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OR.IV.0022.1.35.2019 

 

PROTOKÓŁ  NR 41/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 27 sierpnia 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, 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.  

Starosta rozszerzył porządek posiedzenia o dodatkową kartę informacyjną Referatu 

Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody na złożenie do Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Katowicach wniosków  o dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych na rok 2020 oraz opinie Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady 

Powiatu Raciborskiego z posiedzenia w dniu 26 sierpnia 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. 

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 40/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 20 sierpnia 2019 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  
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3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

 

Starosta poinformował, że kolejne planowane posiedzenie będzie miało miejsce  

w tut. Starostwie 3 września 2019 r. o godz. 08.00. 

 

Ad. 1 

 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 40/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 20 sierpnia 2019 r. 

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował 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 

471919. 

Skarbnik Powiatu poinformował, że w nowej wersji projektu uchwały, w stosunku  

do projektu omawianego podczas posiedzenia w dniu 8 sierpnia br., zmieniły się jedynie 

kwoty podsumowań.  

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 

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

w dniu 27 sierpnia 2019 r. 

 

Wicestarosta omówił nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski z późn. zm. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

474765. 

Wicestarosta przypomniał, że projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu w dniu 31 lipca 

br. Działając w oparciu o Uchwałę Nr III/29/2018 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu  

lub 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 projektów 

aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, 

Zarząd skierował ww. projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego do konsultacji. 

Konsultacje prowadzono w formie pisemnego i elektronicznego wyrażania opinii w terminie 

od 2 sierpnia do 9 sierpnia 2019 r. Osobą uprawnioną do kontaktu z organizacjami 

pozarządowymi była Pani Danuta Miensopust – Kierownik Referatu Edukacji. Żadna  

z organizacji pozarządowych nie wzięła udziału w konsultacjach. 

Projekt niniejszej uchwały został skierowany do władz statutowych związków zawodowych 

zrzeszających nauczycieli, tj. MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Raciborzu, 

Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty NSZZ Solidarność 80 w Raciborzu 

oraz Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Raciborzu, celem uzgodnienia. 

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 zmiany uchwały dotyczącej regulaminu określającego 

niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski z późn. zm.  

oraz postanowił o jej skierowaniu na sesję w dniu 27 sierpnia 2019 r. 

 

Wicestarosta omówił nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych  

w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski. 

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

474769. 

Wicestarosta przekazał, że projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu w dniu 31 lipca br. 
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Działając w oparciu o Uchwałę Nr III/29/2018 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu  

lub 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 projektów 

aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, 

Zarząd skierował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego do konsultacji. Konsultacje 

prowadzono w formie pisemnego i elektronicznego wyrażania opinii w terminie od 2 sierpnia 

do 9 sierpnia 2019 r. Osobą uprawnioną do kontaktu z organizacjami pozarządowymi  

była Pani Danuta Miensopust – Kierownik Referatu Edukacji. Żadna z organizacji 

pozarządowych nie wzięła udziału w konsultacjach. 

Projekt niniejszej uchwały został skierowany do władz statutowych związków zawodowych 

zrzeszających nauczycieli, tj. MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Raciborzu, 

Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty NSZZ Solidarność 80 w Raciborzu 

oraz Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Raciborzu, celem 

przedstawienia opinii. Zarząd Oddziału ZNP w Raciborzu przedstawił negatywną opinię  

w ww. sprawie, zaś pozostałe związki zawodowe pozytywną.  

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 zmiany uchwały w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów  

i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski oraz postanowił o jej skierowaniu na sesję  

w dniu 27 sierpnia 2019 r. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na nieodpłatne nabycie przez Powiat Raciborski prawa własności części 

nieruchomości, położonej w Kornicach (gm. Pietrowice Wielkie). 

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

475111. 

Starosta wyjaśnił, iż w przedmiotowym projekcie uchwały wyraża się zgodę na nieodpłatne 

nabycie przez Powiat Raciborski prawa własności części nieruchomości położonej  

w Kornicach (gm. Pietrowice Wielkie), oznaczonej jako działka nr 421/244 (arkusz mapy 5), 
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obręb Kornice, o pow. 0,0065 ha, oraz jako działka nr 11/6 (arkusz mapy 5), obręb Kornice,  

o pow. 0,1028 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr GL1R/00012235/0, prowadzonej  

przez Sąd Rejonowy w Raciborzu, jako własność Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej  

w Kornicy. 

Pismem z dnia 13 sierpnia 2019 r. Prezes Zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej  

w Kornicy zaproponował nieodpłatne przekazanie ww. działek. Przyjęcie darowizny  

ww. działek na rzecz Powiatu Raciborskiego umożliwi poszerzenie drogi powiatowej - ulicy 

Spółdzielczej, oraz przebudowę skrzyżowania ulic Przemysłowej i Spółdzielczej  

w Kornicach. 

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 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Powiat Raciborski 

prawa własności części nieruchomości, położonej w Kornicach (gm. Pietrowice Wielkie)  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 27 sierpnia 2019 r. 

 

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 sierpnia 2019 roku: 

1) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

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

2) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Raciborski z późn. zm., 

3) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały  

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach  

i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski 

i jednocześnie wycofanie z porządku obrad ww. projektów przekazanych pismem  

nr OR.IV.0022.3.7.2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r. 

4) projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

nabycie przez Powiat Raciborski prawa własności części nieruchomości, położonej  

w Kornicach (gm. Pietrowice Wielkie). 
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Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 

2019 roku. 

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

474952. 

Skarbnik Powiatu poinformował, że realizacja budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 

2019 r. przedstawia się następująco: 

1) dochody zrealizowały się w wysokości 65,5 mln zł – tj. 48% planu; 

2) wydatki zrealizowały się w wysokości 55,1 mln zł – tj. 39% planu, z czego wydatki 

bieżące zrealizowały się w 46%, a wydatki inwestycyjne w 7%; 

3) przychody i rozchody realizują się zgodnie z planem; 

4) zadłużenie Powiatu Raciborskiego na koniec I półrocza 2019 r. wyniosło 17,8 mln zł. 

Następnie Skarbnik Powiatu zwrócił uwagę na zagrożenia w realizacji budżetu, tj.: 

1) niską realizację dochodów z udziału w CIT (niedobór w skali roku ok. 250 000,00 zł); 

2) brak realizacji dochodów ze sprzedaży mienia (niedobór w skali roku ok. 300 000,00 zł); 

3) konieczność sfinansowania dodatku za wychowawstwo dla nauczycieli (160 000,00 zł); 

4) wzrost wynagrodzenia dla nauczycieli o 10% od września 2019 r. – koszt  

ok. 1 300 000,00 zł – przy braku informacji o wysokości zwiększonej subwencji 

oświatowej.  

 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 

wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2019 roku. 

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 

przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2019 - 2032 w I półroczu 2019 roku. 

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

474963. 
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Skarbnik Powiatu przekazał, że na realizację przedsięwzięć zaplanowano w 2019 roku kwotę 

39 112 516,87 zł, w tym 16 581 964,87 zł na wydatki bieżące, 22 530 552,00 zł na wydatki 

majątkowe. W I półroczu 2019 r. wykonano 38% planu na wydatkach bieżących,  

tj. 6 229 720,99 zł oraz 7% na wydatkach majątkowych, tj. 1 479 840,93 zł. 

Większość przedsięwzięć będzie zrealizowana w II półroczu, ze względu na przesunięcia 

terminów wykonywanych umów/robót oraz rozpoczęciem realizacji niektórych przedsięwzięć 

dopiero w II półroczu br. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu 

się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2019 - 2032  

w I półroczu 2019 roku. 

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 

przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 roku. 

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

474964. 

Skarbnik Powiatu poinformował, że informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 roku przygotowana 

została przez Szpital Rejonowy w Raciborzu. Wynik finansowy netto za pierwsze półrocze 

Szpitala jest lepszy od planu i wynika ze wsparcia Powiatu Raciborskiego w postaci 

umorzenia pożyczki w wysokości 1 000 000,00 zł. Niestety przychody ogółem  

nie wystarczają do pokrycia ciągle rosnących kosztów. Poziom niezbilansowania  

po odliczeniu amortyzacji to na półrocze 1 300 000,00 zł.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 

wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

za I półrocze 2019 roku. 

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 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 rok.  
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

474989. 

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

 

Skarbnik Powiatu omówił 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 

474992. 

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

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zaopiniowania pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1448 O Grocholub – Poborszów  

na odcinku od drogi powiatowej nr 1408 O Zdzieszowice - Walce w Kamionce do drogi 

gminnej ul. Krapkowickiej w Poborszowie. 

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

475180. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii 

drogi powiatowej nr 1448 O Grocholub – Poborszów na odcinku od drogi powiatowej  

nr 1408 O Zdzieszowice - Walce w Kamionce do drogi gminnej ul. Krapkowickiej  

w Poborszowie, po wniesieniu przez Starostę drobnych autopoprawek redakcyjnych do § 1 

ust. 1 i 2 zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2019.  
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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 

475054. 

Skarbnik Powiatu przekazał, że po przygotowaniu przedmiotowej karty informacyjnej 

otrzymał dodatkowe zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Ekonomicznych  

w Raciborzu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek podległych na 2019 rok. 

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. porozumienia  

z organem prowadzącym co do ustalenia wysokości opłat za posiłki uczniów Zespołu Szkół 

Specjalnych w Raciborzu. 

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

474221. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął stawkę za wyżywienie w wysokości 5,00 zł  

i pozytywnie zaopiniował wprowadzenie ww. zmiany stawki w stołówce szkoły  

przez Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu począwszy od dnia 1 września  

2019 r. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. szkoleń kadry 

medycznej i informowania mieszkańców powiatu w sprawie e-recept, e-skierowań  

oraz internetowego konta pacjenta. 

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

474885. 

Wicestarosta przekazał, że Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia zwrócił się mailowo 

do jednostek samorządu terytorialnego z prośbą o podjęcie współpracy w przeprowadzeniu 

cyklu bezpłatnych szkoleń i warsztatów na temat wdrażania e-recepty, e-skierowania  

oraz Internetowego Konta Pacjenta (IKP).  
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Ministerstwo proponuje, iż poprzez Zespół Wdrożeń Centrum Systemów Informacyjnych 

Ochrony Zdrowia (CSIOZ), które jest jednostką budżetową powołaną przez MZ: 

1) zapewni przeszkolenie personelu medycznego z zakresu funkcjonowania e-recepty  

i podłączenia do „Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania 

zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (P1); 

2) przy pomocy mobilnego stoiska weźmie udział w imprezach organizowanych                              

przez starostwa, aby zapoznać jak najszersze grono mieszkańców powiatu z informacjami 

o e-receptach, e-skierowaniach oraz Internetowym Koncie Pacjenta (IKP); 

3) zapewni materiały informacyjne dotyczące Internetowego Konta Pacjenta, które będzie 

można zamieścić na stronie internetowej powiatu. 

 

Współpraca samorządu polegałaby na bezpłatnym udostępnianiu sal konferencyjnych  

na spotkania z personelem medycznym (np. na Zamku Piastowskim w Raciborzu  

lub w tut. Starostwie) oraz miejsc na mobilne stoisko informacyjne w czasie imprez 

organizowanych przez powiat.  

Zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku                                          

z wprowadzeniem e-recepty od dnia:  

1) 1 stycznia 2019 r. wszystkie apteki i punkty apteczne są podłączone do Systemu P1                          

i mogą realizować e-recepty; 

2) 1 stycznia 2020 r. w obiegu mają pozostać tylko e-recepty;  

3) 1 stycznia 2021 r. mają funkcjonować tylko e-skierowania. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na podjęcie współpracy z Ministerstwem 

Zdrowia w przeprowadzeniu cyklu bezpłatnych szkoleń i warsztatów na temat wdrażania  

e-recepty, e-skierowania oraz Internetowego Konta Pacjenta (IKP), która polegać będzie  

na bezpłatnym udostępnianiu sal konferencyjnych na spotkania z personelem medycznym 

oraz miejsc na mobilne stoisko informacyjne w czasie imprez organizowanych przez Powiat 

Raciborski. O powyższym Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu poinformuje 

Dyrektora Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu. 
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Sekretarz Powiatu przedstawiła: 

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

Raciborskiego z posiedzenia w dniu 20 sierpnia 2019 r., która znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 474812,  

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

z posiedzenia w dniu 21 sierpnia 2019 r., która znajduje się w systemie informatycznym 

Mdok pod numerem UID 474928,  

3) informację o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji, 

które odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2019 r. o  godz. 12:00 w Starostwie Powiatowym  

w Raciborzu (budynek A, parter, pok. nr 4). 

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

475181. 

 

Starosta omówił dodatkową kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów  

dot. wyrażenia zgody na złożenie do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 

wniosków  o dofinansowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020. 

Wyjaśnił, iż po dogłębnych analizach przedmiotowa karta informacyjna, po jej przesłaniu  

do zebranych, została uzupełniona/zmieniona.  

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

475520. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na złożenie do Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Katowicach wniosków o dofinansowanie zadania „Rozbudowa odcinka 

drogi powiatowej nr 3504S w Kornicach na odcinku od początku skrzyżowania z DP 3525S 

do km 2+386  i przebudowa na odcinku od km 1+966 do km 1+589” oraz „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 3517S w Tworkowie od skrzyżowania z ulicą Zamkową do przejazdu 

kolejowego oraz remont drogi powiatowej nr 3516S pomiędzy skrzyżowaniami z DK 45  

w Tworkowie i przebudowa drogi powiatowej nr 3536S w Górkach Śląskich od skrzyżowania 

z ul. Rudzką do końca działki drogowej nr 257/3 od strony DW 919” w ramach Funduszu 

Dróg Samorządowych na rok 2020. 

 

Starosta przedstawił opinie Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu 

Raciborskiego z posiedzenia w dniu 26 sierpnia 2019 r., które znajdują się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 475754. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami przygotować informację dot. etapu prac związanych z zamianą dróg,  

tj. ul. 1 Maja i Piaskowej w Raciborzu pomiędzy Powiatem a Gminą Racibórz.  

Termin – 13 września 2019 r.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator podzielił się wrażeniami z dwóch 

imprez, które miały miejsce w dniach 24-25 sierpnia br., tj. z koncertu Trzech Tenorów  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu i Dożynek Powiatowo-Gminnych w Pietrowicach 

Wielkich. Zwrócił przede wszystkim uwagę na kwestie organizacyjne.  

Po dyskusji, zebrani ustalili, że w przyszłości większy nacisk zostanie położony na sprawy 

związane z organizacją imprez, których współorganizatorem jest Powiat Raciborski.   

 

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 sierpnia 2019 r.  

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

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 

wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2019 roku. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu 

się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2019 - 2032  

w I półroczu 2019 roku. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 

wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

za I półrocze 2019 roku. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2019 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2019. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii 

drogi powiatowej nr 1448 O Grocholub – Poborszów na odcinku od drogi powiatowej  

nr 1408 O Zdzieszowice - Walce w Kamionce do drogi gminnej ul. Krapkowickiej  

w Poborszowie. 


