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OR.IV.0022.1.15.2019 

 

PROTOKÓŁ  NR 21/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 29 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 3 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 materiał 

dodatkowy – wyniki prac Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach 

otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 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”, które zostaną przedstawione przed projektem uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w ww. sprawie.  

  Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków (nieobecny  

w tej części posiedzenia Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska)  

– 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 20/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 26 marca 2019 r.  

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

 

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

2 kwietnia 2019 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

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

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska) – 3 głosami za, 0 głosów 

przeciw, 0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 20/2019 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 26 marca 2019 r. 

 

W tym miejscu na posiedzenie przybył Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego  

Ewa Lewandowska.   

 

Ad. 2 

 

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 

442772. 

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. 

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

442777. 

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. 

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

 

W tym miejscu Wicestarosta przedstawił wyniki prac Komisji konkursowej do oceny ofert 

złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 

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”, które znajdują się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 443118. 

Wicestarosta przekazał, że Komisja konkursowa do oceny ofert złożonych w ramach 

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”, powołana uchwałą z dnia 26 marca 2019 r.,  

na posiedzeniu w dniu 28 marca 2019 r. dokonała oceny złożonej oferty. 

W wyznaczonym terminie tj. do 27 marca 2019 r. na realizację zadania wpłynęła oferta 

Stowarzyszenia Przyjaciół Człowieka „TĘCZA” z siedzibą  w Raciborzu – 27 marca 2019 r.  

W wyniku dokonania oceny formalnej Komisja konkursowa stwierdziła, iż złożona oferta 

spełnia wymogi formalne konkursu. Następnie Komisja konkursowa dokonała oceny 

merytorycznej złożonej oferty, w oparciu o kryteria określone w zasadach konkursu. Oferta 

otrzymała 186 punktów na 215 punktów możliwych do otrzymania. Minimalna liczba 

punktów kwalifikująca organizację do otrzymania dotacji wynosiła 129 punktów.  

W związku z powyższym Komisja konkursowa proponuje powierzyć realizację 

wspomnianego powyżej zadania Stowarzyszeniu „TĘCZA”.         

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 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”.  
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Następnie Wicestarosta 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 

443123. 

Wicestarosta poinformował, że w ww. projekcie uchwały zaproponowano wybór oferty 

Stowarzyszenia Przyjaciół Człowieka „TĘCZA” z siedzibą w Raciborzu,  

jako najkorzystniejszej do realizacji zadania publicznego 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”. 

Zadanie, o którym mowa powyżej, realizowane będzie w terminie od dnia 1 kwietnia 2019 r. 

do dnia 31 grudnia 2023 r. Szczegółowe warunki udzielenia i rozliczenia dotacji określone 

zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Raciborskim a Stowarzyszeniem. 

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

 

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 29 marca 2019 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 29 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 wyboru najkorzystniejszej oferty  

w otwartym konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej.  

 


