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OR.IV.0022.1.51.2022 

 

PROTOKÓŁ  NR 205/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 20 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. Poinformował, że w dalszej części posiedzenia uczestniczyć będzie 

Dyrektor Zamku Piastowskiego w Raciborzu Krystyna Niklewicz. 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 8:00, 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 dokonania zmian                      

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok, 

2) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów 

finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych 

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok, 

3) opinie ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa, Komisji 

Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa, Komisji Edukacji, Kultury, Sportu                    

i Promocji, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Powiatu Raciborskiego VI kadencji, które odbyło się19 grudnia 2022 r.   

 

Ww. materiały dodatkowe zostaną omówione w pkt 3 protokołu. 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem nowego porządku posiedzenia?  
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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. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

2. Sprawy bieżące. 

3. Materiały dodatkowe. 

 

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

28 grudnia 2022 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się w szkole wyższej 

na kierunku pielęgniarstwo. 

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

UID 724053. 

 

Wicestarosta poinformował, iż wnioski w ramach naboru przyjmowane będą do dnia                     

29 grudnia 2022 r. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmie Zarząd Powiatu w terminie     

do dnia 15 stycznia 2023 r. 

 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie naboru wniosków o przyznanie 

stypendium dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo? 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,     

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie naboru wniosków o przyznanie 

stypendium dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo.  

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

 

Członkini Zarządu Ewa Lewandowska zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane 

nieruchomością położoną w Raciborzu przy ulicy Ocickiej. 

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

UID 724473. 

 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie 

na cele budowlane nieruchomością położoną w Raciborzu przy ulicy Ocickiej? 

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

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

na cele budowlane nieruchomością położoną w Raciborzu przy ulicy Ocickiej.  

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

 

Ad. 2 

 

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 724584. 

 

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. przekazania raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Racibórz na lata 2020-2023 wraz z perspektywą do roku 2027” za lata 2020-2021. 



 

 

4 

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

UID 723844. 

 

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

dot. raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Racibórz na lata                        

2020-2023 wraz z perspektywą do roku 2027” za lata 2020-2021, przyjął powyższy raport              

do wiadomości, nie wnosząc uwag. 

 

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. 

 

Wicestarosta poinformował, iż utworzenie związku ustabilizuje zasady finansowania 

transportu publicznego oraz zapewni wyższą pozycję w hierarchii wniosków                           

o dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Wojewoda przydziela 

bowiem środki w pierwszej kolejności gminom, w drugiej związkom, a dopiero w trzeciej 

powiatom. W przypadku dużego zainteresowania gmin i związków (a jest ono w woj. śląskim 

coraz większe) istnieje niebezpieczeństwo, że środków dla powiatów nie wystarczy. Ponadto 

związki dysponują szerszymi możliwościami w zawieraniu ewentualnych porozumień                        

z innymi samorządami w zakresie powierzania funkcji organizatora. Powiaty mogą zawierać 

tego typu porozumienia z innymi powiatami. Natomiast związki mogą przejmować funkcję 

organizatora także od gmin. W ramach działań przygotowawczych do utworzenia związku 

koniecznym będzie wystąpienie do Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie będącego 

w okresie trwałości projektu zakupu nowych autobusów. Jeden z warunków trwałości 

zakłada, że Powiat Raciborski będzie pełnił funkcję organizatora transportu, a to w przypadku 

powołania związku ulegnie zmianie. Uzgodnienia z Marszałkiem w tym zakresie są więc 

konieczne. 

 

Skarbnik Powiatu poinformował, iż Wydział Finansowy przygotował projekt wniosku                     

o udzielenie wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych                       

do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie, 



 

 

5 

czy właściwy jest przepływ finansowy środków z gmin, za pośrednictwem powiatu na rzecz 

operatora realizującego zarówno zadania własne gmin, jak i powiatu, czy może powołanie 

związku powiatowo-gminnego. 

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

UID 380032. 

 

Zarząd zapoznał się z kartą informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu                        

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

na obszarze Powiatu Raciborskiego, a następnie w toku dyskusji Zarząd polecił 

Kierownikowi Wydziału Komunikacji i Transportu: 

1) opracowanie w terminie do końca marca 2023 r. koncepcji funkcjonowania                     

ww. związku pod względem organizacyjnym, finansowym oraz majątkowym                       

z określeniem zadań członków związku, 

2) wystąpić do Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie trwałości projektu zakupu 

autobusów w kontekście powołania związku. 

 

Ponadto Zarząd zdecydował o wystąpieniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej                            

w Katowicach, akceptując jednocześnie treść przygotowanego wniosku o udzielenie 

wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów o finansach publicznych w kwestii sposobu 

rozliczania publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Raciborskim. 

 

Wicestarosta przedstawił decyzję Wojewody Śląskiego nr PSII.9423.25.2022 z dnia                      

8 grudnia 2022 r. dot. zmiany liczby miejsc w DPS „Złota Jesień” w Raciborzu w związku            

z przystąpieniem Powiatu Raciborskiego do programu Ministerstwa Rodziny i Polityki 

Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”. 

Ww. decyzja wraz z załącznikami znajduje się w systemie informatycznym                             

Mdok pod numerami: 723555, 724641 oraz 724643. 

 

Wicestarosta poinformował, iż Wojewoda Śląski wydał pozytywną decyzję dla wniosku 

Zarządu Powiatu Raciborskiego nr ZS.8311.3.2022 z 17 listopada 2022 r. w sprawie 

wyłączenia z infrastruktury Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” jednego segmentu 

pomieszczeń znajdujących się na III piętrze budynku, w związku z przystąpieniem Powiatu 
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Raciborskiego do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka 

wytchnieniowa” – edycja 2023.  

Kontrola problemowa przeprowadzona w placówce 1 grudnia 2022 r. przez Zespół 

inspektorów Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego              

w Katowicach, mająca na celu sprawdzenie standardu usług świadczonych przez DPS                    

w kontekście wnioskowanego wyłączenia, nie wykazała nieprawidłowości. W ocenie 

kontrolujących realizacja ww. programu nie spowoduje obniżenia standardu świadczonych 

usług oraz w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na organizację życia i funkcjonowania 

mieszkańców domu. Ponadto jego realizacja umożliwi korzystanie ze świadczonych                       

w placówce usług większej liczbie chętnych osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych                                 

lub w podeszłym wieku, wymagających całodobowej opieki. 

 

Zarząd zapoznał się z decyzją. 

 

Ad. 3 

 

W tym miejscu Starosta rozpoczął omawianie materiałów dodatkowych. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 

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

UID 725275. 

 

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

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok? 

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

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

Raciborskiego na 2022 rok.  

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

UID 725277. 

 

Skarbnik Powiatu poinformował, iż dokonuje się przesunięcia kwoty 50.000,00 zł w planie 

wydatków Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, z przeznaczeniem                      

na wyposażenie pomieszczeń do realizacji opieki wytchnieniowej w związku z uzyskaniem 

zgody Wojewody Śląskiego na wykorzystanie w tym celu segmentu na III piętrze budynku 

placówki. Decyzja Wojewody w tej sprawie została omówiona w punkcie szóstym porządku 

posiedzenia.  

 

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

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego 

na 2022 rok?  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego 

na 2022 rok. 

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

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła opinie ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu, 

Gospodarki i Rolnictwa, Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa, Komisji 

Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków               

i Petycji Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji, które odbyło się19 grudnia 2022 r.   

Ww. zawiadomienie znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem                    

UID 724853. 

 

Zarząd zapoznał się z ww. opiniami. 

 

W tym miejscu o godz. 9.10 posiedzenie opuścił Członek Zarządu Andrzej Chroboczek. 

Jednocześnie do obecnych na posiedzeniu dołączyła Dyrektor Zamku Piastowskiego                   

w Raciborzu Krystyna Niklewicz. 
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Dyrektor Zamku na wstępie krótko podsumowała zakończony Jarmark Bożonarodzeniowy               

w Krainie Górnej Odry. 

Zarząd, po wysłuchaniu informacji i uzyskaniu odpowiedzi na zadane pytania, podziękował 

za organizację wydarzenia. Jednocześnie polecił Dyrektorowi Zamku rozeznać możliwości 

pozyskania dofinansowania z projektów zewnętrznych na zakup sprzętu wykorzystywanego 

podczas organizowanych imprez, np. drewnianych domków handlowych, świątecznego 

oświetlenia, piecyków wolnostojących itp. 

Następnie Zarząd, zgodnie z decyzją z posiedzenia w dniu 22 listopada 2022 r., na wniosek 

Dyrektora Zamku powrócił do propozycji zmian cennika biletów wstępu na Zamek 

Piastowski w Raciborzu. 

Dyrektor Zamku przedstawiła analizę ekonomiczną nt. ilości sprzedanych biletów                     

na Zamku Piastowskim w Raciborzu za okres styczeń – październik 2022 r. oraz omówiła 

proponowane zmiany. Istotnym argumentem dla podniesienia ceny biletu jest wzrost                   

cen energii elektrycznej oraz zakupu węgla na opał, który w znaczący sposób przyczynił               

się do wzrostu kosztów eksploatacji obiektu. Podkreślenia wymaga również fakt, iż opłaty                  

za wstęp w porównaniu z innymi tego typu miejscami nie są wygórowane, tym bardziej,                  

że zwiedzający w cenie biletu otrzymuje zwiedzanie obiektu – w tym również kaplicy 

zamkowej, z możliwoscią skorzystania z usług dwujęzycznego przewodnika, za co w innych 

obiektach często jest doliczona opłata.  

Zarząd po zapoznaniu się z analizą ekonomiczną nt. ilości sprzedanych biletów                     

na Zamku Piastowskim w Raciborzu za okres styczeń – październik 2022 r. oraz 

wyjaśnieniami udzielonymi przez Dyrektora Zamku wyraził zgodę na aktualizację cennika. 

W związku z powyższym Zarząd polecił, aby na kolejnym posiedzeniu przedstawić: 

1) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego ww. sprawie, określając 

jednocześnie, iż nowy cennik ma obowiązywać od 1 stycznia 2023 r., 

2) kalkulację dochodów ze sprzedaży biletów po zmianie cennika; wyliczeń proszę 

dokonać na podstawie przedstawionej analizy ekonomicznej, 

3) zestawienie poszczególnych rodzajów wpływów za korzystanie z urządzeń                 

i obiektów na Zamku Piastowskim w Raciborzu w 2022 r. 

Ponadto Zarząd polecił, aby przy kolejnej zmianie cennika rozważyć wyodrębnienie                       

w cenniku imprez masowych. 
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O godz. 9:50 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 20 grudnia 2022 r.  

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

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie naboru wniosków o przyznanie 

stypendium dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo. 

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

na cele budowlane nieruchomością położoną w Raciborzu przy ulicy Ocickiej. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2022 rok. 

 


