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OR.IV.0022.1.32.2018 

PROTOKÓŁ  NR 189/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 27 sierpnia 2018 r.  

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Ryszard Winiarski. 

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane 

quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał.  

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 188/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 21 sierpnia 2018 r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

 

Starosta rozszerzył porządek posiedzenia o materiały dodatkowe, tj.: 

1) nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, 

2) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia upoważnienia 

osobom zastępującym dyrektorów szkół i placówek oświatowych do składania w imieniu 

Powiatu Raciborskiego oświadczeń woli w przypadku ich nieobecności, 

3) Uchwałę nr 16/V/2018 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych 

w Raciborzu z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia 

zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych  

na realizację tych zadań w roku 2018. 
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Jednocześnie Starosta poinformował, że w pkt 2 posiedzenia weźmie udział Kierownik 

Referatu Inwestycji i Remontów Roman Peikert.  

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za,  

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

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 Starosta poinformował o nieobecności Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego  

Andrzeja Chroboczka w terminie do dnia 29 sierpnia 2018 r.  

Starosta przekazał, że kolejne posiedzenie będzie miało miejsce w tut. Starostwie  

4 września 2018 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 188/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 21 sierpnia  

2018 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok. 

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

398422. 

Skarbnik Powiatu przypomniała, że dodatkowe zmiany wprowadzone do ww. projektu 

uchwały zostały omówione na poprzednim posiedzeniu. Ponadto dodała, że nowa wersja 

projektu uchwały była omawiana podczas obrad Komisji Budżetu i Finansów  

w dniu 23 sierpnia 2018 r. 

Obecny w tej części posiedzenia Kierownik Referatu Inwestycji i Remontu Roman Peikert 

przedstawił pismo Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu dot. zwiększenia 

środków finansowych z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych sali widowiskowej 

oraz sal dydaktycznych po wymianie okien. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 398876. 

Jednocześnie Kierownik Roman Peikert zaproponował, aby Zarząd wyraził zgodę  

na zwiększenie środków finansowych z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych sali 

widowiskowej oraz sal dydaktycznych w Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu  
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o kwotę 13 473,00 zł, ze środków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów. 

Skarbnik Powiatu podkreśliła, że ww. zmiany w budżecie spowodują konieczność 

przygotowania kolejnej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie środków finansowych  

z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych sali widowiskowej oraz sal 

dydaktycznych w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Stalmacha 12 w Raciborzu o kwotę 

13 473,00 zł, ze środków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów. Stosowne 

zmiany w budżecie zostaną przygotowane na kolejne posiedzenie Zarządu.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2018 rok oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 27 sierpnia 2018 r. 

 

Następnie zebrani rozważali możliwości złożenia projektu o dofinansowanie  

pn. „Przebudowa drogi powiatowej 3509S w miejscowości Turze”.  

Po dyskusji, ze względu na korzystniejszą wysokość wsparcia środkami zewnętrznymi  

Zarząd Powiatu Raciborskiego podjął decyzję o złożeniu projektu pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej 3509S w miejscowości Turze” do rządowego programu na rzecz rozwoju  

oraz konkurencyjności regionów przeznaczonego na wsparcie lokalnej infrastruktury 

drogowej. 

W tym miejscu Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Roman Peikert opuścił 

posiedzenie.  

 

Wicestarosta zaprezentował nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia. Jednocześnie dodał, że przygotowano ją zgodnie z uwagami redakcyjnymi  

zgłoszonymi przez radnych podczas posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  

i Rekreacji w dniu 22 sierpnia 2018 r. 

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

400445. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 
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Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności  

za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 27 sierpnia 

2018 r. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że zwróci się z prośbą do Przewodniczącego Rady 

Powiatu Raciborskiego o ujęcie w porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 27 sierpnia 2018 roku: 

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

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok,  

2) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 

i jednocześnie wycofanie z porządku obrad ww. projektów uchwał przekazanych pismem  

nr OR.IV.0022.3.8.2018 z dnia 14 sierpnia 2018 roku.  

 

Wicestarosta zaprezentował Uchwałę nr 16/V/2018 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw 

Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii 

na temat projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych  

na realizację tych zadań w roku 2018. Wicestarosta dodał, że Powiatowa Społeczna Rada  

Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu wyraziła pozytywną opinię o podziale 

środków PFRON przedstawionym w ww. projekcie uchwały.  

Ww. Uchwała znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 400264. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przekazał do wiadomości radnych na sesję w dniu 27 sierpnia 

2018 r. Uchwałę nr 16/V/2018 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii  

na temat projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych  

na realizację tych zadań w roku 2018. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że na sesji w dniu 27 sierpnia 2018 r. Starosta 

zgłosi autopoprawkę do uzasadnienia projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dostosowania do stanu faktycznego opisu granic okręgów wyborczych w celu 
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przeprowadzenia wyborów do rady powiatu. Mając na uwadze powyższe, akapit trzeci 

uzasadnienia otrzyma brzmienie:  

„Rada Miasta Racibórz Uchwałą Nr XLII/635/2018 z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie 

zmiany Uchwały Nr XXXVIII/574/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 marca 2018 r.  

w sprawie podziału Miasta Racibórz na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta 

dokonała uzupełnienia opisu granic okręgu wyborczego nr 1, okręgu wyborczego nr 2  

oraz okręgu wyborczego nr 3, wpisując nazwy nowo powstałych ulic na terenie tych 

okręgów.”.  

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 

2018 roku. 

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

399337. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 

wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2018 roku, po wniesieniu  

na wniosek Skarbnika Powiatu autopoprawek polegających na poprawieniu drobnych błędów 

redakcyjnych.  

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

nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2018 - 2032 w I półroczu 2018 roku. 

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

399340. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu 

się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2018 - 2032  



 

 

6 

w I półroczu 2018 roku, po wniesieniu na wniosek Wicestarosty autopoprawek polegających 

na poprawieniu drobnych błędów redakcyjnych. 

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

nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 roku. 

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

399343. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 

wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

za I półrocze 2018 roku. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok. 

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

400148. 

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 2018 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że w związku z powierzeniem z dniem  1  września 2018 r. 

funkcji Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Agacie Wieczorek  

a Wicedyrektora Joannie Burszyk oraz utworzeniem Zespołu Szkół Ekonomicznych  

w Raciborzu i  powierzeniem funkcji Dyrektora Pawłowi Ptakowi zachodzi konieczność 

zmiany uchwał dot. upoważnień dla dyrektorów.   

Ponadto Wicestarosta dodał, że zgodnie z przekazaną informacją przez Dyrektora  

Pawła Ptaka Wicedyrektorem w ZSE w Raciborzu zostanie Tomasz Kostka, stąd należy 

uzupełnić treść niżej omówionych projektów uchwał.  
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Mając na uwadze Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia uprawnień  

i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu Powiatu Raciborskiego, składania 

oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych  

z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

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

399572. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia 

uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu Powiatu Raciborskiego, 

składania oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych  

z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu, po uzupełnieniu treści polegającym 

na powierzeniu funkcji Wicedyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu 

Tomaszowi Kostce. 

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

nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego do umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności 

cywilnoprawnych przypadających jednostce. 

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

399577. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego do umarzania, 

odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności cywilnoprawnych 

przypadających jednostce, po uzupełnieniu treści polegającym na powierzeniu funkcji 

Wicedyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu Tomaszowi Kostce. 

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

nr OR.IV.0025.1.2018. 
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Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu 

Raciborskiego do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2018. 

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

399578. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do zaciągania 

zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2018, po uzupełnieniu treści polegającym 

na powierzeniu funkcji Wicedyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu 

Tomaszowi Kostce. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego  

do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych związanych  

z realizacją zadań jednostki w roku 2018. 

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

399575. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do dokonywania 

przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań 

jednostki w roku 2018, po uzupełnieniu treści polegającym na powierzeniu funkcji 

Wicedyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu Tomaszowi Kostce. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Wicestarosta zaprezentował dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie udzielenia upoważnienia osobom zastępującym dyrektorów szkół i placówek 

oświatowych do składania w imieniu Powiatu Raciborskiego oświadczeń woli w przypadku 

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

398537. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia osobom 

zastępującym dyrektorów szkół i placówek oświatowych do składania w imieniu Powiatu 

Raciborskiego oświadczeń woli w przypadku ich nieobecności. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Ad. 4 

 

Starosta omówił projekt decyzji Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

ostatecznej decyzji Zarządu Powiatu Raciborskiego nr SN.I.7002/10/5/09-10  

z dnia 27 kwietnia 2010 r. dotyczącej ustanowienia prawa trwałego zarządu na rzecz 

Powiatowego Urzędu Pracy z siedzibą w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6, w stosunku  

do nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

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

399583. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął decyzję w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Zarządu 

Powiatu Raciborskiego nr SN.I.7002/10/5/09-10 z dnia 27 kwietnia 2010 r. dotyczącej 

ustanowienia prawa trwałego zarządu na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy z siedzibą  

w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6, w stosunku do nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Raciborskiego. 

Decyzja znajduje się w aktach sprawy prowadzonej przez Referat Gospodarki 

Nieruchomościami.  

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. przyjęcia 

przez Zarząd Powiatu oferty Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich 

Otoczenia „SPEKTRUM” w Raciborzu dotyczącej wsparcia realizacji zadania publicznego  

z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym pn. „Wychodzimy z czterech ścian”  

i udzielenia w trybie pozakonkursowym dotacji na wsparcie realizacji ww. zadania 

publicznego.   

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 
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399111. 

Wicestarosta przekazał, że 17 sierpnia br. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

i Ich Otoczenia „SPEKTRUM” w Raciborzu, działając w oparciu o art. 19a ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, złożyło 

ofertę na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy osobom 

niepełnosprawnym pn. „Wychodzimy z czterech ścian”.  

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej 15 osobowej grupy dzieci  

i młodzież niepełnosprawnej będącej podopiecznymi Stowarzyszenia. W ramach realizacji 

projektu zostaną przeprowadzone:  

1) zajęcia sportowo - rekreacyjne z nauką pływania,  

2) zajęcia ruchowe z elementami gier,  

3) zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych,  

4) zabawa Mikołajkowa.  

 

Zadanie realizowane będzie w okresie od 17 września 2018 r. do 14 grudnia 2018 r.  

Zgodnie ze złożoną ofertą wnioskowana przez Stowarzyszenie kwota dofinansowania 

Powiatu Raciborskiego wynosi 6 500,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi  

8 050,00 zł.  

Wicestarosta zaproponował, aby Zarząd wstępnie przyjął ofertę Stowarzyszenia 

„SPEKTRUM” pod warunkiem, iż Rada Powiatu Raciborskiego na sesji w dniu 27 sierpnia 

br. dokona zaproponowanych przez Referat Spraw Społecznych przesunięć środków 

finansowych w budżecie Referatu. Jeżeli Rada zatwierdzi zaproponowane przesunięcia należy 

przeprowadzić procedurę zgodnie z art. 19a ww. ustawy i w efekcie zawrzeć umowę  

o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego.  

Propozycja Referatu dotyczy zwiększenia budżetu w Rozdziale 85395, § 2820, jednocześnie 

zmniejszając budżet w Rozdziale 85149, § 4300 i 4210, w Rozdziale 85395, § 4210  

oraz w Rozdziale 85508, § 2320. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wstępnie przyjął ofertę Stowarzyszenia na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych i Ich Otoczenia „SPEKTRUM” w Raciborzu dot. wsparcia realizacji 

zadania publicznego z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym pn. „Wychodzimy  

z czterech ścian” pod warunkiem, iż Rada Powiatu Raciborskiego na sesji w dniu 27 sierpnia 

br. dokona przesunięć środków finansowych w budżecie Referatu Spraw Społecznych.  

Po zatwierdzeniu zaproponowanego przesunięcia Zarząd polecił Kierownikowi Referatu 
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Spraw Społecznych przeprowadzić procedurę zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450  

z późn. zm.) i w efekcie przygotować umowę o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji  

ww. zadania publicznego. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków będących w dyspozycji 

Referatu Spraw Społecznych.  

 

Starosta omówił interpelację radnego Artura Wierzbickiego z dnia 22 sierpnia  

2018 r. dot. oznakowania ścieżki rowerowej przechodzącej przez ul. Kościuszki w Raciborzu, 

która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 399686. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów 

udzielić odpowiedzi na interpelację radnego Artura Wierzbickiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. 

dot. oznakowania ścieżki rowerowej przechodzącej przez ul. Kościuszki w Raciborzu.  

 

Starosta przedstawił:  

1) opinię Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z posiedzenia w dniu 20 sierpnia 2018 r.,  

która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 400111,  

2) opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą  

z posiedzenia w dniu 21 sierpnia 2018 r., która znajduje się w systemie informatycznym 

Mdok pod numerem UID 400112,  

3) opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z posiedzenia w dniu 22 sierpnia  

2018 r., która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 400113, 

4) opinię Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z posiedzenia w dniu 23 sierpnia 2018 r., 

która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 400114,  

5) opinie Komisji Budżetu i Finansów z posiedzenia w dniu 23 sierpnia 2018 r.,  

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 400115. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Magdalena Powązka  

 

 



 

 

12 

Podpisy Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego obecnych na posiedzeniu, zgodnie z listą 

obecności: 

1. Ryszard Winiarski – Starosta  

2. Marek Kurpis – Wicestarosta 

3. ------------------------------------- 

4. Brygida Abrahamczyk – Członek Zarządu  

5. Piotr Olender – Członek Zarządu  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 sierpnia 2018 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 sierpnia 2018 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 

wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2018 roku. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu 

się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2018 - 2032  

w I półroczu 2018 roku. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 

wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

za I półrocze 2018 roku. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2018 rok. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

określenia uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu Powiatu 

Raciborskiego, składania oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych 

oraz związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego  

do umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności 

cywilnoprawnych przypadających jednostce. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do zaciągania 

zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2018. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego  

do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych związanych  

z realizacją zadań jednostki w roku 2018. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia upoważnienia osobom 

zastępującym dyrektorów szkół i placówek oświatowych do składania w imieniu Powiatu 

Raciborskiego oświadczeń woli w przypadku ich nieobecności. 

 


