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OR.IV.0022.1.5.2019 

 

PROTOKÓŁ  NR 11/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 29 stycznia 2019 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, że materiały przygotowane  

przez Wydział Finansowy omówi Inspektor tego Wydziału Dominika Budzan. 

Starosta wyznaczył Członków Zarządu, 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.  

Na wniosek Wicestarosty, Starosta rozszerzył porządek posiedzenia o dodatkowy 

projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie apelu dotyczącego udzielania 

świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu 

na terenie powiatu raciborskiego. Ponadto porządek obrad został rozszerzony o opinie 

Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego z posiedzenia  

w dniu 28 stycznia 2019 r. 

Jednocześnie Starosta przekazał, że w pierwszej części posiedzenia udział weźmie 

Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu Ryszard Rudnik, celem przedstawienia 

dodatkowych informacji związanych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 

Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

  Po zmianie, 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. 
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TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 10/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 22 stycznia 2019 r. 

2. Wizyta Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu Ryszarda Rudnika. 

3. Wizyta nauczyciela zastępującego dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu 

Agnieszki Chmieleckiej. 

4. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

5. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

6. Sprawy różne. 

 

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

5 lutego 2019 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 10/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 22 stycznia 2019 r. 

 

Ad. 2 

 

Starosta w imieniu swoim oraz zebranych przywitał na posiedzeniu Dyrektora Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu Ryszarda Rudnika. 

Dyrektor Ryszard Rudnik przypomniał, że projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 

Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu został skierowany do konsultacji.  

Konsultacje przeprowadzono w formie pisemnego i elektronicznego wyrażenia opinii  

w terminie od dnia 18 stycznia 2019 r. do dnia 28 stycznia 2019 r. Żadna z organizacji 

pozarządowych nie wzięła udziału w konsultacjach.  

Dodatkowo, mimo braku wymogów formalnych, o planowanych zmianach w strukturze 

organizacyjnej Szpitala polegających na zmniejszeniu liczby łóżek, pismem  
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nr NM179/11/2018 z dnia 28 listopada 2018 r., poinformowano Narodowy Fundusz Zdrowia 

Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach.  

Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach pismem  

nr WSOZ-I.425.2.1.2019, WSOZ-I.W.209.MW.2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. wyraził zgodę 

na proponowane przez Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu w ww. piśmie zmiany. 

Natomiast w odniesieniu do propozycji zmniejszenia liczby łóżek w Oddziale Chirurgii 

Urazowo-Ortopedycznej poinformowano, że na podstawie wyników przeprowadzonej analizy 

obłożenia łóżek w ww. Oddziale (w okresie od stycznia 2018 r. do listopada 2018 r.)  

oraz symulacji obłożenia łóżek po ich zmniejszeniu z 46 do 30, Dyrektor Śląskiego OW NFZ 

w Katowicach nie wyraził zgody na powyższe, bowiem zmniejszenie liczby łóżek zgodnie  

z wnioskiem Dyrektora Szpitala nie pozostanie bez wpływu na dostępność do świadczeń 

opieki zdrowotnej w ww. zakresie.  

Biorąc pod uwagę ww. opinię Dyrektora Śląskiego OW NFZ w Katowicach, Zarząd Powiatu 

Raciborskiego postanowił, że w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej liczba łóżek 

zostanie zmniejszona o 8, a nie jak pierwotnie planowano o 16. Stosowna autopoprawka  

do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania statutu Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu zostanie wniesiona przez Wicestarostę na sesji. 

W tym miejscu Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu Ryszard Rudnik opuścił 

posiedzenie. 

 

Ad. 3 

 

Starosta w imieniu swoim oraz zebranych przywitał na posiedzeniu nauczyciela 

zastępującego dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu Agnieszkę Chmielecką.  

Starosta przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu została podjęta m.in. uchwała w sprawie  

wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury  

w Raciborzu, w związku z jego długotrwałą nieobecnością oraz upoważnienia tegoż 

nauczyciela do składania oświadczeń związanych z realizacją bieżącej działalności powiatu 

raciborskiego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu. 

Nauczyciel zastępujący dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu  

Agnieszka Chmielecka poinformowała, że od 25 lat pracuje w MDK w Raciborzu. Od kilku 

lat pełni funkcję tzw. zastępcy dyrektora. Z zawodu jest nauczycielem plastyki i takie zajęcia 
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prowadzi w placówce. Aktualnie w MDK w Raciborzu prowadzone są zajęcia: muzyczne, 

taneczne, plastyczne, teatralne. Podkreśliła, iż na dzień dzisiejszy MDK skupia ok. 800 

wychowanków, którzy biorą udział w zajęciach prowadzonych w ramach 39 kół 

funkcjonujących w placówce. Korzystając z okazji zaprosiła Członków Zarządu na XIII 

Karnawałową Rewię Tańca, która odbędzie się w dniach 2-3 lutego 2019 r. w Arenie Rafako. 

Starosta przedstawił zasady bieżącej współpracy pomiędzy Członkami Zarządu a dyrektorami 

jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego oraz poruszył kwestie związane  

z dokończeniem remontu budynku MDK w Raciborzu. Poinformował, że MDK w Raciborzu 

w najbliższym czasie przedstawi informację nt. wychowanków uczęszczających na zajęcia 

organizowane przez placówkę w podziale na poszczególne Gminy Powiatu Raciborskiego.  

W tym miejscu nauczyciel zastępujący dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu 

Agnieszka Chmielecka opuściła posiedzenie. 

 

Ad. 4 

 

Inspektor Wydziału Finansowego Dominika Budzan zaprezentowała nową wersję projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2019 rok. 

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

425755. 

Inspektor Dominika Budzan poinformowała, że ww. nowa wersja projektu uchwały została 

omówiona na posiedzeniu Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 28 stycznia 2019 r. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 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 2019 rok oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 29 stycznia 2019 r. 

 

Starosta omówił nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2019 – 2032. Przypomniał, że ww. wersja projektu uchwały została omówiona  

na posiedzeniu Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 28 stycznia 2019 r. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

425756. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 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 2019 – 2032 oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję  

w dniu 29 stycznia 2019 r. 

 

Wicestarosta przedstawił nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 

Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

428553. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi 

Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu  

oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 29 stycznia 2019 r.  

Ponadto zdecydował, że Wicestarosta na sesji wniesie autopoprawkę do ww. projektu 

uchwały, zgodnie z ustaleniami, o których mowa w pkt 2 protokołu.  

 

Wicestarosta omówił dodatkowy projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

apelu dotyczącego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnienia  

i współuzależnienia od alkoholu na terenie powiatu raciborskiego. 

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

428955. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie apelu dotyczącego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej  

w zakresie terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu na terenie powiatu 

raciborskiego oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 29 stycznia 2019 r. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że zwróci się do Przewodniczącego Rady Powiatu 

Raciborskiego o ujęcie w porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 29 stycznia 2019 roku: 

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

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 rok, 

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

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2019 – 2032, 

3) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania statutu 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu 

 

i jednocześnie wycofanie z porządku obrad ww. projektów przekazanych pismem  

nr OR.IV.0022.3.1.2019 z dnia 16 stycznia 2019 r., 

 

4) projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie apelu dotyczącego udzielania 

świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie terapii uzależnienia i współuzależnienia  

od alkoholu na terenie powiatu raciborskiego.  

 

Ad. 5 

 

Inspektor Wydziału Finansowego Dominika Budzan przedstawiła projekt Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 rok. 

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

428340. 

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 2019 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

Inspektor Wydziału Finansowego Dominika Budzan omówiła projekt uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2019. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

428341. 

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 2019. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

Inspektor Wydziału Finansowego Dominika Budzan zaprezentowała 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 

428546. 

Inspektor Dominika Budzan poinformowała, że w związku ze zmianą osoby odpowiedzialnej 

za wykonanie budżetu oraz upoważnionej do składania oświadczenia woli w zakresie spraw 

związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu w razie 

nieobecności Dyrektora, zachodzi konieczność zmiany Uchwały Nr 1/4/2018 Zarządu 

Powiatu Raciborskiego z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie 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 z późn. zm. Uchwała wejdzie w życie  

z dniem 1 lutego 2019 r.  

Wicestarosta dodał, że po ponownej analizie, Dyrektor PUP w Raciborzu uznał, że istnieje 

konieczność powołania funkcji Zastępcy Dyrektora. Zastępcą tym zostanie  

Małgorzata Łaszczewska, która dotychczas zatrudniona była na stanowisku głównego 

księgowego. Powyższe nie spowoduje zwiększenia etatów w Urzędzie, gdyż głównym 

księgowym zostanie pracownik dotychczas zatrudniony w Referacie ds. finansowo-

księgowych. 

Sekretarz Powiatu przypomniała, że na sesji w dniu 29 stycznia 2019 r. ma zostać podjęta 

uchwała w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Raciborskiego. W związku ze zmianą 

personalną na stanowisku Skarbnika Powiatu zachodzi konieczność zmiany Uchwały, o której 

wspomniała Inspektor Dominika Budzan.  
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Mając na uwadze powyższe, Starosta poinformował, że po zakończeniu sesji odbędzie się 

kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu Raciborskiego, na którym omówiony zostanie projekt 

uchwały 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.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego nie podjął uchwały 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, postanawiając, że do jej 

omówienia powróci na kolejnym posiedzeniu po zakończeniu sesji. 

 

Starosta przedstawił 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 2019. 

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

428548. 

Inspektor Dominika Budzan przekazała, że w związku z powierzeniem funkcji Zastępcy 

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu Małgorzacie Łaszczewskiej, zachodzi 

konieczność zmiany Uchwały Nr 7/35/2019 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 3 stycznia 

2019 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego 

do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych związanych  

z realizacją zadań jednostki w roku 2019. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 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 2019, po wniesieniu na wniosek Starosty drobnej autopoprawki redakcyjnej 

do § 3. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2019. 
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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 2019. 

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

428549. 

Inspektor Dominika Budzan poinformowała, że w związku z powierzeniem funkcji Zastępcy 

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu Małgorzacie Łaszczewskiej, zachodzi 

konieczność zmiany Uchwały Nr 7/36/2019 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 3 stycznia 

2019 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego 

do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2019. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 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 2019, po wniesieniu na wniosek Starosty 

drobnej autopoprawki redakcyjnej do § 3. 

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

nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu Panu Pawłowi 

Ptakowi do złożenia wniosku do udziału w projekcie z programu Erasmus+  

- Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego 

(KA102) „Praktyki zagraniczne wyrównywanie szans młodzieży na rynku pracy”. 

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

428447. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu Panu Pawłowi Ptakowi do złożenia 

wniosku do udziału w projekcie z programu Erasmus+ - Mobilność osób uczących się i kadry 

w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego (KA102) „Praktyki zagraniczne 

wyrównywanie szans młodzieży na rynku pracy”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019. 
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Ad. 6 

 

Inspektor Wydziału Finansowego Dominika Budzan zaprezentowała kartę informacyjną 

Wydziału Finansowego dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego oraz jednostek podległych na 2019 rok. 

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

428019. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planie finansowym Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu na 2019 rok. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. wyrażenia zgody  

na likwidację środków trwałych znajdujących się w ewidencji księgowej Międzyszkolnego 

Ośrodka Sportowego w Raciborzu. 

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

428445. 

Wicestarosta przekazał, że uzupełniając przedmiotową kartę informacyjną z dnia 27 listopada 

2018 r. Referat Edukacji przedstawił brakujące informacje dot. przedmiotowego pieca  

oraz oświadczenie firmy CTM sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie, która dokonała ekspertyzy 

technicznej pieca. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na likwidację środka trwałego, tj. pieca  

do sauny o wartości 4 569,00 zł z 1999 r., wartość umorzenia na dzień 19.11.2018 r.  

– 4 569,00 zł czyli 100%, znajdującego się w ewidencji księgowej Międzyszkolnego Ośrodka 

Sportowego w Raciborzu.  

 

Starosta zapoznał zebranych z: 

1) wnioskiem i opinią Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Powiatu 

Raciborskiego z posiedzenia w dniu 22 stycznia 2019 r., które znajdują się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 428195. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych udzielić 

odpowiedzi na wniosek Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Rady 

Powiatu Raciborskiego z posiedzenia w dniu 22 stycznia 2019 r., 

2) wnioskiem i opinią Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu 

Raciborskiego z posiedzenia w dniu 23 stycznia 2019 r., które znajdują się w systemie 
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informatycznym Mdok pod numerem UID 428736. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych udzielić 

odpowiedzi na wniosek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu 

Raciborskiego z posiedzenia w dniu 23 stycznia 2019 r. Jednocześnie określił, że Dyrektor 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu powinien przedłożyć informacje, o których mowa  

we wniosku do końca lipca br., 

3) opiniami Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego  

z posiedzenia w dniu 28 stycznia 2019 r., które znajdują się w systemie informatycznym 

Mdok pod numerem UID 429030. 

 

Wicestarosta omówił pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1  

w Raciborzu dot. prefinansowania w 2019 r. środków w wysokości 25 618,00 zł w związku  

z realizacją projektu unijnego „Lepsza szkoła – lepsza przyszłość. Podniesienie kompetencji  

i jakości pracy nauczycieli ZSO Nr 1 w Raciborzu”. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 427747. 

Szczegółowych informacji w ww. sprawie udzieliła Inspektor Dominika Budzan.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu nr ZSO NR 1.311.03.2019 z dnia 22 stycznia 2019 r. 

wyraził zgodę na prefinansowanie w 2019 r. środków w wysokości 25 618,00 zł w związku  

z realizacją projektu unijnego „Lepsza szkoła – lepsza przyszłość. Podniesienie kompetencji  

i jakości pracy nauczycieli ZSO Nr 1 w Raciborzu” realizowanego w ramach Programu 

Erasmus+ akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w obszarze edukacji szkolnej.  

O powyższym Wydział Finansowy poinformuje Dyrektora. 

 

Starosta przedstawił: 

1) Uchwałę Nr 4200/III/33/2019 z dnia 23 stycznia 2019 roku III Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości 

sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2019 rok Powiatu 

Raciborskiego. 

Ww. uchwała znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 428067.  

RIO w Katowicach wydało pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu  

w wysokości 2.798.691,00 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2019 rok 

Powiatu Raciborskiego, 
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2) Uchwałę Nr 4200/III/34/2019 z dnia 23 stycznia 2019 roku III Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości 

planowanej kwoty długu Powiatu Raciborskiego, wynikającej z planowanych  

i zaciągniętych zobowiązań. 

Ww. uchwała znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 428066.  

RIO w Katowicach wydało pozytywną opinię o prawidłowości planowanej kwoty długu 

Powiatu Raciborskiego, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z: 

1) Uchwałą Nr 4200/III/33/2019 z dnia 23 stycznia 2019 roku III Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości 

sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2019 rok Powiatu 

Raciborskiego, 

2) Uchwałą Nr 4200/III/34/2019 z dnia 23 stycznia 2019 roku III Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości 

planowanej kwoty długu Powiatu Raciborskiego, wynikającej z planowanych  

i zaciągniętych zobowiązań. 

 

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 29 stycznia 2019 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 29 stycznia 2019 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2019 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2019. 

5. 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 2019. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do zaciągania 

zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2019. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu Panu Pawłowi Ptakowi  

do złożenia wniosku do udziału w projekcie z programu Erasmus+ - Mobilność osób 

uczących się i kadry w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego (KA102) „Praktyki 

zagraniczne wyrównywanie szans młodzieży na rynku pracy”. 


