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OR.IV.0022.1.21.2019 

 

PROTOKÓŁ  NR 27/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 30 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 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.  

Starosta zaproponował, aby porządek posiedzenia został rozszerzony o materiały 

dodatkowe, tj.: 

1) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie oceny zasobów pomocy 

społecznej w powiecie raciborskim za 2018 rok, 

2) wniosek i opinię Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu 

Raciborskiego z posiedzenia w dniu 23 kwietnia 2019 r., 

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

Raciborskiego z posiedzenia w dniu 23 kwietnia 2019 r., 

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

z posiedzenia w dniu 24 kwietnia 2019 r., 

5) zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 7 maja 2019 r. o  godz. 08:30, 

6) Uchwałę Nr 4200/III/101/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku III Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym  

przez Zarząd Powiatu Raciborskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok. 
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Powyższa propozycja spotkała się z akceptacją zebranych. Ponadto Starosta przekazał, 

że w posiedzeniu udział weźmie Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu, celem omówienia projektu uchwały dotyczącej oceny zasobów pomocy 

społecznej w powiecie raciborskim za 2018 rok. 

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. 

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 25/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 23 kwietnia 2019 r. oraz Protokołu Nr 26/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 25 kwietnia 2019 r.   

2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie oceny zasobów pomocy 

społecznej w powiecie raciborskim za 2018 rok. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

 

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

7 maja 2019 r. o godz. 10.00. 

 

Ad. 1 

 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 25/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 23 kwietnia 2019 r. 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 26/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 25 kwietnia 2019 r., po zgłoszeniu wniosku o sprostowanie drobnych 

błędów redakcyjnych na str. 1-3.  
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Ad. 2 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie oceny 

zasobów pomocy społecznej w powiecie raciborskim za 2018 rok. 

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

448214. 

Wicestarosta przekazał, że w oparciu o regulację art. 16a oraz art. 19 ust. 18 ustawy  

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej gminy, powiaty oraz samorządy wojewódzkie 

przygotowują ocenę zasobów pomocy społecznej na swoim terenie. Przygotowaną ocenę 

zarząd powiatu, do dnia 30 kwietnia, przedkłada radzie powiatu. 

Szczegółowych informacji w ww. sprawie udzielił obecny w tej części posiedzenia Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu Henryk Hildebrand.  

Dyrektor podkreślił, że ocena zasobów pomocy społecznej w powiecie raciborskim została 

opracowana na bazie Statystycznej Aplikacji Centralnej, przygotowanej przez Instytut 

Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie we współpracy i na zlecenie Departamentu 

Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej  

w powiecie raciborskim za 2018 rok, po wniesieniu przez Starostę drobnych autopoprawek 

zgłoszonych w trakcie posiedzenia.  

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

nr OR.IV.0025.1.2019. 

W tym miejscu Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu  

Henryk Hildebrand opuścił posiedzenie. 

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował 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 

449141. 
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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) w Rozdziale 85141 zwiększa się o kwotę 151,00 zł plan dochodów powiatu, w związku  

z otrzymaniem zwrotu dotacji ze Szpitala Rejonowego w Raciborzu,  

2) w Rozdziale 85141 zwiększa się o kwotę 151,00 zł plan wydatków będących w dyspozycji 

Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na zwrot części dotacji do Wojewody 

Śląskiego. Wydatki przeznaczone były na zakup defibrylatora przez Szpital Rejonowy  

w Raciborzu.  

 

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, po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawek 

zgłoszonych 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 przedstawił 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 

449143. 

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. 

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu omówił kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych  

na 2019 rok. 
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

449171. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek podległych na 2019 rok. 

 

Starosta przedstawił materiały dodatkowe: 

 

1) wniosek i opinię Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu 

Raciborskiego z posiedzenia w dniu 23 kwietnia 2019 r., które znajdują się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 449340.  

Jak przypomniał Wicestarosta wniosek nr 1 został zrealizowany, a na sesji  

w dniu 25 kwietnia 2019 r. została podjęta uchwała w sprawie udzielenia poparcia  

dla działań podejmowanych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Raciborzu  

w zakresie uruchomienia jednolitych studiów magisterskich na kierunku: Pedagogika 

przedszkolna i wczesnoszkolna - profil praktyczny, 

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

Raciborskiego z posiedzenia w dniu 23 kwietnia 2019 r., która znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 449341, 

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

z posiedzenia w dniu 24 kwietnia 2019 r., które znajdują się w systemie informatycznym 

Mdok pod numerem UID 449342, 

4) zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 7 maja 2019 r. o  godz. 08:30 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu (budynek A, 

parter, pok. nr 4), które znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem  

UID 449811. 

 

Skarbnik Powiatu zapoznał zebranych z Uchwałą Nr 4200/III/101/2019 z dnia 25 kwietnia 

2019 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  

w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Raciborskiego sprawozdaniu  

z wykonania budżetu za 2018 rok. RIO wydało pozytywną opinię w ww. sprawie.  

Ww. opinia znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 449296.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z Uchwałą Nr 4200/III/101/2019  

z dnia 25 kwietnia 2019 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  
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w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Raciborskiego 

sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok, postanawiając o jej przekazaniu radnym.  

 

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 30 kwietnia 2019 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 kwietnia 2019 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej  

w powiecie raciborskim za 2018 rok. 

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. 


