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OR.IV.0022.1.19.2019 

 

PROTOKÓŁ  NR 25/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 23 kwietnia 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.  

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.  

  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. 

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 24/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 16 kwietnia 2019 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

 

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

30 kwietnia 2019 r. o godz. 14.00. 



 

 

2 

Ad. 1 

 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 24/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 16 kwietnia 2019 r. 

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu omówił 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 

444879. 

Skarbnik Powiatu przekazał, że w ww. projekcie uchwały w Rozdziale 75495 zwiększa się  

o kwotę 40 000,00 zł dochody z tytułu planowanej do otrzymania dotacji z Komendy 

Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, z przeznaczeniem na działalność 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu oraz zwiększa się  

w ww. Rozdziale o kwotę 40 000,00 zł plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup ubrań specjalnych dla strażaków 

(24 000,00 zł) oraz na refundację wydatków związanych z remontem kapitalnym silnika 

ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Scania (16 000,00 zł).  

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 25 kwietnia 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. 

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

444880. 

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 



 

 

3 

Powiatu Raciborskiego na lata 2019 – 2032 oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję  

w dniu 25 kwietnia 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 25 kwietnia 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.0022.3.4.2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku. 

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 rok (rezerwa ogólna).  

Skarbnik Powiatu wyjaśnił, iż w przedmiotowym projekcie uchwały zwiększa się o kwotę  

6 211,00 zł plan wydatków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego,  

z przeznaczeniem na rozszerzenie zintegrowanego pakietu RATUSZ o obsługę płatności 

masowych oraz obsługę wieczystego użytkowania i jednocześnie zmniejsza się o ww. kwotę 

plan rezerwy ogólnej.  

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

447772. 

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. 

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały 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 

447775. 
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Skarbnik Powiatu przekazał, że w ww. projekcie uchwały zaproponowano m.in. zwiększenie 

o kwotę 90 000,00 zł planu wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach,  

z przeznaczeniem na zakup samochodu i jednocześnie zmniejszenie o ww. kwotę planu 

wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji (karta informacyjna Referatu Edukacji 

w ww. sprawie znajduje się w pkt 10 porządku posiedzenia).   

Wicestarosta przekazał, że Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach   

rozeznał rynek pod kątem zakupu nowego samochodu, przygotowując stosowne zestawienie 

ofert. Zwiększenie budżetu o kwotę 90 000,00 zł (wraz ze środkami otrzymanymi z firmy 

ubezpieczeniowej za kasację samochodu służbowego marki OPEL Vivaro – ok. 12 000,00 zł) 

stanowić będzie podstawę do uruchomienia procedury zapytania ofertowego ze strony 

dyrekcji zgodnie z regulaminem placówki.  

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

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował 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 

447776. 

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

 

Skarbnik Powiatu przedstawił 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 

447767. 
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Skarbnik Powiatu wyjaśnił, że w związku ze zmianą personalną na stanowisku Kierownika 

Referatu Księgowości i Płac - Głównego Księgowego Starostwa, 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. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę 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. 

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

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Raciborskiego  

z 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 na 2018 rok. 

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

446628. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie sprawozdania z realizacji Programu 

współpracy Powiatu Raciborskiego z 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 na 2018 rok. 

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

 

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 

447835. 
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Jednocześnie Skarbnik Powiatu zasygnalizował, że w Zarządzeniu Nr 55/2019 Starosty 

Raciborskiego z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu na 2019 rok dokonano przesunięcia w Rozdziale 75020 w kwocie 

25 000,00 zł w planie wydatków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego,  

z przeznaczeniem na realizację usług i napraw w obiektach Starostwa. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu na 2019 rok. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. wyrażenia zgody  

na zakup nowego 9-osobowego busa dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

w Rudach. 

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

444756. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po omówieniu karty informacyjnej dot. wyrażenia zgody  

na zakup nowego 9-osobowego busa dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

w Rudach zwiększył budżet Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach o kwotę 

90 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup busa ze środków będących w dyspozycji Referatu 

Edukacji. 

Po przeprowadzeniu postępowania, przed ostatecznym podjęciem decyzji Dyrektor powinien 

poinformować Starostę o proponowanym zakupie.  

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego dot. zwiększenia planu 

wydatków na 2019 r. w części, której dysponentem jest Wydział Organizacyjny. 

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

447516. 

Szczegółowych informacji w ww. sprawie udzieliła Sekretarz Powiatu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do ponownego omówienia karty informacyjnej 

w powyższej sprawie powróci na jednym z kolejnych posiedzeń. 

 

Starosta omówił wnioski Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego z posiedzenia  

w dniu 16 kwietnia 2019 r. wystosowane w ramach przygotowania do kontroli  

pn. „Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za 2018 rok”. 

Ww. wnioski znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 447763. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił: 

1) Skarbnikowi Powiatu udzielić odpowiedzi na wniosek nr 1,  

2) Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów udzielić odpowiedzi na wniosek nr 2,  

3) Kierownikowi Referatu Administracyjnego udzielić odpowiedzi na wniosek nr 3 

w terminie do dnia 2 maja 2019 r. 

Planowany kolejny termin posiedzenia Komisji Rewizyjnej to 7 maja 2019 r.  

 

Wicestarosta przedstawił informację z przebiegu strajku nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

Przekazał, że dalej strajkują wszystkie szkoły, za wyjątkiem MOW w Rudach i MDK  

w Raciborzu. W dniu 24 kwietnia 2019 r. o godz. 15.00 mają odbyć się posiedzenia 

klasyfikacyjne rad pedagogicznych szkół (CKZiU nr 1 w Raciborzu, CKZiU nr 2  

w Raciborzu, ZSO nr 1 w Raciborzu, II LO w Raciborzu, ZSE w Raciborzu). Strajkujący 

oczekują na relację ze spotkania strony rządowej z przedstawicielami związków zawodowych 

zrzeszających nauczycieli. 

 

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 23kwietnia 2019 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23 kwietnia 2019 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2019 rok (rezerwa ogólna).  

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

Powiatu Raciborskiego na 2019 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2019. 

6. Uchwała 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. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprawozdania z realizacji Programu 

współpracy Powiatu Raciborskiego z 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 na 2018 rok. 


