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OR.IV.0022.1.37.2019 

 

PROTOKÓŁ  NR 43/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 10 września 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 zawiadomienie, o posiedzeniu Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego.        

          Powyższa propozycja spotkała się z akceptacją zebranych. Ponadto Starosta 

poinformował, że w pierwszej części posiedzenia weźmie udział Główny Księgowy Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu Pan Paweł Knop, celem omówienia propozycji programu 

naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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. 
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TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 42/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 03 września 2019 r.   

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Karta informacyjna Wydziału Finansowego dot. przedstawienia zmian w planach 

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2019 rok.  

5. Sprawy różne. 

6. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

Starosta poinformował, że kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się 17 września br.  

o godz. 8.00. 

 

Ad. 1 

 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 42/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 03 września 2019 r. po wprowadzeniu uwag zgłoszonych na str.6 i 7 

przez Starostę i Członka Zarządu Ewę Lewandowską. 

 

Ad. 2 

 

Na wstępie Wicestarosta, krótko omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. Następnie 

poinformował o usprawiedliwionej nieobecności Dyrektora Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu Pana Ryszarda Rudnika, w zastępstwie którego program naprawczy zreferuje 

Główny Księgowy Pan Paweł Knop. 

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

478564. 

Starosta w imieniu swoim oraz zebranych przywitał Głównego Księgowego Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu po czym poprosił o udzielenie wyjaśnień dotyczących 

przedstawionej propozycji programu naprawczego. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego wstępnie zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego 

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

polecił uzupełnienie informacji zawartych w planie naprawczym, do którego omówienia 

powróci na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego. W celu omówienia 

szczegółów zostanie zorganizowane spotkanie Zarządu Powiatu z Dyrektorem Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu. 

Mając na uwadze powyższe, Starosta zapytał który z Członków Zarządu jest za przyjęciem 

programu naprawczego w wersji omówionej na dzisiejszym posiedzeniu? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 0 głosami za, 4 głosami przeciw,  

1 głosie wstrzymującym się – negatywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego 

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

 

Starosta podziękował Głównemu Księgowemu za udział w posiedzeniu oraz złożone 

wyjaśnienia, po czym pan Paweł Knop opuścili posiedzenie Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Rady 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 

478468. 

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 dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 rok 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 24 września 2019 r. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt 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 

478469. 
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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 dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2019 – 2032 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 24 września 2019 r. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zaliczenia drogi 

od skrzyżowania z drogą krajową nr 45 w miejscowości Krzyżanowice do granicy państwa do 

kategorii dróg powiatowych. 

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

478112. 

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 zaliczenia drogi od skrzyżowania z drogą krajową nr 45  

w miejscowości Krzyżanowice do granicy państwa do kategorii dróg powiatowych,  

oraz po wniesieniu autopoprawki do podstawy prawnej, postanowił o jego przekazaniu  

na sesję w dniu 24 września 2019 r. 

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił 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 

478368. 

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 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 rok. 

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

478372. 
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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 4 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 

478376. 

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. 

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

wprowadzenia „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia 

przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w Powiecie Raciborskim”. 

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

477612. 

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

0 głosów wstrzymujących – po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu podczas posiedzenia 

autopoprawek redakcyjnych do tytułu i treści, podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia 

„Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania 

pieniędzy lub finansowania terroryzmu w Powiecie Raciborskim”.  

Po zmianie, uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej udzielenia upoważnienia osobom zastępującym dyrektorów szkół  

i placówek oświatowych do składania w imieniu Powiatu Raciborskiego oświadczeń woli  

w przypadku ich nieobecności.  



 

 

6 

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

477497. 

Poinformowano, iż z uwagi na fakt że Wicedyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Raciborzu wróciła do pracy po dłuższej nieobecności zachodzi konieczność dokonania 

zmiany niniejszej uchwały. 

Dyrektor ww. placówki wskazał Panią Martę Wolnik, która w razie jego nieobecności będzie 

upoważniona do składania w imieniu Powiatu Raciborskiego oświadczeń woli w sprawach 

związanych z: 

1) bieżącym kierowaniem jednostką i jej funkcjonowaniem oraz administrowaniem mieniem, 

w jakie została wyposażona, 

2) wykonywaniem zadań statutowych jednostki i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie 

zamówień publicznych w ramach tych zadań, 

3) dysponowaniem środkami budżetowymi w ramach wydatków określonych w planie 

finansowym jednostki za dany rok. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia 

upoważnienia osobom zastępującym dyrektorów szkół i placówek oświatowych do składania 

w imieniu Powiatu Raciborskiego oświadczeń woli w przypadku ich nieobecności.  

Uchwała stanowi załącznik nr 7 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. 

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

478491. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek podległych na 2019 rok. 
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Ad. 5  

 

Skarbnik Powiatu przedstawił informację o stanie mienia Powiatu Raciborskiego za rok 2018.  

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 478495. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z w/w informacją po czym polecił o przekazaniu  

przygotowanego materiału na najbliższe posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki  

i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego, które odbędzie się w dniu 23 września  

o godz. 15:00 w tut. Starostwie (budynek A). 

 

Ad 6 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr X/83/2019 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 sierpnia 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 

478482. 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr X/84/2019 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 sierpnia 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 

478483. 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 
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kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu do określenia realizacji Uchwały  

Nr X/82/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej przyjęcia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 

zbiorowego dla Powiatu Raciborskiego. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Komunikacji 

i Transportu odpowiedzialny za jej realizację.  

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

477582. 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego do określenia realizacji:  

1) Uchwały Nr X/89/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r.  

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania Komisji Edukacji, Kultury, Sportu  

i Promocji Rady Powiatu Raciborskiego, ustalenia jej składu osobowego i przedmiotu 

działania. 

2) Uchwały Nr X/90/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r.  

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania Komisji Zdrowia, Polityki 

Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Raciborskiego, ustalenia jej składu 

osobowego i przedmiotu działania.  

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

478401. 

3) Uchwały Nr X/91/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r.  

w sprawie przekazania skargi do organu właściwego do jej rozpatrzenia. 

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

478380. 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określania realizacji Uchwały 

Nr X/88/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na nieodpłatne nabycie przez Powiat Raciborski prawa własności części 

nieruchomości, położonej w Kornicach (gm. Pietrowice Wielkie). 
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Ustalił Etatowego Członka Zarządu Ewę Lewandowską jako nadzorującego wykonanie  

ww. Uchwały, a Referatu Gospodarki Nieruchomościami odpowiedzialny za jej realizację.  

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

478007. 

 

Na zakończenie Sekretarz Powiatu poinformowała o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Raciborskiego VI kadencji, które odbędzie się w dniu 12 września 2019 r.  

o  godz. 08:30 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu (budynek A, parter). 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 478838. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Specjalista  

w Wydziale Organizacyjnym  

 

Sylwia Sitarz 

 

Prowadzący posiedzenie: 

Starosta  

 

Grzegorz Swoboda  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 10 września 2019 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 10 września 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 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. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wprowadzenia „Instrukcji 

postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy 

lub finansowania terroryzmu w Powiecie Raciborskim”. 

7. Uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

udzielenia upoważnienia osobom zastępującym dyrektorów szkół i placówek 

oświatowych do składania w imieniu Powiatu Raciborskiego oświadczeń woli  

w przypadku ich nieobecności. 

 


