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OR.IV.0022.1.48.2019 

 

PROTOKÓŁ  NR 54/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 26 listopada 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 opinie Komisji Budżetu, Gospodarki  

i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego z posiedzenia w dniu 25 listopada 2019 r. 

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 53/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 19 listopada 2019 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 
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Starosta poinformował, że kolejne planowane posiedzenie będzie miało miejsce  

w tut. Starostwie 3 grudnia 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 53/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 19 listopada 2019 r. 

 

Ad. 2 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 

raciborskiego. 

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

497973. 

Wicestarosta przypomniał, że zgodnie z regulacją art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 499 ze zm.) rada powiatu,  

po zasięgnięciu opinii prezydenta, burmistrzów, wójtów gmin powiatu oraz samorządu 

aptekarskiego ustala rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych, który powinien zapewnić 

ludności powiatu dostęp do świadczeń w porze nocnej, niedziele, święta i dni wolne  

od pracy. 

Apteka „Opawska – Pod Różami” (apteka całodobowa) zabezpiecza bezterminowo ludności 

powiatu dostęp do świadczeń w porze nocnej, niedziele, święta i dni wolne od pracy, wobec 

tego zrezygnowano z corocznego ustalania rozkładu godzin pracy aptek. 

Zmiany przyjętego Uchwałą Nr XLV/404/2018 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 25 września 2018 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 

raciborskiego dokonuje się w związku ze: 

1) zmianą rozpoczęcia godzin pracy, z godz. 8.00 na godz. 7.30, Apteki Pod Różami- 

Centrum Farmaceutyczne Rynek 12 w Raciborzu; 

2) skróceniem godzin czasu pracy, z godz. 20.00 do godz. 18.00, Apteki „Kolejowa”  

w Raciborzu ul. Kolejowa 20 oraz rezygnacji z pracy w soboty; 
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3) skróceniem godzin czasu pracy, z godz. 20.00 do godz. 18.00, Apteki „Victoria”  

w Raciborzu ul. Mickiewicza 19b/11 oraz rezygnacji z pracy w soboty. 

 

Wicestarosta dodał, że realizując postanowienia art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września  

2001 r. Prawo farmaceutyczne Zarząd Powiatu Raciborskiego wystąpi do Prezydenta, 

Burmistrzów, Wójtów Gmin Powiatu Raciborskiego oraz Śląskiej Izby Aptekarskiej o opinię 

na temat projektu rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych. 

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 

(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r., poz. 8283) ww. projekt uchwały należy skierować  

do konsultacji. 

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 określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  

na terenie powiatu raciborskiego oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w styczniu  

2020 r.  

W związku z powyższym Kierownik Referatu Spraw Społecznych przygotuje wystąpienie 

Zarządu do Prezydenta, Burmistrzów, Wójtów Gmin Powiatu Raciborskiego oraz Śląskiej 

Izby Aptekarskiej o opinię na temat projektu rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie kryteriów 

branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające 

zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo-

wychowawczych prowadzonych przez Powiat Raciborski, liczby punktów możliwych  

do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia 

spełnienia tych kryteriów. 

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

482019. 
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Wicestarosta wyjaśnił, iż na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia 

organizowane w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej przyjmuje się kandydatów 

zamieszkałych na obszarze danego powiatu. 

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia 

organizowane w placówkach oświatowo-wychowawczych, zgodnie z art. 144 ust. 4 ustawy  

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe organ prowadzący określa kryteria brane  

pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego. Organ prowadzący określa 

również liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty 

niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów. 

Z uwagi na fakt, iż Powiat Raciborski jest organem prowadzącym dla dwóch placówek 

oświatowych: Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu oraz Międzyszkolnego Ośrodka 

Sportowego w Raciborzu zachodzi konieczność przyjęcia odrębnych kryteriów dla każdej  

z ww. placówek ze względu na ich specyfikę. 

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego wprowadził autopoprawki do załączników nr 1  

i 2 polegających na dodaniu dodatkowego kryterium w brzmieniu: 

Lp. Kryterium Liczba 

punktów 

Dokument potwierdzający 

spełnienie kryterium 

4. Uczęszczanie kandydata zamieszkałego 

poza terenem powiatu raciborskiego  

do szkół funkcjonujących na terenie 

powiatu raciborskiego 

2 Oświadczenie 

kandydata/rodziców/ 

opiekunów prawnych 

 

Ponadto Zarząd wprowadził autopoprawkę redakcyjną do określenia kryterium w załączniku 

nr 1, pkt I, lp.1.  

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 kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia 

organizowane w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat 

Raciborski, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria  

oraz dokumentów niezbędnych  do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz postanowił  

o jego przekazaniu na sesję w dniu 19 grudnia 2019 r., po wniesieniu autopoprawek  

do załączników nr 1 i 2 zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 
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Jednocześnie Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Edukacji przygotować na kolejne 

posiedzenie informację dodatkową o osobach uczęszczających do szkół funkcjonujących  

na terenie powiatu raciborskiego i na zajęcia w MOS w Raciborzu oraz MDK w Raciborzu,  

a zamieszkałych poza terenem powiatu raciborskiego. 

 

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 

497521. 

Skarbnik Powiatu przekazał, iż po spotkaniu z dyrektorami jednostek organizacyjnych 

Powiatu Raciborskiego, w dniu 25 listopada 2019 r. miało miejsce kolejne spotkanie  

z księgowymi jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego. W trakcie spotkania zostały 

wykazane brakujące środki finansowe na wynagrodzenia i pochodne pracowników  

w ww. jednostkach organizacyjnych w kwocie ok. 2 000 000,00 zł.  

W związku z powyższym Skarbnik Powiatu wniósł autopoprawkę do przedmiotowego 

projektu uchwały polegającą na zwiększeniu planu wydatków z przeznaczeniem  

na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach oświatowych w ogólnej kwocie ponad 

1 500 000,00 zł i zmniejszeniu planu wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji. 

Pozostałe brakujące środki zostaną przyjęte w projekcie uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 r., 

który przekazany zostanie na sesję w dniu 19 grudnia 2019 r.  

Jednocześnie Skarbnik Powiatu wniósł autopoprawkę do ww. projektu uchwały polegającą  

na tym, że w Rozdziale 75020 dokonuje się przesunięcia kwoty 20 000,00 zł w planie 

wydatków Starostwa Powiatowego w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup komputerów.  

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, po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawek 

zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2019.  
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Ponadto Skarbnik Powiatu zaproponował, aby w tym roku zostały zapłacone składki ZUS  

i podatek od wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego 

za grudzień 2019 r. Powyższa propozycja spotkała się z akceptacją zebranych.  

 

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 

497526. 

Skarbnik Powiatu wniósł autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały polegające  

na tym, że w Rozdziale 70005 dokonuje się przesunięcia w planie wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Gospodarki Nieruchomościami, z przeznaczeniem na koszty 

zastępstwa procesowego.  

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, 

po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

Po zmianie, 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 

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 

497527. 

Skarbnik Powiatu wniósł autopoprawki do przedmiotowego projektu uchwały polegające  

na tym, że w Rozdziale 71012 dokonuje się przesunięcia kwoty 36 307,00 zł w planie 

wydatków będących w dyspozycji Wydziału Geodezji, z przeznaczeniem na zakupy 

inwestycyjne.  

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 
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na 2019 rok, po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawek zgłoszonych w trakcie 

posiedzenia. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2019.  

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

wyboru najkorzystniejszych ofert w otwartym konkursie 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 wraz z dodatkową informacją Komisji konkursowej. 

Ww. projekt uchwały i informacja znajdują się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerami UID: 497993 i 497997. 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że Komisja konkursowa stwierdziła, że w wyznaczonym 

terminie tj. do dnia 20 listopada 2019 r. do godz. 15.30 wpłynęły następujące oferty: 

 

1) zadanie nr 1: 

a) Fundacja TOGATUS PRO BONO, 10-544 Olsztyn, ul. Warmińska 7/1, 

b) Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „TĘCZA”, 47-400 Racibórz, ul. Wojska 

Polskiego 8, 

c) Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”, 40-074 Katowice, 

ul. Raciborska 48/2; 

2) zadanie nr 2: Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”,  

40-074 Katowice, ul. Raciborska 48/2. 

 

W wyniku dokonania oceny formalnej Komisja stwierdziła następujące uchybienia  

w poszczególnych ofertach: 

1) zadanie nr 1: Fundacja TOGATUS PRO BONO - naruszenie zapisów ust. 21 pkt 4 zasad 

przeprowadzenia konkursu tj. brak uchwały o przeznaczeniu nadwyżki przychodów  

nad kosztami za rok 2018, jeżeli była podjęta lub brak oświadczenia o niepodjęciu takiej 

uchwały. 

Jednocześnie Komisja stwierdziła, iż pozostałe oferty spełniają wymogi formalne konkursu.  
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Następnie Komisja dokonała oceny merytorycznej złożonych ofert w oparciu o kryteria 

określone w zasadach konkursu. Poszczególne oferty otrzymały następujące oceny punktowe: 

1) zadanie nr 1: 

a) Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „TĘCZA” – 148 punktów,  

b) Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” – 142 punkty;   

2) zadanie nr 2: 

Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” – 142 punkty.   

Maksymalna liczba punktów możliwych do otrzymania to 160, natomiast minimalna liczba 

punktów kwalifikująca organizację do realizacji zadania i otrzymania dotacji wynosiła 96. 

W związku z powyższym Komisja rekomenduje Zarządowi następujące organizacje jako 

realizatorów poszczególnych zadań: 

- zadanie nr 1 – Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „TĘCZA”, 

- zadanie nr 2 – Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”. 

 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert  

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

Sekretarz Powiatu dodała, że od 2020 r. dodatkowo w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej 

będzie można skorzystać z nieodpłatnej mediacji.  

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

promocji i ochrony zdrowia. 

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

496108. 

Wicestarosta poinformował, że ww. projekt uchwały dotyczy ogłoszenia otwartego konkursu 

ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu promocji  

i ochrony zdrowia tj. „Psychologiczna opieka nad chorym, rodziną pacjenta w czasie choroby 

i w okresie żałoby oraz nad zespołem pracowników hospicjum w latach 2020 – 2022”. Środki  
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przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadania w 2020 r. wynoszą 12 000,00 zł, ofertę  

na realizację zadania należy złożyć w terminie do dnia 20 grudnia 2019 r. w Biurze Obsługi 

Klienta Starostwa Powiatowego w Raciborzu. W ogłoszeniu o konkursie zawarto zapis,  

że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 17 stycznia 2020 r. Decyzję dotyczącą wyboru 

najkorzystniejszych ofert i wysokości udzielonej dotacji podejmuje Zarząd po zapoznaniu się 

z opinią Komisji konkursowej. 

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 realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu promocji i ochrony 

zdrowia. 

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

Jednocześnie Zarząd Powiatu Raciborskiego podkreślił, iż konkurs „Psychologiczna opieka 

nad chorym, rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem 

pracowników hospicjum w latach 2020 – 2022” zostanie rozstrzygnięty, jeśli środki na jego 

realizację zostaną zatwierdzone w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 r.  

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie konsultacji 

projektu rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego. 

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

497975. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie konsultacji projektu rozkładu godzin 

pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego. 

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

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 

kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia 

rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w placówkach 

oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Raciborski, liczby punktów 

możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych  

do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

497453. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej kryteriów branych pod uwagę na drugim 

etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające 

uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych  

przez Powiat Raciborski, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria  

oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, po wniesieniu 

autopoprawek, o których mowa w pkt 2 protokołu. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2019.  

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

w Rudach Panu Rafałowi Lazarowi do podpisania umowy z firmą "Pro-Inwest" na realizację 

projektu „Młodzi na Start_SL”, nr WND-RPSL.09.01.05-24-046B/18, realizowanego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

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

496508. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach Panu Rafałowi Lazarowi 

do podpisania umowy z firmą "Pro-Inwest" na realizację projektu „Młodzi na Start_SL”,  

nr WND-RPSL.09.01.05-24-046B/18, realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019.  

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

497066. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu ubiegającego się  

o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019.  

Jednocześnie Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Edukacji,  

aby w przyszłości ujednolicić zapisy dotyczące pełnionych funkcji osób powoływanych  

do komisji oraz zrezygnować z rozbudowanego opisywania kwalifikacji członków. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu Pana Artura Krawca w przypadku 

nieobecności oraz upoważnienia tegoż nauczyciela do składania oświadczeń związanych  

z realizacją bieżącej działalności Powiatu Raciborskiego przez Międzyszkolny Ośrodek 

Sportowy w Raciborzu. 

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

495697. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego  

w Raciborzu Pana Artura Krawca w przypadku nieobecności oraz upoważnienia tegoż 

nauczyciela do składania oświadczeń związanych z realizacją bieżącej działalności Powiatu 

Raciborskiego przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 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 

497930. 

Skarbnik Powiatu przekazał, że po przygotowaniu przedmiotowej karty informacyjnej 
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otrzymał dodatkowe zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek podległych na 2019 rok. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska przedstawiła kartę informacyjną 

Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa dot. przekazania „Raportu z realizacji zadań 

zawartych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Krzyżanowice na lata 2017-2020  

za lata 2017 i 2018.”. 

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

496925. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął do wiadomości „Raport z realizacji zadań zawartych  

w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Krzyżanowice na lata 2017-2020 za lata 2017  

i 2018.”. 

 

Starosta przedstawił Uchwałę nr 2/II/2019 Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii  

na temat projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. Społeczna Rada wyraziła 

pozytywną opinię o podziale środków PFRON przedstawionym w projekcie 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. 

Ww. Uchwała znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 496921. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z Uchwałą nr 2/II/2019 Powiatowej Społecznej 

Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie 

wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego i postanowił  

o zgłoszeniu na sesji w dniu 26 listopada 2019 r. autopoprawki do uzasadnienia ww. projektu 

uchwały.  

 

Starosta przedstawił: 

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

Raciborskiego z posiedzenia w dniu 19 listopada 2019 r., które znajdują się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerami UID: 497969 i 497970.  
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Zarząd polecił Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu udzielić odpowiedzi 

na zapytanie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Powiatu 

Raciborskiego z posiedzenia w dniu 19 listopada 2019 r. O powyższym Dyrektora 

poinformuje Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów,  

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

Raciborskiego z posiedzenia w dniu 21 listopada 2019 r., które znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 498097.  

Zarząd polecił, aby Kierownik Referatu Edukacji udzieliła odpowiedzi na wniosek nr 1 

tiret pierwszy i drugi, a Kierownik Referatu Audytu i Kontroli na wniosek nr 1 tiret trzeci 

Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu Raciborskiego z posiedzenia 

w dniu 21 listopada 2019 r.,  

3) opinie Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego  

z posiedzenia w dniu 25 listopada 2019 r., które znajduje się w systemie informatycznym 

Mdok pod numerem UID 498765. 

 

W końcowej części posiedzenia Starosta przekazał zebranym ustalenia z konwentu  

samorządów Powiatu Raciborskiego dotyczące powiatowo-gminnego transportu publicznego.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego podkreślił, iż Powiat Raciborski jest wspólnie z gminami 

organizatorem transportu publicznego. W oparciu o przepisy zapewnia komunikację 

pomiędzy miejscowościami w poszczególnych samorządach, realizując w ten sposób zadanie 

własne gmin. W ramach powyższego działania gminy, w formie rekompensaty, partycypują 

finansowo w kosztach PKS na swoim terenie wynikających z poszczególnych linii 

autobusowych oraz ich godzin kursowania. 

Z inicjatywy Gmin Kuźnia Raciborska i Nędza przeprowadzono w raciborskim PKS-ie 

kontrolę rozliczeń przychodów i kosztów publicznego transportu zbiorowego. Kontrolę 

przeprowadziła osoba wskazana przez powyższe samorządy. Od wyniku kontroli uzależniały 

one współfinansowanie przewozów autobusowych. Kontrola nie wykazała żadnych 

nieprawidłowości. Przeciwnie - potwierdziła prawidłowość realizacji zadania  

przez powiatowego przewoźnika. Obecnie Powiat oczekuje na stanowisko Gmin w sprawie 

dalszego finansowania transportu. Jeśli nie będzie pełnego zabezpieczenia rekompensaty  

po stronie Gmin, organizator transportu jakim jest Powiat Raciborski zostanie zmuszony  

do redukcji kursów, które zgodnie z przepisami są zadaniem gminy. Powyższe może 

skutkować zmianą rozkładu jazdy już od 2 grudnia br. 
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Zebrani podkreślili, że Powiat Raciborski zwiększył udział do 25% kosztów comiesięcznej 

rekompensaty dla PKS, odciążając tym samym znacznie wydatki samorządów gminnych. 

 

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 26 listopada 2019 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 26 listopada 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 zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2019 rok. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert  

w otwartym konkursie 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. 

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

na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu promocji i ochrony 

zdrowia. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie konsultacji projektu rozkładu godzin 

pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej kryteriów branych pod uwagę  

na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania  

lub rozwijające uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo-wychowawczych 

prowadzonych przez Powiat Raciborski, liczby punktów możliwych do uzyskania  

za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych 

kryteriów. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach Panu Rafałowi 

Lazarowi do podpisania umowy z firmą "Pro-Inwest" na realizację projektu „Młodzi  

na Start_SL”, nr WND-RPSL.09.01.05-24-046B/18, realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
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11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu ubiegającego się  

o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

12. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego  

w Raciborzu Pana Artura Krawca w przypadku nieobecności oraz upoważnienia tegoż 

nauczyciela do składania oświadczeń związanych z realizacją bieżącej działalności 

Powiatu Raciborskiego przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu. 

 


