 rok zostanie 

on ponownie przekazany na posiedzenie Zarządu.  

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

722035. 

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

Raciborskiego w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest powiat raciborski, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 

nauczycieli pobieranych przez uczelnie wyższe oraz specjalności i form kształcenia 

nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2023 roku? 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie  ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest powiat raciborski, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 

nauczycieli pobieranych przez uczelnie wyższe oraz specjalności i form kształcenia 

nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2023 roku i polecił przekazać go związkom 

zawodowym zrzeszających nauczycieli, celem zaopiniowania. 

 

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 podległe 

jednostki przekazały dodatkowe zmiany w planach finansowych, co wynika głównie  

ze zbliżającego się zakończenia roku budżetowego.  

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

722861. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego oraz jednostek podległych na 2022 rok.  

 

Członkini Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska przedstawiła kartę 

informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. ustanowienia odpłatnej 

służebności przesyłu na działce stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

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

722547. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził wstępną wolę ustanowienia służebności przesyłu  

na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego, położonej w Raciborzu  

przy ul. Kasprowicza 11 oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 4691/169 na rzecz firmy  

 z siedzibą w Katowicach, pod warunkiem uzyskania zgody Rady Powiatu 

Raciborskiego. 
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Członkini Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska omówiła kartę informacyjną 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. wyrażenia zgody przez Zarząd Powiatu 

Raciborskiego na dysponowanie przez Miasto Racibórz nieruchomością na cele budowlane 

związane z budową ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej – ul. Ocickiej  

w Raciborzu w ramach zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Katowickiej 

wzdłuż ul. Janusza Słowackiego, ul. Ogrodowej, ul. Pastora Franciszka Michejdy  

do ul. Mariańskiej w Raciborzu”. Do tytułu karty informacyjnej wniesiono autopoprawkę 

polegającą na poprawieniu oczywistego błędu redakcyjnego dot. nazwy ulicy, która brzmi:  

ul. Juliusza Słowackiego. 

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

722962. 

Po zapoznaniu się z ww. kartą informacyjną, Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił 

Referatowi Gospodarki Nieruchomościami przygotować projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie przez Miasto Racibórz 

nieruchomością zlokalizowaną w Raciborzu, oznaczoną ewidencyjnie jako działki nr 483/91 

a.m. 5, nr nr 244/19, 267/22, 595/51 a.m. 6, obręb Racibórz, stanowiącą własność Powiatu 

Raciborskiego, na cele budowlane związane z budową ciągu pieszo-rowerowego w ciągu 

drogi powiatowej – ul. Ocickiej w Raciborzu w ramach zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-

rowerowego od ul. Katowickiej wzdłuż ul. Juliusza Słowackiego, ul. Ogrodowej, ul. Pastora 

Franciszka Michejdy do ul. Mariańskiej w Raciborzu”.  

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu  

dot. możliwości prezentacji w autobusach w formie plakatów i multimedialnej informacji  

nt. działań powiatu. 

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

712481. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną dot. możliwości prezentacji 

w autobusach w formie plakatów i multimedialnej informacji nt. działań powiatu.  

Mając na uwadze udzieloną odpowiedź przez Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. polecił pracownikom Biura Obsługi Starosty 

dostarczać do sekretariatu Spółki plakaty promujące działania powiatu. Jednocześnie polecił, 

aby Referat Inwestycji i Rozwoju wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach  

z zapytaniem czy w ramach trwałości projektu pn. „Wymiana części taboru poprzez zakup 
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niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim” Powiat 

Raciborski przy wykorzystaniu monitorów multimedialnych może przekazywać 

mieszkańcom bieżące informacje o ofercie kulturalno-sportowo-rekreacyjnej.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawił: 

1) kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLVI/355/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2022 – 2032,  

2) kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLVI/356/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 

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

723208 i 723211. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował: 

1) kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLVI/355/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2022 – 2032,  

2) kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLVI/356/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 

 

Członkini Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska omówiła: 

1) kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu do określenia realizacji Uchwały 

Nr XLVI/357/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie 

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

na obszarze Powiatu Raciborskiego,  

2) kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu do określenia realizacji Uchwały 

Nr XLVI/358/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 listopada 2022 r. 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. 
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Ww. karty informacyjne znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID: 

722493 i 722525. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował: 

1) kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu do określenia realizacji Uchwały 

Nr XLVI/357/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie 

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

na obszarze Powiatu Raciborskiego,  

2) kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu do określenia realizacji Uchwały 

Nr XLVI/358/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 listopada 2022 r. 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. 

 

Wicestarosta zaprezentował: 

1) kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu do określenia realizacji Uchwały 

Nr XLVI/359/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Raciborskim  

a Związkiem Powiatowo – Gminnym „Pogranicze” dotyczącego wspólnej realizacji 

publicznego transportu zbiorowego, 

2) kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu do określenia realizacji Uchwały 

Nr XLVI/360/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego. 

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

722421 i 722436. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował: 

1) kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu do określenia realizacji Uchwały 

Nr XLVI/359/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Raciborskim  

a Związkiem Powiatowo – Gminnym „Pogranicze” dotyczącego wspólnej realizacji 

publicznego transportu zbiorowego,  

2) kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu do określenia realizacji Uchwały 

Nr XLVI/360/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie 
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wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego. 

 

Wicestarosta omówił: 

1) kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XVLI/361/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie 

zasad udzielania stypendiów dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku 

pielęgniarstwo,  

2) kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLVI/362/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 listopada 2022 r. 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,  

3) kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLVI/363/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  

oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2022,  

4) kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLVI/364/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie 

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

partnerskiemu Horishni Plavni na Ukrainie. 

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

722732, 722693, 722680 i 722737. 

Mając na uwadze kartę informacyjną dot. udzielenia pomocy rzeczowej miastu  

partnerskiemu Horishni Plavni na Ukrainie, Wicestarosta poinformował, że Referat Spraw 

Społecznych ustalił listę produktów, która zostanie przekazana miastu partnerskiemu. 

Jednocześnie znaleziono przewoźnika, który dostarczy dary bezpośrednio do miasta 

partnerskiego, gdyż partnerzy z Horishni Plavni oświadczyli, że nie są w stanie odebrać 

darów samodzielnie na granicy, jak to czynili przy poprzednich dostawach darów. 

Ponadto Starosta nawiązał do ustaleń z posiedzenia w dniu 22 listopada 2022 r.,  

w trakcie którego omawiano możliwość przekazania autobusu na rzecz miasta partnerskiego 

Horishni Plavni. 
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Starosta poinformował, że kontaktował się w tej sprawie z Burmistrzem Miasta Horishni 

Plavni. Zgodnie z uzyskami informacjami od Burmistrza Miasta Horishni Plavni w obecnej 

sytuacji ze względu na konieczność zapłacenia cła Miasto nie ma możliwości przyjęcia 

autobusu, który Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. 

planowało przekazać ww. partnerowi Powiatu Raciborskiego. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował: 

1) kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XVLI/361/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie 

zasad udzielania stypendiów dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku 

pielęgniarstwo,  

2) kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLVI/362/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 listopada 2022 r. 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, 

3) kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLVI/363/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  

oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2022,  

4) kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLVI/364/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie 

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

partnerskiemu Horishni Plavni na Ukrainie. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła informację o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady 

Powiatu Raciborskiego, które odbędzie się  w dniu 19 grudnia 2022 r. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 722825. 

 

Nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi Skarbnika Powiatu, Starosta przedstawił: 

1) Uchwałę Nr 4200/III/299/2022 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Katowicach z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd 

Powiatu Raciborskiego projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem,  
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2) Uchwałę Nr 4200/III/300/2022 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Katowicach z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania 

deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok Powiatu Raciborskiego,  

3) Uchwałę Nr 4200/III/301/2022 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Katowicach z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd 

Powiatu Raciborskiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2023-2032. 

 

Ww. uchwały znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID: 722870, 

722872 i 722873. 

Skarbnik Powiatu poinformował, że w związku z tym, iż ww. opinie Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach są negatywne wystąpiono do radców prawnych tut. Starostwa: 

 

1) w przedmiocie interpretacji i praktycznego stosowania przepisu art. 243 ustawy  

o finansach publicznych, 

2) w przedmiocie udzielenia odpowiedzi na pytanie czy regionalne izby obrachunkowe 

wydają ponowne opinie o projektach uchwał: budżetowej, o możliwości sfinansowania 

deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej, wieloletniej prognozie finansowej. 

Ww. opinie prawne znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID: 

724484 i 724000. 

W opinii prawnej radcy prawnego Zuzanny Lepiarczyk podkreślono, że art. 243 ust. 2 pkt 4 

ustawy o finansach publicznych ma zastosowanie do wskaźnika obliczonego dla roku 

budżetowego (w tym przypadku do roku 2023) w oparciu o dane zawarte w planie na koniec 

III kwartału 2022 r. oraz o dane z wykonania budżetu z lat ubiegłych. Tym samym  

z literalnego brzmienia powyższego przepisu wynika, że odnosi się on do uchwał 

budżetowych. Nie ma w nim mowy o wieloletnich prognozach finansowych. W związku  

z tym zastosowanie art. 243 ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych do ustalania relacji  

w zakresie wieloletniej prognozy finansowej obejmującej kilka lat budżetowych, nie wynika 

wprost z tego przepisu. Takie stanowisko wynika przede wszystkim z faktu, że ustawa  

o finansach publicznych nie może być interpretowana rozszerzająco. Jeżeli przepis (art. 243 

ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych) wskazuje wprost, że ma on zastosowanie  

do wskaźnika obliczanego dla roku budżetowego, na który ustalana jest relacja, to nie można 

rozszerzać jego stosowania do obliczenia relacji dla wieloletnich prognoz finansowych. 
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Jak poinformowano w opinii prawnej radcy prawnego Lidii Chrzan w przypadku uzyskania 

negatywnej opinii regionalnej izby obrachunkowej w zakresie, o którym mowa w art. 243 

ustawy o finansach publicznych zarząd przedstawia organowi stanowiącemu nowy projekt 

uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w zakresie umożliwiającym spełnienie 

warunków określonych w powyższym przepisie. Regionalna izba obrachunkowa nie wydaje 

ponownie opinii w sprawie kolejnych projektów uchwał. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przekazał radnym na sesję w dniu 20 grudnia 2022 r.: 

1) Uchwałę Nr 4200/III/299/2022 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Katowicach z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd 

Powiatu Raciborskiego projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem,  

2) Uchwałę Nr 4200/III/300/2022 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Katowicach z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania 

deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok Powiatu Raciborskiego,  

3) Uchwałę Nr 4200/III/301/2022 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Katowicach z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd 

Powiatu Raciborskiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2023-2032. 

W związku z ww. uchwałami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Zarząd 

przekazał radnym opinie prawne radców prawnych tut. Starostwa z dnia 14 grudnia 2022 r. 

Jednocześnie Zarząd polecił Skarbnikowi Powiatu wystąpić do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach z wnioskiem o udzielenie wyjaśnienia w zakresie stosowania 

przepisów o finansach publicznych – art. 243 ustawy o finansach publicznych 

 

Starosta przedstawił korespondencją wewnętrzną Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju 

z dnia 12 grudnia 2022 r. dot. ostatecznych terminów podpisania umów na realizację 

inwestycji pn. „Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka” oraz mail otrzymany 

ze Szpitala Rejonowego w Raciborzu z dnia 12 grudnia 2022 r. dot. udzielenia przez Powiat 

Raciborski wsparcia finansowego ww. inwestycji. Przypomniał, że w trakcie posiedzenia  

w dniu 6 grudnia br. zostało przedstawione pismo Zastępcy Dyrektora Szpitala Rejonowego 

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

finansowego inwestycji termomodernizacji Szpitala Rejonowego w Raciborzu.  
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Jak poinformowano w mailu ze Szpitala Rejonowego w Raciborzu wsparcie finansowe  

ww. inwestycji powinno zostać udzielone: 

 

1) kwota 1 250 000,00 zł, rok 2023, maj – czerwiec 2023 r. (czas na rozliczenie do 31 grudnia 

2023 r.), 

2) kwota 1 250 000,00 zł, rok 2024, styczeń – marzec 2024 r. (czas na rozliczenie  

do 31 grudnia 2024 r.). 

Ww. korespondencja wewnętrzna znajduje się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 723464. 

Skarbnik Powiatu przypomniał, że na dzień dzisiejszy w projekcie budżetu powiatu na 2023 r. 

nie zaplanowano wsparcia finansowego dla inwestycji pn. „Głęboka modernizacja  

oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka”. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z korespondencją wewnętrzną Kierownika 

Referatu Inwestycji i Rozwoju z dnia 12 grudnia 2022 r. dot. ostatecznych terminów 

podpisania umów na realizację inwestycji pn. „Głęboka modernizacja oraz zwiększenie 

udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka” oraz mailem ze Szpitala Rejonowego w Raciborzu z dnia 12 grudnia 

2022 r. dot. udzielenia przez Powiat Raciborski wsparcia finansowego ww. inwestycji.  

Po dyskusji, Zarząd postanowił, że decyzja w przedmiotowej sprawie zostanie podjęta  

na jednym z posiedzeń w styczniu 2023 r. 

 

Wicestarosta omówił korespondencję z Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu  

dot. kompleksowej adaptacji budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przekazał,  

że według zaktualizowanego kosztorysu inwestorskiego wartość robót budowlanych wyniesie 

według cen maksymalnych 450 000,00 zł, a według wersji poprawionej ok. 412 000,00 zł 

Dotacja PFRON wynosi 250 000,00 zł, w związku z niekwalifikalnością VAT, rzeczywisty 

udział Funduszu w ww. przedsięwzięciu inwestycyjnym wyniesie 203 000,00 zł. Wkład 

własny powiatu w całe przedsięwzięcie, bez kosztów odtworzenia portierni, przy założeniu, 

że oferty przetargowe zmieszczą się w założonych ramach finansowych, wyniesie  

według zaktualizowanego kosztorysu 259 000,00 zł. W projekcie budżetu na 2023 r. 

zaplanowano na ten cel 100 000,00 zł. 
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Ww. korespondencja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

723608. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z korespondencją z Powiatowego Centrum Sportu 

w Raciborzu dot. kompleksowej adaptacji budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

Po analizie, polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Rozwoju wszcząć postępowanie 

przetargowe na ww. zadanie przy założeniu, że koszt inwestycji wyniesie 350 000,00 zł. 

Ostateczna decyzja co do realizacji przedmiotowego zadania zostanie podjęta po zakończeniu 

procedury przetargowej. 

 

Starosta przedstawił korespondencję z Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu  

dot. wstępnej propozycji oferty ferii w Powiecie w 2023 r. 

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

722773. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął wstępną propozycję oferty Ferii w Powiecie 2023, 

przesłaną przez Kierownika Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu w dniu 8 grudnia 

2022 r. 

 

Starosta zaprezentował korespondencję z Zamku Piastowskiego w Raciborzu  

dot. przystąpienia do projektu Silesia Convention Bureau. 

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

723446. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z korespondencją z Zamku Piastowskiego  

w Raciborzu dot. przystąpienia do projektu Silesia Convention Bureau. Jednocześnie 

przychylił się do propozycji Starosty o wyrażeniu zgody na podpisanie umowy  

o przystąpieniu do konsorcjum produktowego Silesia Convention Bureau.  

 

Ad. 5 

 

Starosta rozpoczął omawianie materiałów dodatkowych.  

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

724370. 

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

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu  

dot. utworzenia związku powiatowo-gminnego w celu organizacji transportu publicznego  

na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

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

722960. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do omówienia karty informacyjnej  

dot. utworzenia związku powiatowo-gminnego w celu organizacji transportu publicznego  

na obszarze Powiatu Raciborskiego powróci na kolejnym posiedzeniu.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Biura Obsługi Starosty do określenia realizacji Uchwały 

Nr XLVI/365/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie 

przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2019 – 2020 Programu opieki nad zabytkami 

Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2020. 

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

723778. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Biura Obsługi Starosty  

do określenia realizacji Uchwały Nr XLVI/365/2022 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach  

2019 – 2020 Programu opieki nad zabytkami Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2020. 

 

Starosta zaprezentował korespondencję Dyrektora Zamku Piastowskiego w Raciborzu i Wójta 

Gminy Krzyżanowice dot. współfinansowania trzeciej edycji banknotu kolekcjonerskiego  

„0 Euro” z wizerunkiem ruin Pałacu w Tworkowie. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z korespondencją Dyrektora Zamku 

Piastowskiego w Raciborzu i Wójta Gminy Krzyżanowice dot. współfinansowania trzeciej 

edycji banknotu kolekcjonerskiego „0 Euro” z wizerunkiem ruin Pałacu w Tworkowie  

i potwierdził kontynuację przedsięwzięcia. Mając na uwadze obecną sytuację finansową 

Powiatu Raciborskiego postanowił, że kontynuacja emisji ww. banknotu będzie miała miejsce 

w roku 2024.  

 

Członkini Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska omówiła korespondencję 

otrzymaną z Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie dot. przyjęcia apelu do Rządu RP  

w przedmiocie wycofania z dalszego procedowania projektu „Ustawy o ochronie ludności 

oraz stanie klęski żywiołowej”.  

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

722205. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wstępnie zapoznał się z ww. korespondencją, postanawiając, 

że powróci do jej omówienia na jednym z kolejnych posiedzeń. 

 

Sekretarz Powiatu przypomniała, że zgodnie z art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych – dalej specustawa covidowa – w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego 

oraz działające kolegialnie organy: wykonawcze w jednostkach samorządu terytorialnego,  

w związkach jednostek samorządu terytorialnego, w związku metropolitalnym,  

w regionalnych izbach obrachunkowych, samorządowych kolegiach odwoławczych  

oraz w organach pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego mogą zwoływać  

i odbywać obrady, sesje, posiedzenia, zgromadzenia lub inne formy działania właściwe  

dla tych organów, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem 

środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania). 

Do dnia 10 listopada 2022 r., czyli wejścia w życie nowelizacji specustawy covidowej, 

decyzję o trybie posiedzenia organu kolegialnego podejmowała osoba upoważniona do jego 

zwołania. Po wejściu w życie nowelizacji o zdalnym trybie obradowania decyduje organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego albo inny organ działający kolegialnie,  
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w głosowaniu jawnym. Tym samym zwołanie zdalnego posiedzenia winno być poprzedzone 

jawnym głosowaniem rady lub zarządu.  

 

Starosta o godz. 13.20 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 15 grudnia 2022 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 15 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 zatwierdzenia planu pracy 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Raciborzu przy ul. Grzonki 1 na 2023 rok. 

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

pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok. 

 


