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OR.IV.0022.1.44.2019 

 

PROTOKÓŁ  NR 50/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 28 października 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.  

Wicestarosta zaproponował, aby porządek posiedzenia został rozszerzony  

o dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia  

do przeprowadzenia w spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu  

Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu badania kosztów i przychodów oraz rozliczeń publicznego 

transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat Raciborski. 

Powyższa propozycja spotkała się z akceptacją zebranych.  

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 49/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 22 października 2019 r.  
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2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

5. Dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

 

Starosta poinformował, że kolejne planowane posiedzenie będzie miało miejsce  

w tut. Starostwie 5 listopada 2019 r. o godz. 08.00.  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska zgłosiła swoją nieobecność  

w terminie od 31 października do 13 listopada 2019 r.  

 

Ad. 1 

 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 49/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 22 października 2019 r. 

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu zapoznał zebranych z nową wersją projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 rok. 

Przekazał, że zwiększa się o kwotę 2 300 000,00 zł plan wydatków będących w dyspozycji 

Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na pokrycie straty Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu za 2018 rok. Ponadto dokonuje się przesunięcia w planie będącym w dyspozycji 

Referatu Spraw Społecznych kwoty 300 000,00 zł z wydatków majątkowych do wydatków 

bieżących, z przeznaczeniem na pokrycie straty Szpitala Rejonowego w Raciborzu  

za 2018 rok. Środki przeznaczone były na realizację zadania „Przebudowa z rozbudową 

budynku szpitala w celu stworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu 

Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu”. W 2019 roku nie planuje się wydatków  

na tym zadaniu. Jednocześnie zwiększa się plan przychodów o kwotę 2 000 000,00 zł, z tytułu 

przychodów ze spłaty pożyczki udzielonej w 2019 roku Szpitalowi Rejonowemu  

w Raciborzu. 

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

487034. 



 

 

3 

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 budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2019 rok oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 29 października 2019 r. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2019 – 2032. Poinformował, że usuwa się zadanie „Przebudowa z rozbudową budynku 

szpitala w celu stworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu”. 

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

487036. 

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 o jej przekazaniu na sesję  

w dniu 29 października 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 29 października 2019 roku: 

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

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 rok, 

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

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2019 - 2032 

i jednocześnie wycofanie z porządku obrad ww. projektów przekazanych pismem  

nr OR.IV.0022.3.9.2019 z dnia 16 października 2019 r. 

 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

programu współpracy Powiatu Raciborskiego z 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 na 2020 rok. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

488772. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wstępnie zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie programu współpracy Powiatu Raciborskiego z 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 na 2020 rok oraz postanowił,  

że powróci do jego omówienia na kolejnym posiedzeniu. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

wysokości opłat w 2020 r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów 

pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu raciborskiego.  

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

489798. 

Starosta przypomniał, że przedmiotowy projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 8 października 2019 r. 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 organami 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 projekt ten został skierowany 

do konsultacji. 

Konsultacje prowadzono w formie pisemnego i elektronicznego wyrażania opinii w terminie 

od 11 października 2019 r. do 19 października 2019 r. Osobą uprawnioną do kontaktu  

z organizacjami pozarządowymi był Pan Piotr Kielar - inspektor ds. sportu i promocji. Żadna 

z organizacji pozarządowych nie wzięła udziału w konsultacjach. 

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 ustalenia wysokości opłat w 2020 r. za usunięcie i przechowywanie 

statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu 

raciborskiego oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 26 listopada 2019 r. 
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Ad. 3 

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Skarbnik Powiatu omówił projekt 

uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2019 rok (rezerwa ogólna).  

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

490831. 

Skarbnik Powiatu poinformował, że w projekcie uchwały zostały zabezpieczone środki  

w wysokości 2 333,00 zł na wkład własny Powiatu Raciborskiego w finansowaniu kosztów 

działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Raciborzu w związku ze zwiększeniem kwoty 

środków PFRON na ten cel i jednocześnie o ww. kwotę został zmniejszony plan rezerwy 

ogólnej.  

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 (rezerwa ogólna).  

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 

490834. 

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 

490838. 



 

 

6 

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 przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany planów finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego na 2019 rok. 

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

490840. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego  

na 2019 rok. 

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

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej wniesienia wkładów niepieniężnych (aportem) do spółki 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością i objęcie udziałów. 

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

490772. 

Wicestarosta przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu Zarząd Powiatu Raciborskiego 

wniósł w formie niepieniężnej (aportem) do spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu mienie o wartości 

3 078 800,00 zł netto w postaci 4 autobusów. W załączniku do uchwały, tj. w wykazie mienia  

w pozycji nr 1 tabeli znalazł się błąd w numerze VIN gdzie widnieje numer: 

„VNE5046N00N040632”, podczas gdy prawidłowo powinno być: „VNE5046N00M040632”. 

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

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

wkładów niepieniężnych (aportem) do spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej 

w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i objęcie udziałów. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019. 
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Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji „Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z 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 na 2020 rok”. 

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

488773. 

Mając na uwadze ustalenia, o których mowa w pkt 2 protokołu Zarząd Powiatu Raciborskiego  

nie podjął uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Programu współpracy Powiatu 

Raciborskiego z 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 

na 2020 rok”.  

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadań publicznych  

z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Raciborski w obszarze 

nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji 

prawnej. 

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

491063. 

Sekretarz Powiatu przypomniała, że zgodnie z regulacją art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 

2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim  

oraz edukacji prawnej powiat realizuje zadanie publiczne z zakresu administracji rządowej  

w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  

oraz edukacji prawnej. 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 cytowanej powyżej ustawy powiat ma obowiązek powierzyć 

prowadzenie połowy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej 

prowadzącej działalność pożytku publicznego.  

Organizacje pozarządowe prowadzące punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczące 

nieodpłatne poradnictwo obywatelskie wyłania się w otwartym konkursie ofert, o którym 

mowa w art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie. 

W związku z powyższym ogłasza się otwarty konkurs ofert na powierzenie do realizacji 

zadań publicznych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Raciborski 
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w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  

oraz edukacji prawnej: 

 

1) Prowadzenie w roku 2020 punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  

w Krzyżanowicach, w budynku przy ul. Głównej 5; 

2) Prowadzenie w roku 2020 punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

lub punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Kuźni Raciborskiej, w budynku 

przy ul. Klasztornej 9. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator zaproponował, aby w ramach 

prowadzenia punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Krzyżanowicach i Kuźni 

Raciborskiej zastanowić się nad zorganizowaniem raz w tygodniu dyżurów radcy 

prawnego/adwokata w Kornowacu i Nędzy.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na powierzenie do realizacji zadań publicznych z zakresu administracji rządowej 

realizowanych przez Powiat Raciborski w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019.  

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia 

naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach 

otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadań publicznych z zakresu 

administracji rządowej realizowanych przez Powiat Raciborski w obszarze nieodpłatnej 

pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. 

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

491065. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów  

na członków Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu 

ofert na powierzenie do realizacji zadań publicznych z zakresu administracji rządowej 

realizowanych przez Powiat Raciborski w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019.  

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych 

za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form 

kształcenia objętych dofinansowaniem w 2019 roku. 

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

451621. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wstępnie zapoznał się z projektem uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, 

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 

nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2019 roku  

oraz postanowił, że powróci do jego omówienia na kolejnym posiedzeniu.  

Jednocześnie Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Edukacji przygotować dodatkowe 

informacje, które szkoły/placówki oświatowe zawnioskowały o poszerzenie katalogu 

specjalności uprawniających nauczycieli do ubiegania się o refundację czesnego oraz na jakie 

kierunki. 

 

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 

490490. 

Skarbnik Powiatu przekazał, że po przygotowaniu przedmiotowej karty informacyjnej 

otrzymał dodatkowe zmiany w planie finansowym Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej  

i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu oraz II Liceum 

Ogólnokształcącego w Raciborzu.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek podległych na 2019 rok. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa  

dot. Programu Ochrony Środowiska przed hałasem dla terenów położonych wzdłuż odcinków 

dróg Powiatu Raciborskiego, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu 

hałasu. 

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

489335. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ochrony Środowiska przed hałasem  

dla terenów położonych wzdłuż odcinków dróg Powiatu Raciborskiego, na których 

stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu”.   

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z Uchwałą nr 1/I/2019 Powiatowej Społecznej Rady  

Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 24 października 2019 r. w sprawie 

wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  

oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2019. Rada wyraziła pozytywną opinię  

w przedmiotowej sprawie.  

Ww. Uchwała znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 490723. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przekazał do wiadomości radnych na sesję  

w dniu 29 października 2019 r. Uchwałę nr 1/I/2019 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw 

Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 24 października 2019 r. w sprawie wyrażenia 

opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych  

na realizację tych zadań w roku 2019. 
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Starosta przedstawił: 

 

1) opinię oraz zapytania Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Rady 

Powiatu Raciborskiego z posiedzenia w dniu 22 października 2019 r., które znajdują  

się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID: 490463 i 490802.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych udzielić 

odpowiedzi na zapytania nr 1 i 2 Komisji,  

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

z posiedzenia w dniu 23 października 2019 r., która znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 490460. 

 

Starosta zapoznał zebranych z Protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej z kontroli  

pn. „Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2019 roku”. Członkowie 

Komisji nie doszukali się uchybień oraz nie wnoszą uwag do sposobu wykonania budżetu 

Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2019 roku. 

Ww. Protokół znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 490604. 

 

Ad. 5 

 

W końcowej części posiedzenia Starosta omówił dodatkowy projekt uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia w spółce 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą  

w Raciborzu badania kosztów i przychodów oraz rozliczeń publicznego transportu 

zbiorowego organizowanego przez Powiat Raciborski. 

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

491198. 

Starosta przekazał, że powyższy temat został uzgodniony z Burmistrzami, Wójtami Gmin 

Powiatu Raciborskiego. Koszt przeprowadzenia ww. badania zostanie sfinansowany  

przez Gminy Kuźnia Raciborska oraz Nędza.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia  

w spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą  
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w Raciborzu badania kosztów i przychodów oraz rozliczeń publicznego transportu 

zbiorowego organizowanego przez Powiat Raciborski.  

Uchwała stanowi załącznik nr 10 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 28 października 

2019 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 28 października 2019 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2019 rok (rezerwa ogólna).  

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 zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2019 rok. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

wniesienia wkładów niepieniężnych (aportem) do spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i objęcie 

udziałów. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na powierzenie do realizacji zadań publicznych z zakresu administracji rządowej 

realizowanych przez Powiat Raciborski w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów  

na członków Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego 

konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadań publicznych z zakresu administracji 

rządowej realizowanych przez Powiat Raciborski w obszarze nieodpłatnej pomocy 

prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia  

w spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o.  

z siedzibą w Raciborzu badania kosztów i przychodów oraz rozliczeń publicznego 

transportu zbiorowego organizowanego przez Powiat Raciborski.  

 


