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OR.IV.0022.1.29.2019 

 

PROTOKÓŁ  NR 35/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 27 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. Posiedzenie rozpoczęło się przed rozpoczęciem sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego, o godz. 14.35. Jednocześnie Starosta poinformował, że przyjęcie protokołu  

z posiedzenia w dniu 25 czerwca 2019 r. nastąpi w trakcie kolejnego posiedzenia,  

które odbędzie się zwyczajowo we wtorek, 2 lipca br. o godz. 08.00. 

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. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 

2. Opinie Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego  

z posiedzenia w dniu 26 czerwca 2019 r. oraz projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego.  
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Ad. 1 

 

Starosta omówił nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2017 – 2018 Programu opieki nad zabytkami 

Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2020, która uwzględnia uwagi zgłoszone  

przez Przewodniczącego Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu 

Raciborskiego Artura Wierzbickiego.  

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

462964. 

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 przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2017 – 2018 

Programu opieki nad zabytkami Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2020 oraz postanowił 

o jej przekazaniu na sesję w dniu 27 czerwca 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 27 czerwca 2019 roku nowej wersji projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2017 – 2018 

Programu opieki nad zabytkami Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2020 i jednocześnie 

wycofanie z porządku obrad ww. projektu przekazanego pismem nr OR.IV.0022.3.6.2019  

z dnia 12 czerwca 2019 r. 

 

Ad. 2 

 

Starosta zapoznał zebranych z opiniami Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady 

Powiatu Raciborskiego z posiedzenia w dniu 26 czerwca 2019 r. 

Ww. opinie znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 462954. 

Starosta poinformował, że Komisja Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu 

Raciborskiego na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2019 r. m.in. pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie 

umorzenia należności pieniężnych przypadających Powiatowi Raciborskiemu  

od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z tytułu niespłaconej części pożyczki udzielonej 
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Szpitalowi z budżetu Powiatu Raciborskiego na podstawie umowy nr ZS.8023.1.1.2018  

z dnia 5 stycznia 2018 r. wraz ze zmianami. 

Mając na uwadze powyższe, Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie umorzenia należności pieniężnych 

przypadających Powiatowi Raciborskiemu od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z tytułu niespłaconej 

części pożyczki udzielonej Szpitalowi z budżetu Powiatu Raciborskiego na podstawie umowy  

nr ZS.8023.1.1.2018 z dnia 5 stycznia 2018 r. wraz ze zmianami. 

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

460000. 

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu 

Raciborskiego z posiedzenia w dniu 26 czerwca 2019 r. – Zarząd Powiatu Raciborskiego  

w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących  

– podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie umorzenia należności 

pieniężnych przypadających Powiatowi Raciborskiemu od Samodzielnego Publicznego 

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

niespłaconej części pożyczki udzielonej Szpitalowi z budżetu Powiatu Raciborskiego  

na podstawie umowy nr ZS.8023.1.1.2018 z dnia 5 stycznia 2018 r. wraz ze zmianami,  

po wniesieniu przez Wicestarostę autopoprawki do uzasadnienia.  

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 3 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: 

Starosta  

 

Grzegorz Swoboda  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 czerwca 2019 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 czerwca 2019 r.  

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie 

umorzenia należności pieniężnych przypadających Powiatowi Raciborskiemu  

od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z tytułu niespłaconej części pożyczki udzielonej 

Szpitalowi z budżetu Powiatu Raciborskiego na podstawie umowy nr ZS.8023.1.1.2018  

z dnia 5 stycznia 2018 r. wraz ze zmianami. 


