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OR.IV.0022.1.14.2019 

 

PROTOKÓŁ  NR 20/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 26 marca 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.  

W związku z nieobecnością Starosty Grzegorza Swobody, mając na uwadze § 66  

ust. 1 Statutu Powiatu Raciborskiego, posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta Marek Kurpis. 

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane quorum 

Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał.  

Wicestarosta przekazał, że Starosta jest nieobecny do dnia 1 kwietnia 2019 r.  

Wicestarosta 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 materiały 

dodatkowe, tj.: 

1) nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 rok, 

2) nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

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

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

z posiedzenia w dniu 25 marca 2019 r., 

4) opinię Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Powiatu 

Raciborskiego z posiedzenia w dniu 25 marca 2019 r. 

Jednocześnie Wicestarosta wniósł, aby porządek posiedzenia został zmieniony w ten 

sposób, aby w pierwszej kolejności zostały przedstawione projekty uchwał Rady i Zarządu 

Powiatu Raciborskiego przygotowane przez Wydział Finansowy. Ponadto projekt uchwały 
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dot. przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego  

za 2018 rok powinien zostać omówiony jako pierwszy, następnie sprawozdanie roczne  

z wykonania planu finansowego sp zoz za 2018 rok, a kolejno informacja o stanie mienia 

Powiatu Raciborskiego za 2018 rok.  

Powyższa propozycja spotkała się z akceptacją zebranych.  

Ponadto Skarbnik Powiatu poinformował, że w projekcie uchwały dotyczącej 

przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej popełniono błędy polegające na:  

1) pozostawieniu numeru uchwały z 2018 r.,  

2) wpisaniu w tytule błędnego roku.   

W związku z powyższym Skarbnik Powiatu wniósł autopoprawkę polegającą  

na zmianie tytułu na: w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu 

finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2018 rok.  

  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. 

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 19/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 19 marca 2019 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

 

Wicestarosta przekazał, że istnieje konieczność zwołania kolejnego posiedzenia Zarządu  

w dniu 29 marca 2019 r. o godz. 07.30 w tut. Starostwie, gdyż w terminie do dnia 29 marca 

br. zachodzi konieczność rozstrzygnięcia 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.”. 

Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego poruszyli kwestie związane z organizacją 

wewnętrzną i trybem pracy Zarządu. Po dyskusji, wnieśli, aby od następnego posiedzenia  
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w poszczególnych punktach porządku posiedzenia w ostatniej kolumnie ujmować dane  

o osobach sporządzających i zatwierdzających dokumenty (takich jak: projekty uchwał Rady  

i Zarządu, karty informacyjne). 

 

Ad. 1 

 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 19/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 19 marca 2019 r., po zgłoszeniu wniosku o sprostowanie błędu 

cyfrowego na str. 3. 

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu omówił nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

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

zaprezentowana podczas obrad Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 25 marca 2019 r. 

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

437869. 

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 26 marca 2019 r. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2019 – 2032. 

Skarbnik Powiatu poinformował, że nowa wersja ww. projektu uchwały została omówiona  

na posiedzeniu Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 25 marca 2019 r. 

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

437896. 
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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 26 marca 2019 r. 

 

Jednocześnie 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 26 marca 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 

i jednocześnie wycofanie z porządku obrad ww. projektów przekazanych pismem  

nr OR.IV.0022.3.3.2019 z dnia 14 marca 2019 roku. 

 

Sekretarz Powiatu przypomniała, że w Dzienniku Ustaw pod poz. 511 dnia 18 marca 2019 r. 

opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 

2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym.  

W związku z powyższym w projektach uchwał skierowanych na sesję w dniu 26 marca  

2019 r. należy wprowadzić autopoprawkę w podstawie prawnej polegającą na zmianie 

publikatora ww. aktu prawnego na: „Dz. U. z 2019 r., poz. 511”. 

 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że do Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego 

wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.172.2019  

z dnia 7 marca 2019 r. stwierdzające nieważność w części Uchwały Nr IV/43/2019 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu 

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

w Raciborzu. Wykreśleniu podlegają: 

§ 6, określający podmiot tworzący i sprawujący nadzór nad podmiotem leczniczym, 

Było: § 6. Podmiotem tworzącym oraz sprawującym nadzór nad działalnością Szpitala 

Rejonowego jest Powiat Raciborski. 
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§ 7 ust. 3, odwołujący się zdaniem organu nadzoru do bliżej nie określonej struktury 

organizacyjnej, gdyż Rada w przepisach uchwały nie odesłała do Załącznika Nr 1 do uchwały 

zawierającego „wykaz komórek organizacyjnych Zakładów Szpitala Rejonowego”, 

Było: § 7 ust. 3. Pozostałą strukturę organizacyjną tworzą inne komórki organizacyjne  

i samodzielne stanowiska niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Szpitala Rejonowego. 

§ 8,  zdaniem organu nadzorczego posłużenie się słowem „w szczególności” oznacza, że Rada 

nie sprecyzowała w sposób jednoznaczny i szczegółowy zadań podmiotu leczniczego, 

Było: § 8. Do zadań Szpitala Rejonowego należy w szczególności: (…). 

§ 13 ust. 1, stanowiący modyfikację zapisu ustawy o działalności leczniczej, 

§ 14 ust. 3, stanowiący powtórzenie zapisu ustawy o działalności leczniczej, 

§ 14 ust. 5 pkt 1 i 3, zdaniem organu nadzoru przyczyny odwołania członka Rady Społecznej 

muszą być jasne, precyzyjne i jednoznaczne, 

Było: § 14. ust. 5 pkt 1 i 3. Członek Rady Społecznej może zostać odwołany ze składu Rady 

Społecznej przed końcem kadencji w przypadku: 

1) choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie mandatu; 

3) podjęcia się pełnienia funkcji mogących pozostawać w sprzeczności z interesami Szpitala 

Rejonowego. 

§ 16, wskazujący uczestników posiedzeń plenarnych Rady Społecznej, 

Było: § 16. W posiedzeniach plenarnych Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor Szpitala 

Rejonowego oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w Szpitalu 

Rejonowym. 

§ 17, regulujący kwestię zapewnienia obsługi Rady Społecznej, 

Było: § 17. Obsługę Rady Społecznej zapewnia Dyrektor Szpitala Rejonowego. 

§ 22, stanowiący powtórzenie i modyfikację zapisu ustawy o działalności leczniczej. 

Ww. rozstrzygnięcie nadzorcze zostanie przedstawione przez Przewodniczącego Rady 

Powiatu Raciborskiego na sesji w dniu 26 marca 2019 r.   

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu 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 

441408. 
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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 przez Skarbnika Powiatu autopoprawki  

zgłoszonej w trakcie posiedzenia. 

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

nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na rok 2019. 

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

441410. 

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 2019, 

po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawki zgłoszonej w trakcie posiedzenia. 

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

nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2018 rok. 

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

441352. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego  

z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2018 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

Nawiązując do informacji zgłoszonej na początku protokołu Skarbnik Powiatu omówił 

projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego 

z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

za 2018 rok. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

441348. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego  

z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

za 2018 rok, po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawek zgłoszonych w trakcie 

posiedzenia. 

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

nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Raciborskiego za 2018 rok. 

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

441342. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia 

Powiatu Raciborskiego za 2018 rok. 

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

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

sprawozdania ze sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, 

rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo 

– wychowawczymi w roku 2018. 

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

437968. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie sprawozdania ze sprawowania kontroli 

nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi 

rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi w roku 2018,  

po wniesieniu przez Sekretarza Powiatu autopoprawki do podstawy prawnej zgłoszonej  

w trakcie posiedzenia. 

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

nr OR.IV.0025.1.2019. 
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Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu 

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 

440678. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji konkursowej  

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

zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na wykonanie przez Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu stanowisk 

postojowych. 

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

441395. 

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

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

przez Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu stanowisk postojowych. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie umorzenia w całości należności z tytułu zwrotu kosztów usunięcia z drogi, 

przechowywania oraz likwidacji pojazdu. 

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

441587. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie umorzenia w całości należności  

z tytułu zwrotu kosztów usunięcia z drogi, przechowywania oraz likwidacji pojazdu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019. 
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Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu omówił 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 

441327. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianą planu finansowego Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu na rok 2019. 

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Sekretarz Powiatu przedstawiła kartę 

informacyjną Wydziału Organizacyjnego dot. grupowego zakupu energii elektrycznej  

– uzupełnienie. 

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

441337. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną dot. grupowego zakupu 

energii elektrycznej – uzupełnienie. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. wyrażenia zgody  

na likwidację środków trwałych znajdujących się w ewidencji księgowej Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego w Rudach. 

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

433586. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na likwidację nw. środków trwałych 

znajdujących się w ewidencji księgowej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

w Rudach:  

1) kserokopiarka Toshiba DP-2570y (nr inwentarzowy G/VIII/10/1) o wartości 3 513,60 zł  

z 2000 r., wartość umorzenia na dzień 14.02.2019 r. – 3 513,60 zł czyli 100%,  

2) kserokopiarka Minolta Bizhub-163 (nr inwentarzowy MOW/A/1/3) o wartości 2 300 zł  

z 2009 r., wartość umorzenia na dzień 14.02.2019 r. – 2 300 zł czyli 100%,  

3) kserokopiarka Minolta Bizhub C-252 (nr inwentarzowy MOW/A/1/19) o wartości 

3 075,00 zł z 2013 r., wartość umorzenia na dzień 14.02.2019 r. – 3 075,00 zł czyli 100%,  
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4) tapczany – 20 sztuk o wartości 7 059,44 zł z lat 2008 – 2013, wartość umorzenia na dzień 

14.02.2019 r. – 7 059,44 zł czyli 100%. 

 

Wicestarosta przedstawił wnioski i opinię Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady 

Powiatu Raciborskiego z posiedzenia w dniu 18 marca 2019 r., które znajdują się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 441092. 

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił: 

1) Kierownikowi Referatu Edukacji udzielić odpowiedzi na wniosek nr 1,  

2) Kierownikowi Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu udzielić odpowiedzi na wniosek nr 2.  

 

Wicestarosta zaprezentował: 

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

z posiedzenia w dniu 25 marca 2019 r., które znajdują się w systemie informatycznym 

Mdok pod numerem UID 442078, 

2) opinię Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Powiatu 

Raciborskiego z posiedzenia w dniu 25 marca 2019 r., która znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 442093. 

 

Wicestarosta przedstawił informację o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Raciborskiego VI kadencji  w dniu 26 marca 2019 r. o godz. 13:00 w Starostwie Powiatowym 

w Raciborzu (budynek A, parter, pok. nr 4). 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 441406. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z informacją o otrzymaniu planu zagospodarowania terenu 

wraz z naniesionymi miejscami parkingowymi przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu.  

W związku z powyższym Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontu 

opracować dokumentację projektową na przebudowę i rewitalizację parkingu przy Szpitalu. 

 

Wicestarosta poinformował, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. „Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji 

publicznej w powiecie raciborskim – zakup autobusów” została złożona jedna oferta  

przez ABP BUS&COACH Sp. z o.o. Sp. K. ze Słupska. Oferta opiewa na kwotę  
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9 440 250,00 zł brutto. Firma zaoferowała w przetargu autobusy Iveco. Termin realizacji:  

4 szt. do 31 października 2019 r., 6 szt. do 30 czerwca 2020 r.  

Kwota jaką Powiat Raciborski zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

publicznego wynosi 8 610 000,00 zł brutto. Wykonawca został związany ofertą przez okres 

60 dni od upływu terminu składania ofert.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po wstępnej analizie złożonej oferty, zdecydował,  

że rozezna w najbliższym czasie możliwości zwiększenia środków finansowych na realizację 

przedmiotowego zadania.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Inspektor  

w Wydziale Organizacyjnym  

 

Magdalena Powązka 

 

Prowadzący posiedzenie: 

wz. Starosty  

 

Marek Kurpis 

Wicestarosta  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 26 marca 2019 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 26 marca 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 przyjęcia sprawozdania rocznego  

z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2018 rok. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego  

z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

za 2018 rok. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia 

Powiatu Raciborskiego za 2018 rok. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprawozdania ze sprawowania 

kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, 

prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi 

w roku 2018. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania Komisji konkursowej  

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

zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie  

przez Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu stanowisk postojowych. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości należności  

z tytułu zwrotu kosztów usunięcia z drogi, przechowywania oraz likwidacji pojazdu. 


