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OR.IV.0022.1.10.2019 

 

PROTOKÓŁ  NR 16/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 26 lutego 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 o nieobecności Członka Zarządu 

Powiatu Raciborskiego Andrzeja Chroboczka.  

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.  

Wicestarosta zaproponował, aby porządek posiedzenia został rozszerzony o podjęcie 

decyzji w sprawie przyłączenia się Powiatu Raciborskiego do apelu Związku Nauczycielstwa 

Polskiego skierowanego do Premiera i Rządu o zwiększenie nakładów na oświatę  

poprzez podniesienie kwot subwencji oświatowej w budżecie państwa na 2019 rok.  

Powyższa propozycja spotkała się z akceptacją zebranych. Ponadto Starosta rozszerzył 

porządek obrad o wniosek i opinię Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady 

Powiatu Raciborskiego z posiedzenia w dniu 25 lutego 2019 r. 

  Po zmianie, 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 szczegółowy porządek posiedzenia,  

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
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TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 15/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 19 lutego 2019 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

 

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

5 marca 2019 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) – 2 głosami za, 0 głosów przeciw,  

1 głosem wstrzymującym – przyjął Protokół Nr 15/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 19 lutego 2019 r. 

 

Ad. 2 

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Skarbnik Powiatu zaprezentował 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 

431646. 

W tym miejscu na posiedzenie przybył Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego  

Józef Stukator. 

Skarbnik Powiatu poinformował, że § 1 nowej wersji projektu uchwały otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. 1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/27/2018 Rady Powiatu Raciborskiego 

z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2019 rok 

z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. 
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2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/27/2018 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2019 rok 

z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. 

3. Zmienia się Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/27/2018 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2019 rok 

z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.”. 

Ponadto Skarbnik Powiatu przekazał, że: 

1) w Rozdziale 80102 zwiększa się o kwotę 15 464,00 zł plan dotacji z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (Europejski Fundusz Społeczny), 

Priorytet XI, Działanie 11.1, Poddziałanie – 11.1.4 „Poprawa efektywności kształcenia 

ogólnego” na projekcie AS-Szkolna Akademia Sukcesu, w związku z podpisanym 

aneksem do umowy o dofinansowanie,  

2) w Rozdziale 80102 zwiększa się o kwotę 15 464,00 zł plan wydatków Zespołu Szkół 

Specjalnych w Raciborzu, z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego AS-Szkolna 

Akademia Sukcesu.  

Jak zaznaczył Skarbnik Powiatu autopoprawki wprowadzone do projektu uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2019 r., o których mowa w pkt 3 protokołu, spowodują zmiany poszczególnych kwot  

w omawianej wersji projektu uchwały oraz wpłyną na zmiany w WPF-ie.  

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 2019 rok oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 28 lutego 2019 r.,  

po wniesieniu autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2019 – 2032. 

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

431647. 

Skarbnik Powiatu poinformował, że zmiany, które wprowadzone zostały w nowej wersji 

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2019 r. mają odzwierciedlenie w przedmiotowym projekcie 
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uchwały. Jednocześnie w nowej wersji projektu uchwały w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2019 – 2032 usuwa się 

zadanie „Wykonanie remontu wnętrza zabytkowego kościoła pw. św. Jerzego  

w Sławikowie”, w związku z faktem, iż zadanie utraciło charakter wieloletni.   

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 2019 – 2032 oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję  

w dniu 28 lutego 2019 r., po wniesieniu autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia.  

 

Starosta omówił nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

określenia zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych. 

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

430375. 

Starosta przypomniał, że działając w oparciu o Uchwałę Nr III/29/2018 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego  

w Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 

organizacji Zarząd skierował projekt uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia 

obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych do konsultacji. Konsultacje przeprowadzono  

w terminie od 8 lutego 2019 r. do 18 lutego 2019 r. w formie pisemnego i elektronicznego 

wyrażania opinii. Żadna z organizacji pozarządowych nie wzięła udziału w konsultacjach. 

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 określenia zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw 

uchwałodawczych oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 28 lutego 2019 r. 

 

Zgodnie z ustaleniami z poprzedniego posiedzenia, Wicestarosta przedstawił nową wersję 

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia Programu Pomocy 

Osobom Niepełnosprawnym w Powiecie Raciborskim na lata 2019 – 2025. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

434358. 

Wicestarosta przypomniał, że nowa wersja projektu uchwały została uzupełniona o aktualny 

herb Miasta Racibórz. Ponadto zgodnie z regulacją art. 44b ust. 2 pkt 4 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych Program pozytywnie zaopiniowała Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób 

Niepełnosprawnych, podejmując uchwałę nr 18/I/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. 

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 przyjęcia Programu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 

w Powiecie Raciborskim na lata 2019 – 2025 oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję  

w dniu 28 lutego 2019 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 28 lutego 2019 r.: 

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 określenia zasad 

wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, 

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

Programu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Powiecie Raciborskim  

na lata 2019 – 2025 

i jednocześnie wycofanie z porządku obrad ww. projektów przekazanych pismem  

nr OR.IV.0022.3.2.2019 z dnia 14 lutego 2019 r. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie 

raciborskim na lata 2019 – 2025. 

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

433185. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

1 głosem wstrzymującym – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie w powiecie raciborskim na lata 2019 – 2025 oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 26 marca 2019 r.  

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu Roman Nowak przedstawił 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 

434447. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Zarządu Powiatu 

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

na wniosek Skarbnika Powiatu, wprowadził do niego autopoprawki polegające na tym, że: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie:  

„§ 1. 1. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/27/2018 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2019 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. 

2. Zmienia się Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/27/2018 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego  

na 2019 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.”,  

2) w Rozdziale 85508 dokonuje się przesunięcia w planie wydatków będących w dyspozycji 

Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranego 

świadczenia za rok 2018 na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych (dodatkowo  

o 1 100,00 zł w stosunku do pierwotnie zaproponowanej zmiany),  

3) w Rozdziale 92120 dokonuje się przesunięcia w planie wydatków będących w dyspozycji 

Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu, z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych 

przy obiektach zabytkowych (50 000,00 zł).  

Po zmianie, 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 2019 rok, po wniesieniu autopoprawek zgłoszonych  

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

 

Ad. 4 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. przedstawienia informacji  

nt. wykonania budżetów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski za 2018 r. w porównaniu do planów finansowych na 2019 r. 

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

432749. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją nt. wykonania budżetów szkół  

i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski za 2018 r.  

w porównaniu do planów finansowych na 2019 r. Jednocześnie polecił Kierownikowi 

Referatu Edukacji przygotować informację o przyczynach zmiany planów finansowych  

na 2019 r. jednostek realizujących zadania pozaszkolne (PPP, MDK, MOS).  

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu  

dot. informacji nt. zrealizowanych projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych  

w okresie od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r. 

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

432948. 

Szczegółowych informacji w ww. sprawie udzieliła Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju 

Powiatu Karolina Kunicka.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację nt. zrealizowanych projektów 

dofinansowanych ze środków zewnętrznych w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia  

2018 r. oraz polecił umieścić ją na stronie internetowej Powiatu Raciborskiego.  

 

Starosta przedstawił „Kompleksową informację  finansową  o  planach  i  inwestycjach  

Powiatu  Raciborskiego planowanych na lata 2019 - 2023 wraz z planami wykorzystania 

środków zewnętrznych”. Informacja ta została przygotowana przez Referat Inwestycji  

i Remontów, zgodnie z planem pracy Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady 

Powiatu Raciborskiego na 2019 r. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 434573. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego pozytywnie zaopiniował „Kompleksową informację  

finansową  o  planach  i  inwestycjach  Powiatu  Raciborskiego planowanych  

na lata 2019 - 2023 wraz z planami wykorzystania środków zewnętrznych” oraz postanowił  

o jej przekazaniu na posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 27 lutego 2019 r., po wniesieniu przez Starostę drobnych korekt 

zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

 

Starosta zapoznał zebranych z informacją o zmianie proponowanego porządku posiedzenia 

Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Raciborskiego,  

które odbędzie się w dniu 26 lutego 2019 r. o  godz. 15:30 w Starostwie Powiatowym  

w Raciborzu. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 434666. 

 

Starosta przedstawił wniosek i opinię Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady 

Powiatu Raciborskiego z posiedzenia w dniu 25 lutego 2019 r., które znajdują się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 435197. Komisja zawnioskowała o ogłoszenie  

w Powiecie Raciborskim roku 2019 „Rokiem Juliusza Rogera”.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu 

udzielić odpowiedzi na wniosek nr 1 Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady 

Powiatu Raciborskiego z posiedzenia w dniu 25 lutego 2019 r. W tym celu należy 

przygotować informację nt. Juliusza Rogera i ustalić szczegóły ze Starostą.  

 

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – postanowił, że decyzja w sprawie przyłączenia 

się Powiatu Raciborskiego do apelu Związku Nauczycielstwa Polskiego skierowanego  

do Premiera i Rządu o zwiększenie nakładów na oświatę poprzez podniesienie kwot 

subwencji oświatowej w budżecie państwa na 2019 r. zostanie podjęta za 2 tygodnie.  

 

W tym miejscu posiedzenie opuścił Wicestarosta Marek Kurpis.  

 

W końcowej części posiedzenia Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego omawiali 

kwestie związane z organizacją wewnętrzną i trybem pracy Zarządu. Po dyskusji, wnieśli,  

aby materiały na posiedzenia były przekazywane z odpowiednim wyprzedzeniem,  
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tzn. w sytuacji gdy odbywać się one będą we wtorki, trafiały do zainteresowanych w piątki. 

Powyższe ustalenia zostaną przekazane do realizacji naczelnikom, kierownikom komórek 

organizacyjnych tut. Starostwa na naradzie w dniu 1 marca br., którzy zgodnie  

z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi powinni przekazywać kompletne materiały  

Sekretarzowi Powiatu na dwa dni robocze przed terminem planowanego posiedzenia Zarządu. 

 

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 26 lutego 2019 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 26 lutego 2019 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2019 rok. 

 


