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OR.IV.0022.1.31.2019 

 

PROTOKÓŁ  NR 37/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 16 lipca 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 wyznaczył Członków Zarządu, Sekretarza Powiatu, 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.  

Wicestarosta rozszerzył porządek posiedzenia o dodatkowy projekt uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2019 rok (rezerwa).  

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 36/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 2 lipca 2019 r.  

2. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 
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4. Sprawy różne. 

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Wicestarosta poinformował, że kolejne planowane posiedzenie będzie miało miejsce  

w tut. Starostwie 30 lipca 2019 r. o godz. 08.00 i weźmie w nim udział Dyrektor Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu, celem przedstawienia informacji nt. utworzenia Szpitalnego 

Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu.  

 

Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego poruszyli kwestie związane z organizacją 

wewnętrzną i trybem pracy Zarządu. Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego  

Ewa Lewandowska zasugerowała, aby karty informacyjne przekazywane na posiedzenia 

zawierały dane osób je sporządzających. Po dyskusji, ustalono, że powyższa propozycja 

zostanie zrealizowana w trakcie zmiany zasad obiegu materiałów na posiedzenia Zarządu.  

 

Ad. 1 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 36/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 2 lipca 2019 r. 

 

Ad. 2 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę 

na obszarze Powiatu Raciborskiego, od dnia 1 września 2019 r. 

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

464203. 

Wicestarosta przypomniał, że przedmiotowy projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 12 czerwca 2019 r., a następnie został przekazany  

do zaopiniowania kuratorowi oświaty.  

Śląski Kurator Oświaty pismem Nr DK-RY.545.3.45.2019 z dnia 1 lipca 2019 r. pozytywnie 

zaopiniował projekt planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych 

mających swoją siedzibę na terenie Powiatu Raciborskiego od 1 września 2019 roku,  
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który został ustalony zgodnie z warunkami określonymi w art. 39 ust. 5a i 7-7a ustawy  

– Prawo oświatowe. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych  

oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Raciborskiego,  

od dnia 1 września 2019 r. i postanowił o jego skierowaniu na sesję w dniu 27 sierpnia 2019 r. 

 

Ad. 3 

 

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 

466554. 

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 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 

466558. 

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 Skarbnik Powiatu omówił pismo dyrektora Agencji Promocji Ziemi 

Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu  

dot. zwiększenia planu finansowego wydatków o kwotę 4 439,00 zł. Powyższa prośba 

związana jest z otrzymaniem polisy ubezpieczeniowej opiewającej na kwotę 14 938,10 zł. 
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Plan wydatków Agencji na rok 2019 uwzględnia wysokość ubezpieczenia majątku w kwocie 

10 500,00 zł i jest wyższy o 925,00 zł w porównaniu z opłaconą polisą w roku 2018 

(opłacone polisy majątkowe na kwotę 9 575,00 zł). W dniu 11 lipca br. Agencja otrzymała 

polisę ubezpieczeniową, w której zmiana ubezpieczyciela sprawiła, że składka 

ubezpieczeniowa wzrosła o 5 363,00 zł. Z uwagi na brak środków w budżecie Dyrektor 

Agencji prosi o zwiększenie planu wydatków w wysokości 4 439,00 zł, co zabezpieczy 

zapłatę II raty składki ubezpieczeniowej.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem 466750. 

Skarbnik Powiatu zaproponował, aby zwiększyć plan wydatków Agencji o wspomnianą 

wyżej kwotę i jednocześnie zmniejszyć plan rezerwy ogólnej. Członkowie Zarządu 

przychylili się do powyższej propozycji.  

Mając na uwadze powyższe, Skarbnik Powiatu zaprezentował dodatkowy projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2019 rok (rezerwa). 

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

467483. 

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 (rezerwa).  

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

 

Na wniosek Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewy Lewandowskiej wywiązała się 

dyskusja nt. ubezpieczenia majątkowego jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego. 

W związku z powyższym, Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu 

Administracyjnego przygotować na kolejne posiedzenie dodatkowe informacje nt. zawartego 

ubezpieczenia majątkowego jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego. 

W szczególności informacja powinna zawierać dane  nt.: 

1) wartości majątku ubezpieczonych jednostek,  

2) zakresu ubezpieczenia,  

3) kosztów ponoszonych przez jednostki,  

4) szkodowości w jednostkach  

w porównaniu do ubezpieczenia, które obowiązywało do dnia 30 czerwca 2019 r.  
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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 

466563. 

Skarbnik Powiatu przekazał, że po przygotowaniu przedmiotowej karty informacyjnej 

otrzymał dodatkowe zmiany w planie finansowym Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek podległych na 2019 rok. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu  

dot. zapoznania się z protokołami:  

1) Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o.  z dnia 27 czerwca 2019 r., 

2) Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o.  z dnia 4 lipca 2019 r. 

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

465939. 

Wicestarosta poinformował, że przedmiotem Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki 

PKS w Raciborzu Sp. z o. o. w dniu 27 czerwca 2019 r. było: 

1) podjęcie uchwały nr 1/2019 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu 

z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres 

od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

2) podjęcie uchwały nr 2/2019 w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres 

od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.,  

3) podjęcie uchwały nr 3/2019 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu  

z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2018 r.  

do 31.12.2018 r.,  

4) podjęcie uchwały nr 4/2019 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady 

Nadzorczej Panu Czesławowi Wolnemu (Wolny) z wykonania obowiązków  
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za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., 

5) podjęcie uchwały nr 5/2019 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady 

Nadzorczej Pani Michalinie Staniszewskiej – Niestrój (Staniszewska – Niestrój)  

z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2018 r.  

do 31.12.2018 r., 

6) podjęcie uchwały nr 6/2019 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady 

Nadzorczej Pani Aleksandrze Mierze – Spyrze (Miera – Spyra) z wykonania obowiązków 

za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., 

7) podjęcie uchwały nr 7/2019 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej  

w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. Pana Czesława 

Wolnego (Wolny), 

8) podjęcie uchwały nr 8/2019 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej  

w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. Pani Michaliny 

Staniszewskiej – Niestrój (Staniszewska – Niestrój), 

9) podjęcie uchwały nr 9/2018 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej  

w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. Pani Aleksandry 

Miery – Spyry (Miera – Spyra), 

10) podjęcie uchwały nr 10/2019 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej  

w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. Pani Aleksandry 

Miery – Spyry (Miera – Spyra), 

11) podjęcie uchwały nr 11/2019 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej  

w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. Pani Michaliny 

Staniszewskiej – Niestrój (Staniszewska – Niestrój), 

12) podjęcie uchwały nr 12/2019 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej  

w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. Pana Rafała 

Jasińskiego (Jasiński). 

Z kolei przedmiotem Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki PKS w Raciborzu  

Sp. z o. o. w dniu 4 lipca 2019 r. było: 

1) podjęcie uchwały nr 1/2019 w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń 

Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o., 

2) podjęcie uchwały nr 2/2019 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego 

podstawowego Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej  

w Raciborzu Sp. z o. o.    
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Wicestarosta przypomniał, że w zasadach kształtowania wynagrodzeń Zarządu 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. wprowadzono 

dodatkowy zapis w § 4 ust. 1 pkt 7 w brzmieniu: „ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

członków zarządu, na podstawie umowy ubezpieczenia zawartej pomiędzy ubezpieczycielem 

oraz Spółką na rachunek członka zarządu jako ubezpieczonego, ze składką zapłaconą  

przez Spółkę.”. Jednocześnie dodał, że w Uchwale nr 2/2019 Nadzwyczajne Zgromadzenie 

Wspólników PKS w Raciborzu Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu ustaliło wysokość stałej 

części wynagrodzenia, stanowiące wynagrodzenie miesięczne podstawowe Prezesa Zarządu 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością na poziomie 2,5-krotoności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia  

w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku 

poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wynagrodzenie, 

o którym mowa wyżej, przysługuje Prezesowi Zarządu począwszy od dnia 1 lipca 2019 r.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołami:  

1) Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o.  z dnia 27 czerwca 2019 r., 

2) Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o.  z dnia 4 lipca 2019 r. 

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu  

dot. propozycji zmiany w kalendarzu imprez kulturalnych realizowanych jako zadania własne 

samorządu powiatowego. 

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

466602. 

Wicestarosta poinformował, że Pan Rajmund Pietrzyk – kierownik produkcji Browaru 

Zamkowego Sp. z o.o. w Raciborzu zwrócił się z prośbą do Starosty Raciborskiego o patronat 

i udzielenie wsparcia finansowego w organizacji wydarzenia pn.:  „Piwny Fajer” - Piastowski 

Festiwal Piwa. Wnioskodawca zwrócił się z prośbą o udzielenie pomocy finansowej  

w wysokości 4 000,00 zł, które przeznaczone zostanie na pokrycie kosztów organizacji 

koncertu raciborskiego zespołu The TrAst. Przedsięwzięcie odbędzie się 3 sierpnia br.  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu.  

Z informacji zebranych od organizatora wynika, że przedsięwzięcie ma na celu promocję 

regionu, Zamku Piastowskiego w Raciborzu oraz regionalnych tradycji piwowarskich.  
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W ramach przedsięwzięcia odbędzie się giełda birofilów, konkurs na najlepsze piwo domowe 

oraz występy artystyczne. Przewidziano również możliwość degustacji produktów 

regionalnych browarów rzemieślniczych. Akcentem sportowym wydarzenia będzie „bieg 

wokół komina” na dystansie ok. 2,5 km.  

Obecny w tej części posiedzenia Inspektor w Referacie Promocji i Rozwoju Powiatu  

Piotr Kielar udzielił dodatkowych informacji nt. przedmiotowego wydarzenia.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego objął patronatem Starosty Raciborskiego i wpisał wydarzenie 

pn.: „Piwny Fajer” - Piastowski Festiwal Piwa do kalendarza imprez kulturalnych na 2019 r. 

realizowanych jako zadania własne samorządu powiatowego w zakresie upowszechniania 

kultury. Ponadto wyraził zgodę na dofinansowanie ww. przedsięwzięcia w wysokości 

4 000,00 zł (brutto), które przeznaczone zostanie na pokrycie kosztów organizacji koncertu 

raciborskiego zespołu The TrAst. Ww. zmiana w kalendarzu imprez kulturalnych na 2019 r. 

zostanie sfinansowana w ramach środków będących w dyspozycji Referatu.  

Jednocześnie Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Promocji  

i Rozwoju Powiatu uzupełnić ww. kartę informacyjną o dodatkowe dane dotyczące 

przedmiotowego wydarzenia (m.in. scenariusz, koszty, organizatorzy) i przekazać je  

na kolejne posiedzenie. Ponadto zwrócił uwagę na błędy literowe w przedmiotowej karcie, 

prosząc o dokładne i rzetelne przygotowywanie dokumentacji w przyszłości. 

W tym miejscu Inspektor Piotr Kielar opuścił posiedzenie. 

 

Wicestarosta przedstawił informację o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Powiatu Raciborskiego, które odbyło się w dniu 9 lipca 2019 r. Przedmiotem posiedzenia 

było rozpatrzenie skargi na działania pracownika Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu.  

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 464991. 

Obecna w tej części posiedzenia Inspektor w Wydziale Organizacyjnym Agnieszka Bartula 

udzieliła szczegółowych wyjaśnień związanych z rozpatrywaniem ww. skargi.  

Na wniosek Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzeja Chroboczka wywiązała się 

dyskusja w sprawie przekazania przez Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego skargi 

do organu właściwego do jej rozpatrzenia.  

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Inspektorowi w Wydziale 

Organizacyjnym wystąpić do radcy prawnego tut. Starostwa z wnioskiem o wydanie opinii 

prawnej, czy Przewodniczący Rady, w oparciu o art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca  
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1998 r. o samorządzie powiatowym, może we własnym zakresie przekazać innym organom 

skargi, dla rozpatrzenia których Rada Powiatu Raciborskiego nie jest właściwa. Ww. opinię 

należy przekazać na kolejne posiedzenie Zarządu.  

W tym miejscu Inspektor Agnieszka Bartula opuściła posiedzenie. 

 

Wicestarosta zaprezentował informację o posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu  

i Promocji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 23 lipca 2019 r. Przedmiotem posiedzenia 

będzie m.in.: 

1) Lokalny produkt turystyczny Raciborza jako element wzmocnienia potencjału śródmieścia 

i zahamowania procesu depopulacji. 

2) Analiza naborów w szkołach prowadzonych przez Powiat Raciborski. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 464989. 

 

W dalszej kolejności Wicestarosta zapoznał zebranych z informacją dot. naboru do szkół 

ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski  

na rok szkolny 2019/2020. Poinformował, że w dniu 15 lipca br. odbyła się symulacja,  

a następnie przydział kandydatów do szkół prowadzonych przez Powiat Raciborski. 

Zakwalifikowano ogółem 1854 uczniów z dwóch roczników, tj. po  Gimnazjum: 905 

uczniów, a po szkole podstawowej 949 uczniów.  

Przydzielono do szkół podległych Powiatowi Raciborskiemu: 

-  po Gimnazjum –  884 uczniów, 

-  po Szkole Podstawowej – 928 uczniów  

(Liceum Plastyczne nie brało udziału w elektronicznym naborze). 

Łączna liczba oddziałów uruchomionych po Gimnazjum: 29 + 1 oddział Liceum 

Plastycznego, w tym: 

1) po Gimnazjum: 

Licea Ogólnokształcące – 10 oddziałów – 33,3% 

Liceum Plastyczne – 1 oddział – 3,3%, 

Technika – 13 oddziałów – 43,3%, 

Branżowe Szkoły I Stopnia – 6 oddziałów – 20,1%, 

2) po Szkole Podstawowej: 30 + 1 oddział Liceum Plastycznego: 

Licea Ogólnokształcące – 10 oddziałów – 32,2%, 

Liceum Plastyczne – 1 oddział – 3,2%, 
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Technika – 13 oddziałów – 41,9%, 

Branżowe Szkoły I Stopnia – 7 oddziałów – 22,7%. 

Łącznie po Gimnazjum i Szkole Podstawowej do szkół, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Raciborski dostało się 1854 uczniów do 61 oddziałów: 

Liceum Ogólnokształcące – 20 oddziałów – 32,8%, 

Liceum Plastyczne – 2 oddziały – 3,3%, 

Technikum – 26 oddziałów – 42,6%, 

Branżowe Szkoły I Stopnia – 13 oddziałów – 21,3%. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją dot. naboru do szkół 

ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski  

na rok szkolny 2019/2020. 

 

Wicestarosta omówił Uchwałę Nr XI/70/2019 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 27 czerwca 

2019 r. w sprawie sytuacji szpitali powiatowych. Biorąc pod uwagę ogrom problemu 

dotyczącego tragicznej sytuacji szpitali powiatowych w całej Polsce, Rada Powiatu 

Grójeckiego podjęła przedmiotową uchwałę i zwróciła się do samorządów powiatowych  

z prośbą o jej poparcie poprzez ewentualne podjęcie podobnej uchwały. 

Ww. uchwała znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 466515. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się informacyjnie z Uchwałą Nr XI/70/2019 Rady 

Powiatu Grójeckiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie sytuacji szpitali powiatowych, 

podkreślając, że w tej materii czyni starania Związek Powiatów Polskich oraz Ogólnopolski 

Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych. 

 

Ad. 5  

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego do określenia realizacji: 

1) Uchwały Nr IX/67/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie 

udzielenia Zarządowi Powiatu Raciborskiego wotum zaufania, 

2) Uchwały Nr IX/81/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Polityki 

Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Raciborskiego. 
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

464988. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr IX/68/2019 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu 

Raciborskiego za 2018 rok. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację.  

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

464457. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr IX/69/2019 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium 

Zarządowi Powiatu Raciborskiego za 2018 rok. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację.  

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

464460. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr IX/70/2019 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 rok. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację.  

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

464462. 
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Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr IX/71/2019 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2019 – 2032. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację.  

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

464463. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr IX/72/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2018 r.  

przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu i pokrycia straty netto. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację.  

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

464470. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr  IX/73/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie oceny 

sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację.  

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

464473. 
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Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego do określenia 

realizacji Uchwały Nr IX/74/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 czerwca 2019 r.  

w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Raciborzu. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Bezpieczeństwa  

i Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialny za jej realizację.  

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

465925. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu do określenia realizacji Uchwały 

Nr IX/75/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji w latach 2017 - 2018 Programu opieki nad zabytkami Powiatu 

Raciborskiego na lata 2017 – 2020. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Promocji  

i Rozwoju Powiatu odpowiedzialny za jej realizację.  

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

464706. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Edukacji do określenia realizacji: 

1) Uchwały Nr IX/76/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie 

zmiany nazwy dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 1 dla Dorosłych wchodzącej w skład 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, 

2) Uchwały Nr IX/77/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie 

zmiany nazwy dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 2 dla Dorosłych wchodzącej w skład 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, 
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3) Uchwały Nr IX/78/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie 

zmiany nazwy dotychczasowego Liceum Plastycznego w Raciborzu na Liceum Sztuk 

Plastycznych w Raciborzu, 

4) Uchwały Nr IX/79/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie 

utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Raciborzu, 

5) Uchwały Nr IX/80/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek 

oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Raciborskiego przez osoby prawne  

i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości i pobrania i wykorzystania. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwał, a Referat Edukacji 

odpowiedzialny za ich realizację.  

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

466611. 

 

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 16 lipca 2019 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 16 lipca 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 dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2019 rok (rezerwa).  

 


