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OR.IV.0022.1.26.2019 

 

PROTOKÓŁ  NR 32/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 4 czerwca 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.  

Starosta rozszerzył porządek posiedzenia o materiały dodatkowe, tj.: 

1) kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych w sprawie przyjęcia przez Zarząd 

Powiatu oferty Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „Przyjazny Dom” z Krzyżanowic 

dotyczącej wsparcia realizacji zadania publicznego pn. „Dziecko w zawieszeniu”  

i udzielenia w trybie pozakonkursowym dotacji na wsparcie realizacji ww. zadania 

publicznego,  

2) pismo Dyrektora Gminnego Ośrodka Turystyki i Promocji w Rudach z dnia 31 maja  

2019 r. (data wpływu do tut. Starostwa w dniu 3 czerwca 2019 r.) w sprawie objęcia 

patronatem Starosty Raciborskiego i finansowego wsparcia obchodów 120-lecia istnienia 

Zabytkowej Stacji Kolejki Wąskotorowej w Rudach połączonych z udziałem kolejki  

w regionalnych obchodach INDUSTRIADY w dniu 8 czerwca 2019 r.  

 

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. 



 

 

2 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 31/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 28 maja 2019 r.   

2. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu 

Raciborskiego wotum zaufania. 

3. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. raportu o sytuacji ekonomiczno  

– finansowej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz projekt 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w ww. sprawie.   

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

5. Sprawy różne. 

 

Starosta przekazał, że w dniach 10-11 czerwca br. będzie brał udział w dwudniowym 

wyjazdowym spotkaniu Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, które odbędzie się w Jaworze. W związku  

z powyższym kolejne planowane posiedzenie będzie miało miejsce w tut. Starostwie  

12 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 i weźmie w nim udział Dyrektor oraz Główny księgowy 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska zgłosiła swoją nieobecność  

w terminie od 5 do 26 czerwca 2019 r.  

 

Ad. 1 

 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 31/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 28 maja 2019 r. 

 

Ad. 2 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia Zarządowi Powiatu Raciborskiego wotum zaufania. 

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

457186. 
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Sekretarz Powiatu wyjaśniła, iż zgodnie z art. 30a ust. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) po zakończeniu debaty  

nad raportem o stanie powiatu rada powiatu przeprowadza głosowanie nad udzieleniem 

zarządowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania rada 

powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady powiatu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w dniu 29 maja 2019 r. przedstawił Radzie raport o stanie 

Powiatu Raciborskiego za rok 2018 obejmujący, zgodnie z ustawową definicją, 

podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację 

polityk, programów i strategii oraz uchwał rady powiatu. 

W porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 25 czerwca 2019 r. 

przewidziana zostanie debata nad wyżej opisanym raportem, w której bez ograniczeń 

czasowych mogli zabrać głos radni, a także mieszkańcy powiatu. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Raciborskiego wotum zaufania  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 25 czerwca 2019 r.  

 

Ad. 3 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. raportu  

o sytuacji ekonomiczno – finansowej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu. 

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

456201. 

Wicestarosta poinformował, że działając w oparciu o art. 53a ustawy z dnia 15 kwietnia  

2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.) oraz rozporządzenie 

Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno  

– finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno  

– finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r.,  

poz. 832) Dyrektor Szpitala sporządził raport o sytuacji ekonomiczno – finansowej jednostki.  

Raport został przygotowywany na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni rok 

obrotowy i zawiera w szczególności analizę sytuacji ekonomiczno – finansowej za poprzedni 

rok obrotowy, prognozę sytuacji ekonomiczno – finansowej na kolejne trzy lata obrotowe 
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wraz z opisem przyjętych założeń oraz informację o istotnych zdarzeniach mających wpływ 

na sytuację ekonomiczno – finansową Szpitala. 

Jak dodał Skarbnik Powiatu w wyniku analizy wskaźników sporządzonej na podstawie 

sprawozdania finansowego za 2018 r. przy zastosowaniu metody punktowej Szpital uzyskał 

42 punkty, co stanowi 60 % maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania 

i pokazuje przeciętną sytuację finansową jednostki wymagającą szczegółowej analizy 

poszczególnych rodzajów wskaźników.  

Szczególny niepokój zwracają ujemne wskaźniki zyskowności i bardzo niska ocena 

wskaźników płynności, mogące świadczyć o braku stabilności finansowej Zakładu.  

Z tegorocznego raportu wynika, iż w bieżącym roku oraz w dwóch kolejnych latach Szpital 

będzie mógł osiągać:  

1) 2019 r. – 42 punkty;  

2) 2020 r. – 42 punkty;  

3) 2021 r. – 42 punkty.  

 

Z przedstawionej na stronie 9 raportu tabeli wynika, iż w latach 2020 – 2023 Powiat 

Raciborski będzie musiał pokryć Szpitalowi straty w łącznej kwocie 13 382 000,00 zł, tj.:  

1) 2020 r. – 4 802 000,00 zł;  

2) 2021 r. – 3 056 000,00 zł;  

3) 2022 r. – 2 995 000,00 zł;  

4) 2023 r. – 2 529 000,00 zł.  

 

W raporcie zwrócono uwagę na fakt, że strata za rok 2018 w kwocie 4 802 000,00 zł  

ma zostać pokryta przez Powiat Raciborski w terminie 9 miesięcy od zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego. Powyższa kwota korzystnie wpłynie na płynność jednostki  

– jednak ustawowy termin przypada na koniec marca 2020 r. Istotnym zdarzeniem, które ma 

wpływ na sytuację ekonomiczną Szpitala w roku bieżącym jest otrzymanie od Powiatu 

dodatkowego wsparcia w formie pokrycia części ujemnego wyniku finansowego w kwocie 

2 000 000,00 zł już w 2019 r.  

Uzupełniając wypowiedź Skarbnika Powiatu, Wicestarosta dodał, że rok 2019  

wg najaktualniejszych prognoz będzie rokiem trudniejszym z punktu widzenia 

płynnościowego z uwagi na cały efekt niepokrytych podwyżek dla lekarzy kontraktowych. 

Szpital liczy w związku z tym na dodatkowe wsparcie Powiatu Raciborskiego w tym zakresie 
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poprzez zgodę na cesję wierzytelności, umorzenie kolejnej raty pożyczki lub wcześniejsze 

pokrywanie straty.   

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przypomniał, że mając  

na względzie trudną sytuację ekonomiczno – finansową Szpitala Rada Powiatu Raciborskiego 

oceniła w 2018 r. jako dostateczną sytuację jednostki.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z raportem o sytuacji ekonomiczno – finansowej 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, sporządzonym przez Dyrektora. 

Zgodnie z informacją przekazaną na wstępie protokołu przez Starostę, raport zostanie 

omówiony szczegółowo na kolejnym posiedzeniu przez Dyrektora oraz Głównego 

księgowego Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 

 

Następnie Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu. 

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

456221. 

Wicestarosta zaznaczył, że w § 1 ust. 1 przedmiotowego projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego należy ocenić sytuację ekonomiczno-finansową Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, 

jednakże ustawa o działalności leczniczej nie określa jakich stwierdzeń należy użyć określając 

sytuację ekonomiczną zakładu opieki zdrowotnej.  

Po dyskusji oraz po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zarząd Powiatu 

Raciborskiego wniósł w trakcie posiedzenia autopoprawki do:  

1) § 1 ust. 1, który otrzymał brzmienie: „§ 1. 1. Ocenia się jako niepokojącą sytuację 

ekonomiczno - finansową Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.”, 

2) uzasadnienia. 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej 
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Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 25 czerwca 2019 r. 

 

Ad. 4 

 

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 

457260. 

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 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 

457265. 

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

 

Ad. 5 

 

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 

457267. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek podległych na 2019 rok. 
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Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu dot. zmiany  

w kalendarzu imprez sportowych realizowanych jako zadania własne powiatu w zakresie 

upowszechniania sportu dzieci i młodzieży na 2019 rok, na wniosek MKZ Unia Racibórz  

o przyznanie patronatu Starosty nad zawodami sportowymi dla młodzieży. 

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

456414. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego pozytywnie rozpatrzył wniosek zarządu MKZ Unia Racibórz  

o objęcie patronatem Starosty Raciborskiego i wpisanie Międzynarodowych Mistrzostw 

Polski w zapasach w stylu klasycznym kadetów do kalendarza imprez sportowych na 2019 r. 

realizowanych jako zadania własne powiatu w zakresie upowszechniania sportu. Ponadto 

wyraził zgodę na ufundowanie medali dla zwycięzców poszczególnych kategorii wagowych 

w wysokości do 2 000,00 zł brutto. 

Ww. zadanie zostanie sfinansowane ze środków będących w dyspozycji Referatu Promocji  

i Rozwoju Powiatu. 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu dot. zmiany 

w kalendarzu imprez sportowych realizowanych jako zadania własne powiatu w zakresie 

upowszechniania sportu dzieci i młodzieży na 2019 rok, na wniosek LKS Tworków  

o przyznanie patronatu Starosty nad zawodami sportowymi dla dzieci. 

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

456532. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego pozytywnie rozpatrzył wniosek zarządu LKS Tworków  

o objęcie patronatem Starosty Raciborskiego i wpisanie międzynarodowego turnieju 

piłkarskiego dla dzieci „Tworków Cup” do kalendarza imprez sportowych na 2019 r. 

realizowanych jako zadania własne powiatu w zakresie upowszechniania sportu. Ponadto 

wyraził zgodę na sfinansowanie zakupu artykułów spożywczych wykorzystanych  

na przygotowanie posiłku dla uczestników turnieju w wysokości do 1 500,00 zł brutto. 

Ww. zadanie zostanie sfinansowane ze środków będących w dyspozycji Referatu Promocji  

i Rozwoju Powiatu. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego  

dot. ubezpieczenia majątkowego jednostek organizacyjnych powiatu. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 
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457245. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego biorąc pod uwagę wnioski poaudytowe oraz propozycję 

dalszej, bezkosztowej współpracy ze strony firmy Supra Brokers, zdecydował o udzieleniu 

pełnomocnictwa Supra Brokers SA z siedzibą we Wrocławiu celem przeprowadzenia 

postępowania ofertowego na okres 12 miesięcy, tj. do 30 czerwca 2019 r. Decyzję  

o podpisaniu umowy o serwis brokerski Zarząd podejmie w terminie późniejszym,  

tj. na etapie tworzenia budżetu powiatu na 2020 r. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot.: 

 

1) zwiększenia zatrudnienia administracji w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Raciborzu, 

2) zwiększenia zatrudnienia pracowników pedagogicznych – zatrudnienie nauczyciela 

psychologa w ww.  placówce. 

 

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

437100. 

Wicestarosta poinformował, że Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu 

zwrócił się z prośbą o zwiększenie zatrudnienia o 1 etat na stanowisku pomocy 

administracyjnej w sekretariacie poradni. Aktualnie w sekretariacie placówki zatrudnione są 

dwie osoby w wymiarze 2 etatów (sekretarz i specjalista ds. kadr). 

W związku z bardzo dużym zapotrzebowaniem na specjalistyczne usługi Poradni  

w środowisku lokalnym, rosnącą ilością zgłaszających się klientów, zwiększeniem zadań  

z zakresu administracji m.in. wprowadzenie nowych programów: ZP-Optivum (rejestrowanie 

faktur w związku z centralizacją VAT), Vulcan Kadry, Inwentarz Optivum, Baza 3P 

(wpisywanie danych badanych dzieci, rejestrowanie opinii, orzeczeń, umawianie badań 

diagnostycznych) oraz bieżącą obsługą klientów, aktualna ilość pracowników administracji 

zajmujących się ww. zadaniami jest niewystarczająca do sprawnej obsługi administracyjnej 

placówki. Roczny koszt zatrudnienia pracownika administracji w pełnym wymiarze czasu 

pracy to 35 866 zł wraz z pochodnymi. 

Dyrektor Poradni zwrócił się również z prośbą o zwiększenie zatrudnienia o dodatkowy  

1 etat na stanowisku psychologa. Potrzeby środowiska lokalnego w zakresie pomocy 

psychologicznej znacznie przekraczają możliwości kadrowe placówki. Wzrost trudności 
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emocjonalnych dzieci i młodzieży (m.in. samookaleczenia, próby samobójcze, zaburzenia 

emocjonalne, autoagresja, zaburzenia zachowania, traumatyczne kryzysy) stwarzają 

konieczność podejmowania szybkich działań interwencyjnych oraz postinterwencyjnych,  

a także intensywnych i długoterminowych działań terapeutycznych. Dodatkowy etat 

psychologa zostałby wykorzystany w obszarze związanym z diagnozą, terapią  

oraz wsparciem dzieci i młodzieży w sytuacjach kryzysowych.  

Roczny koszt zatrudnienia psychologa w pełnym wymiarze czasu pracy to 52 790,09 zł  

wraz z pochodnymi (wyliczeń dokonano w oparciu o wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela 

mianowanego). 

Wicestarosta zaproponował, aby Zarząd wyraził zgodę na zatrudnienie pracownika 

administracji od dnia 1 września 2019 r. w wymiarze 0,5 etatu (koszt zatrudnienia w 2019 r. 

to 5 978 zł, w 2020 r. – 17 933 zł) oraz nauczyciela psychologa w wymiarze 0,5 etatu  

– 10 godzin od 1 września 2019 r. (koszt zatrudnienia w 2019 r. to 8 798,34 zł, w 2020 r.  

–  26 395,04 zł). Zwiększenie budżetu placówki w 2019 r. o 14 777 zł z przeznaczeniem  

na wynagrodzenia ww. osób nastąpi ze środków będących w dyspozycji Referatu Edukacji. 

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że decyzję co do zwiększenia 

zatrudnienia pracownika administracji oraz nauczyciela psychologa w Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu podejmie w terminie późniejszym,  

tj. po przeanalizowaniu danych nt. ilości udzielanych porad/terapii dla dzieci i młodzieży 

począwszy od 2017 r. do nadal, biorąc pod uwagę miejsce ich zamieszkania.  

W związku z powyższym Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Edukacji przygotować  

na jedno z kolejnych posiedzeń kartę informacyjną w ww. sprawie oraz zaprosić  

na posiedzenie Dyrektora Poradni.  

 

Starosta przedstawił: 

 

1) informację o rozpoczęciu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego  

pn. „Kontrola nad sprawowaniem nadzoru właścicielskiego nad PKS w Raciborzu  

Sp. z o.o.”, która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

456537, 

2) informację o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 4 czerwca 2019 r. o godz. 09.00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu (budynek 

A, parter, pok. nr 4). 
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Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

457236. 

 

Skarbnik Powiatu omówił pismo Dyrektora Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej  

i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu nr ZP.3221.24.2018  

z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 6 765,00 zł  

z przeznaczeniem na usunięcie awarii przepompowni ścieków w toaletach ogólnodostępnych 

w Słodowni, tj. budynku B Zamku Piastowskiego w Raciborzu. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 456636. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Agencji Promocji 

Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu  

nr ZP.3221.24.2018 z dnia 29 maja 2019 r. wyraził zgodę na zwiększenie planowanych 

wydatków o kwotę 6 765,00 zł z przeznaczeniem na usunięcie awarii przepompowni ścieków  

w toaletach ogólnodostępnych w Słodowni, tj. budynku B Zamku Piastowskiego w Raciborzu 

i zmniejszenie planu wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów. 

 

Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z opinią prawną radcy prawnego Lidii Chrzan  

nr OR.V.074.32.2019 z dnia 31 maja 2019 r. dot. odpowiedzi na pytanie, czy Komisja 

Rewizyjna Rady Powiatu Raciborskiego może kontrolować PKS w Raciborzu Sp. z o.o.,  

a jeśli tak to w jakim trybie.  

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

457055. 

 

Starosta omówił dodatkową kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych w sprawie 

przyjęcia przez Zarząd Powiatu oferty Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „Przyjazny Dom” 

z Krzyżanowic dotyczącej wsparcia realizacji zadania publicznego pn. „Dziecko  

w zawieszeniu” i udzielenia w trybie pozakonkursowym dotacji na wsparcie realizacji  

ww. zadania publicznego. 

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

456938. 

Wicestarosta poinformował, że dnia 29 maja br. Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych 

„Przyjazny Dom” z Krzyżanowic, działając w oparciu o art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 
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2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, złożyło ofertę na wsparcie 

realizacji zadania publicznego pn. „Dziecko w zawieszeniu”.  

Głównym celem projektu jest pokazanie roli i wpływu rodzica biologicznego na bieżące 

funkcjonowanie dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej. Poziom motywacji 

rodziców biologicznych do współpracy z rodziną zastępczą wpływa na niższe  

od oczekiwanych zmian w funkcjonowaniu psychofizycznym dzieci. Koniecznym jest 

poszukiwanie sposobów skłaniania rodziców biologicznych do aktywności wychowawczej, 

edukacyjnej i rozwojowej sprzyjającej budowaniu współpracy z rodziną zastępczą na rzecz 

zdrowego funkcjonowania dzieci, które znają „dwa domy” bardzo często oparte na innych 

wartościach. Zadanie jest kontynuacją szkoleń organizowanych w latach poprzednich. 

Dodatkowym efektem zadania, podobnie jak w latach ubiegłych, będzie integracja rodzin, 

która wpływa na wzajemną pomoc i współpracę na rzecz dzieci.  

Zakłada się, iż w projekcie weźmie udział 8 rodzin zastępczych z terenu powiatu 

raciborskiego. Łącznie projektem zostanie objętych 66 osób, w tym 23 dorosłych,  

17 młodzieży i 26 dzieci. Zadanie realizowane będzie w okresie od 20 sierpnia 2019 r.  

do 15 listopada 2019 r.  

Zgodnie ze złożoną ofertą wnioskowana przez Stowarzyszenie kwota dofinansowania 

Powiatu Raciborskiego wynosi 10 000,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 

14 550,00 zł.  

Skarbnik Powiatu zwrócił uwagę na fakt, że w ramach realizacji wspomnianego zadania 

publicznego weźmie udział jedynie 8 rodzin zastępczych z terenu powiatu raciborskiego,  

a na dzień 31 grudnia 2018 r. w powiecie funkcjonowało 111 rodzin zastępczych.  

Wicestarosta przypomniał, że w 2018 r. Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych złożyło ofertę  

na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Dom i tradycje” i udzielenie w trybie 

pozakonkursowym dotacji na wsparcie realizacji ww. zadania publicznego. Projekt zakładał, 

że weźmie w nim udział 8 rodzin zastępczych z terenu powiatu raciborskiego będących 

członkami Stowarzyszenia. Łącznie projektem zostało objętych 20 osób dorosłych i 45 dzieci. 

Z kolei w 2017 r. w projekcie pn. „Mocni razem” złożonym przez ww. Stowarzyszenie udział 

wzięło 12 rodzin zastępczych z terenu powiatu raciborskiego będących członkami 

Stowarzyszenia, a uczestniczyły w nim  23 osoby dorosłe i 60 dzieci. 

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

0 głosów wstrzymujących – po przeanalizowaniu oferty Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych 
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„Przyjazny Dom” z Krzyżanowic dotyczącej wsparcia realizacji zadania publicznego  

pn. „Dziecko w zawieszeniu” nie uznał celowości realizacji tego zadania.  

 

Starosta omówił dodatkowe pismo Dyrektora Gminnego Ośrodka Turystyki i Promocji  

w Rudach z dnia 31 maja 2019 r. (data wpływu do tut. Starostwa w dniu 3 czerwca 2019 r.)  

w sprawie objęcia patronatem Starosty Raciborskiego i finansowego wsparcia obchodów  

120-lecia istnienia Zabytkowej Stacji Kolejki Wąskotorowej w Rudach połączonych  

z udziałem kolejki w regionalnych obchodach INDUSTRIADY w dniu 8 czerwca 2019 r.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 457605. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Gminnego Ośrodka 

Turystyki i Promocji w Rudach z dnia 31 maja 2019 r. (data wpływu do tut. Starostwa  

w dniu 3 czerwca 2019 r.) objął patronatem Starosty Raciborskiego i wpisał obchody  

120-lecia istnienia Zabytkowej Stacji Kolejki Wąskotorowej w Rudach połączone z udziałem 

kolejki w regionalnych obchodach INDUSTRIADY w dniu 8 czerwca 2019 r. do kalendarza 

imprez kulturalnych na 2019 r. realizowanych jako zadania własne samorządu powiatowego  

w zakresie upowszechniania kultury. Ponadto wyraził zgodę na wsparcie jubileuszu  

w wysokości do 1 000,00 zł brutto. Ww. zadanie zostanie sfinansowane ze środków będących 

w dyspozycji Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu. 

 

Jednocześnie Starosta przypomniał, że od 2020 r. obowiązywać będą nowe zasady związane  

z realizacją zadań własnych samorządu powiatowego w zakresie upowszechniania kultury  

i sportu. Kalendarze imprez kulturalnych i sportowych, realizowane na bieżąco przez Referat 

Promocji i Rozwoju Powiatu, zostaną przygotowane w innej, niż dotychczasowej formule.  

 

Starosta poinformował, iż po przeprowadzonej analizie, środki finansowe zabezpieczone  

na zadania związane z promocją Powiatu Raciborskiego na 2019 r. są dalece 

niewystarczające. Mając na uwadze powyższe, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności  

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął decyzję  

o przesunięciu środków z Rozdziału 85395 będących w dyspozycji Referatu Spraw 

Społecznych zaplanowanych na udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych, o których 

mowa w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie do Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu na zadania związane z promocją 
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wewnętrzną i zewnętrzną Powiatu Raciborskiego w 2019 r. Stosowne zmiany w budżecie 

Powiatu Raciborskiego zostaną przedstawione na najbliższej sesji.   

 

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 4 czerwca 2019 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 4 czerwca 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. 


