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OR.IV.0022.1.48.2018 

 

PROTOKÓŁ  NR 5/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 18 grudnia 2018 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. Jednocześnie poinformował o nieobecności Wicestarosty  

Marka Kurpisa.  

Starosta wyznaczył Członków Zarządu, Skarbnika Powiatu, Sekretarza 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 4/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 11 grudnia 2018 r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

5. Realizacja uchwały Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków (nieobecny w tej części posiedzenia 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator) – 3 głosami za,  



 

 

2 

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

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

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

28 grudnia 2018 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków (nieobecny w tej części posiedzenia 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator) – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 4/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 11 grudnia 2018 r. 

 

Ad. 2 

 

Na wstępie Skarbnik Powiatu zaznaczyła, że niżej wymienione projekty uchwał Rady 

Powiatu Raciborskiego i autopoprawka zostały omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji 

stałych w dniu 13 grudnia 2018 r. 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała 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 

418984. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków (nieobecny w tej części posiedzenia 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator) – 3 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 18 grudnia 2018 r. 

 

W tym miejscu na posiedzenie przybył Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego  

Józef Stukator.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2018 – 2032. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

418985. 

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 Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2018 – 2032 oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję  

w dniu 18 grudnia 2018 r. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła autopoprawkę – propozycje zmian do Uchwał Zarządu Powiatu 

Raciborskiego z dnia 15 listopada 2018 r. Nr:  

1) 200/958/2018 w sprawie opracowania projektu budżetu Powiatu Raciborskiego  

na 2019 rok, 

2)  200/959/2018 w sprawie opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2019-2032. 

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

418986. 

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

0 głosów wstrzymujących – przekazał na sesję w dniu 18 grudnia 2018 r. autopoprawkę  

– propozycje zmian do Uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 15 listopada 2018 r. 

Nr:  

1) 200/958/2018 w sprawie opracowania projektu budżetu Powiatu Raciborskiego  

na 2019 rok,  

2) 200/959/2018 w sprawie opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2019-2032. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2019 rok. 

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

420260. 

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 uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2019 rok 

oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 18 grudnia 2018 r. 
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Skarbnik Powiatu przedstawiła nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2019 – 2032. 

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

420263. 

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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego 

na lata 2019 – 2032 oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję  w dniu 18 grudnia 2018 r. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

420680. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Rady Społecznej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 18 grudnia 2018 r. 

 

Starosta zapoznał zebranych z nową wersją projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powierzenia Gminie Rudnik realizacji zadania 

inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji 

deszczowej w miejscowości Jastrzębie”. 

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

420898. 

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 zmiany uchwały dotyczącej powierzenia Gminie Rudnik 

realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa 

kanalizacji deszczowej w miejscowości Jastrzębie”, postanawiając o jej przekazaniu  

na sesję w dniu 18 grudnia 2018 r. 
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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 18 grudnia 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 dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2018 – 2032, 

3) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Raciborskiego na 2019 rok,  

4) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2019 – 2032 

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

nr OR.IV.0022.3.12.2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. oraz w wersji elektronicznej  

dnia 12 grudnia  2018 r., 

5) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej powierzenia Gminie Rudnik realizacji zadania inwestycyjnego  

pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej  

w miejscowości Jastrzębie” 

i jednocześnie wycofanie z porządku obrad ww. projektu przekazanego pismem  

nr OR.IV.0022.3.12.2018 z dnia 5 grudnia 2018 r.,  

6) projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

 

Ponadto Zarząd Powiatu Raciborskiego przekazał na sesję w dniu 18 grudnia 2018 r. nową 

wersję autopoprawki – propozycje zmian do Uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z dnia 15 listopada 2018 r. o numerach:  

1) 200/958/2018 w sprawie opracowania projektu budżetu Powiatu Raciborskiego  

na 2019 rok,  

2) 200/959/2018 w sprawie opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2019-2032 

i poprosił o wycofanie z porządku obrad ww. autopoprawki przekazanej dnia 6 i 12 grudnia 

2018 roku.  
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Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała 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 

421385. 

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 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej  

oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2018. 

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

421374. 

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

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2018. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Starosta zapoznał zebranych z informacją Przewodniczącego Komisji konkursowej do oceny 

ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 

Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 422121. 

Starosta przypomniał, że dnia 15 listopada 2018 r. Zarząd Powiatu Raciborskiego podjął 

uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań 

publicznych Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej pn.: 

1) „Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2019 – 2023 ponadgminnego,  

60 miejscowego domu pomocy społecznej przeznaczonego dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla osób dorosłych niepełnosprawnych 

intelektualnie”, 
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2) „Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2019 – 2023 ponadgminnego,  

170 miejscowego domu pomocy społecznej przeznaczonego dla osób przewlekle 

psychicznie chorych”. 

Powołana uchwałą z dnia 11 grudnia 2018 r. Komisja konkursowa, po przeprowadzeniu 

oceny formalnej i merytorycznej, zarekomendowała Zarządowi powierzenie realizacji: 

1) zadania nr 1 – Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Maryi Nieustającej Pomocy z siedzibą 

władz generalnych w Krzyżanowicach przy ul. Kolejowej 4, 

2) zadania nr 2 – Zgromadzeniu Sióstr Maryi Niepokalanej Prowincja Polska z siedzibą  

we Wrocławiu przy ul. Kardynała Bronisława Kominka 3/5. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z wynikami prac Komisji konkursowej do oceny 

ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 

Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej.  

 

Następnie Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

wyboru najkorzystniejszych ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań 

publicznych Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej. 

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

421357. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert  

w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Raciborskiego 

z zakresu pomocy społecznej. 

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

 

Starosta przedstawił informację Przewodniczącego Komisji konkursowej do oceny ofert 

złożonych w ramach konkursu na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 422123. 

Starosta poinformował, że 15 listopada 2018 r. Zarząd Powiatu Raciborskiego podjął uchwałę 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania 

publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie  

na terenie powiatu raciborskiego, w latach 2019 – 2023, ośrodka interwencji kryzysowej”. 
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Powołana uchwałą z dnia 11 grudnia 2018 r. Komisja konkursowa, po przeprowadzeniu 

oceny formalnej i merytorycznej, zarekomendowała Zarządowi powierzenie realizacji zadania 

Stowarzyszeniu PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego  

w Raciborzu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z wynikami prac Komisji konkursowej do oceny 

ofert złożonych w ramach konkursu na powierzenie do realizacji zadania publicznego 

Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru 

najkorzystniejszej oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadania 

publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej. 

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

421369. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty  

w otwartym konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej. 

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

 

Starosta przedstawił informację Przewodniczącego Komisji konkursowej do oceny ofert 

złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania 

publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 422124. 

Starosta poinformował, że 15 listopada 2018 r. Zarząd Powiatu Raciborskiego podjął uchwałę 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania 

publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie  

na terenie powiatu raciborskiego, w latach 2019 – 2023, domu dla matek z małoletnimi 

dziećmi i kobiet w ciąży, pochodzących z terenu powiatu raciborskiego. Dom przeznaczony 

jest dla 10 osób”. 

Powołana uchwałą z dnia 11 grudnia 2018 r. Komisja konkursowa, po przeprowadzeniu 

oceny formalnej i merytorycznej, zarekomendowała Zarządowi powierzenie realizacji zadania 

Stowarzyszeniu Przyjaciół Człowieka „TĘCZA” z siedzibą w Raciborzu. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z wynikami prac Komisji konkursowej do oceny 

ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania 

publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru 

najkorzystniejszej oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadania 

publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej. 

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

421388. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty  

w otwartym konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Starosta omówił informację Przewodniczącego Komisji konkursowej do oceny ofert 

złożonych w ramach otwartego konkursu na powierzenie do realizacji zadania publicznego  

z zakresu administracji rządowej realizowanego przez Powiat Raciborski w obszarze pomocy 

społecznej oraz wspierania osób niepełnosprawnych. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 422127. 

Starosta przypomniał, że 15 listopada 2018 r. Zarząd Powiatu Raciborskiego podjął uchwałę 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania 

publicznego z zakresu administracji rządowej realizowanego przez Powiat Raciborski  

w obszarze pomocy społecznej oraz wspierania osób niepełnosprawnych. 

Powołana uchwałą z dnia 11 grudnia 2018 r. Komisja konkursowa, po przeprowadzeniu 

oceny formalnej i merytorycznej, zarekomendowała Zarządowi powierzenie realizacji zadania 

Stowarzyszeniu na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych „DOM” w Raciborzu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z wynikami prac Komisji konkursowej do oceny 

ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na powierzenie do realizacji zadania 

publicznego z zakresu administracji rządowej realizowanego przez Powiat Raciborski  

w obszarze pomocy społecznej oraz wspierania osób niepełnosprawnych. 
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Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru 

najkorzystniejszej oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadania 

publicznego z zakresu administracji rządowej realizowanego przez Powiat Raciborski  

w obszarze pomocy społecznej oraz wspierania osób niepełnosprawnych. 

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

421397. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty  

w otwartym konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego z zakresu 

administracji rządowej realizowanego przez Powiat Raciborski w obszarze pomocy 

społecznej oraz wspierania osób niepełnosprawnych. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2018 r. 

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

421346. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że po przygotowaniu przedmiotowej karty informacyjnej 

otrzymała informację o dodatkowych zmianach planów finansowych:  

1) Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu,  

2) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek podległych na 2018 rok. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu dot. zapoznania się  

z protokołem z posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej 

Sp. z o.o. z dnia 29 listopada 2018 r. 

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

420832. 
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Starosta przekazał, że przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w dniu 29 listopada 2018 r. były: 

1) analiza bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki,  

2) przewidywana prognoza wyniku finansowego Spółki na koniec roku obrotowego 2018, 

3) informacja Zarządu Spółki o przebiegu kontroli przeprowadzonej przez organy Krajowej 

Administracji Skarbowej w Katowicach, 

4) podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu oraz terminu przedłożenia przez Zarząd 

Spółki rocznego planu rzeczowo – finansowego na rok 2019.  

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się z informacją Zarządu Spółki o bieżącej sytuacji 

ekonomicznej Spółki, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu z posiedzenia Rady 

Nadzorczej. Jednocześnie Prezes Zarządu oświadczył, że załącznik nr 1 w części dotyczącej 

informacji bieżącej zawiera dane stanowiące tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu 

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Prezes Zarządu poinformował, że przewidywana strata finansowa na koniec roku obrotowego 

2018 może wynieść ok. 250 000,00 zł. Wpływ na powstałą stratę mają takie czynniki jak 

wzrost cen paliw, spadek ilości pasażerów oraz koszty związane z wypłatą wynagrodzeń.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem nr 21/29.11/2018 z przebiegu 

posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu odbytego w dniu 29 listopada 2018 r. 

w siedzibie Spółki oraz przyjął informację o bieżącej sytuacji ekonomicznej Spółki.  

 

Skarbnik Powiatu omówiła Uchwały III Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach: 

1) Nr 4200III/265/2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym  

przez Zarząd Powiatu Raciborskiego projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok  

wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi,  

2) Nr 4200/III/266/2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o możliwości 

sfinansowania deficytu w wysokości 4.588.399,00 zł przyjętego w projekcie uchwały 

budżetowej na 2019 rok Zarządu Powiatu Raciborskiego,  

3) Nr 4200/III/267/2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym  

przez Zarząd Powiatu Raciborskiego projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2019 – 2032. 

Ww. uchwały znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID: 421442, 
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421445, 421441. 

Skarbnik Powiatu podkreśliła, że RIO w Katowicach wydało pozytywne opinie  

w ww. sprawach.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przekazał na sesję w dniu 18 grudnia 2018 r. Uchwały  

III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach: 

1) Nr 4200III/265/2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym  

przez Zarząd Powiatu Raciborskiego projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok  

wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi,  

2) Nr 4200/III/266/2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o możliwości 

sfinansowania deficytu w wysokości 4.588.399,00 zł przyjętego w projekcie uchwały 

budżetowej na 2019 rok Zarządu Powiatu Raciborskiego,  

3) Nr 4200/III/267/2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym  

przez Zarząd Powiatu Raciborskiego projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2019 – 2032. 

 

Starosta przedstawił: 

1) wnioski Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego z posiedzenia w dniu 13 grudnia 

2018 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 421644. 

Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Edukacji udzielić odpowiedzi na wniosek nr 1, 

jednocześnie ustalił, że w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 10 stycznia 2019 r. 

udział weźmie Wicestarosta,  

2) opinie Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego, Komisji 

Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Raciborskiego, Komisji 

Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu Raciborskiego, Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu Raciborskiego i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z posiedzenia  

w dniu 13 grudnia 2018 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 421475. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

1) po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu  

nr ZSE.Ra.311.31.2018 z dnia 12 grudnia 2018 r., przedstawionym przez Skarbnika 

Powiatu, wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie finansowym Zespołu na 2018 rok  

– zmniejszenie środków w kwocie 14 500,00 zł (§ 4260) z przeznaczeniem  
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na wyposażenie dwóch pracowni komputerowych. O powyższym Wydział Finansowy 

poinformuje Dyrektora, 

2) po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

nr 1 w Raciborzu nr CKZIU1.KF.311.125.2018 z dnia 12 grudnia 2018 r., przedstawionym 

przez Skarbnika Powiatu, wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie finansowym 

Centrum na 2018 rok – zmniejszenie środków w kwocie 6 830,00 zł (§ 4260)  

z przeznaczeniem na doposażenie pracowni gastronomicznych w pomoce dydaktyczne.  

O powyższym Wydział Finansowy poinformuje Dyrektora, 

3) po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu  

nr FK.3100.16.2018 z dnia 12 grudnia 2018 r., zaprezentowanym przez Skarbnika 

Powiatu, wyraził zgodę na dokonanie przesunięć w ramach grupy paragrafów płacowych 

oraz zwiększył budżet Urzędu o kwotę 31 000,00 zł z przeznaczeniem na płace  

oraz o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników. O powyższym 

Wydział Finansowy poinformuje Dyrektora, 

4) po zapoznaniu się z pismem Dyrektora DPS „Złota Jesień” w Raciborzu  

nr DK.3021.30.2018 z dnia 12 grudnia 2018 r., przedstawionym przez Skarbnika Powiatu, 

wyraził zgodę na dokonanie przesunięć w ramach grupy paragrafów płacowych  

(12 000,00 zł). O powyższym Wydział Finansowy poinformuje Dyrektora, 

5) zapoznał się z omówioną przez Skarbnika Powiatu korespondencją pomiędzy  

Starostwem Powiatowym w Raciborzu a Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Raciborzu dotyczącą wydatków na świadczenia dla rodzin zastępczych  

oraz dla usamodzielnianych wychowanków opuszczających pieczę w 2018 roku.  

Po jej analizie uznał, że w jednostce osoby odpowiedzialne za budżet nie prowadzą żadnej 

analizy budżetu, a pisma trafiające do jednostki ze Starostwa w sprawie starannego  

i rzetelnego planowania wydatków oraz zasadności wydatkowania środków, nie są 

przestrzegane. W związku z powyższym Zarząd polecił Dyrektorowi wzmocnić nadzór  

nad pracownikami PCPR wykonującymi zadania w zakresie posiadanego budżetu  

i poinformować Starostę Raciborskiego o podjętych działaniach, w celu uniknięcia  

w przyszłości podobnej sytuacji. 

Ponadto Zarząd Powiatu Raciborskiego nie wyraził zgody na zmniejszenie budżetu  

PCPR o 120 500,00 zł w 2018 roku. W związku z powyższym kwota ta ma zostać  

niewydatkowana do końca bieżącego roku przez PCPR, a tym samym ma wejść  

do nadwyżki za 2018 rok. O powyższym Wydział Finansowy poinformuje Dyrektora. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z Zarządzeniem Nr 188/2018 Starosty 

Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu na rok 2018, przedstawionym przez Skarbnika Powiatu. 

 

Starosta poinformował zebranych o problemach związanych z polsko-czeskim projektem  

pn. Dziedzictwo Przemyślidów i Piastów – wspólna historia.  

 

Ad. 5 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Edukacji do określenia realizacji Uchwały Nr II/12/2018 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego 

wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych  

i specjalnych na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Edukacji 

odpowiedzialny za jej realizację.  

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

420212. 

 

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 18 grudnia 2018 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 18 grudnia 2018 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2018 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2018. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert  

w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu 

Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty  

w otwartym konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty  

w otwartym konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty  

w otwartym konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego z zakresu 

administracji rządowej realizowanego przez Powiat Raciborski w obszarze pomocy 

społecznej oraz wspierania osób niepełnosprawnych. 


