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OR.IV.0022.1.50.2019 

 

 

PROTOKÓŁ NR 56/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 10 grudnia 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 materiały dodatkowe: 

1) nową wersję projektu 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, 

2) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów 

finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych 

Powiatu Raciborskiego na 2019 rok, 

3) wniosek Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu w sprawie umorzenia pożyczki 

wraz z odsetkami zgodnie z umową nr ZS.8023.1.2.2019 z dnia 4 stycznia 2019 r., 
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4) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody  

na dokonanie umorzenia należności pieniężnych przypadających Powiatowi 

Raciborskiemu od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z tytułu niespłaconej części pożyczki 

udzielonej Szpitalowi z budżetu Powiatu Raciborskiego na podstawie umowy  

nr ZS.8023.1.2.2019 z dnia 4 stycznia 2019 r. wraz ze zmianami. 

 

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 55/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 03 grudnia 2019 r.  

2. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

Starosta poinformował, że kolejne planowane posiedzenie będzie miało miejsce  

w tut. Starostwie 18 grudnia 2019 r. o godz. 9.00.  

 

 

Ad. 1 

 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 55/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 03 grudnia 2019 r. 
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Ad. 2 

 

Wicestarosta omówił nową wersję projektu 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 

502610. 

Wicestarosta wyjaśnił, że 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. 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 Powiatu skierował projekt omawianej 

Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego do konsultacji. Konsultacje prowadzono w formie 

pisemnego i elektronicznego wyrażania opinii. Konsultacje prowadzono w terminie od 29 

listopada do 6 grudnia 2019r. Osobą uprawnioną do kontaktu z organizacjami pozarządowymi 

była Pani Kierownik Referatu Edukacji. Poinformowano, że żadna organizacja pozarządowa 

nie wzięła udziału w konsultacjach i nie zgłoszono również żadnych uwag. 

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 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 
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dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz postanowił  

o jej przekazaniu na sesję w dniu 19.12.2019 r. 

 

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 rok. 

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

502166. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 rok z uwzględnieniem zmian 

zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

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

OR.IV.0025.1.2019.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na rok 2019. 

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

502169.  

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 4 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 udzielenia, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2019 r., pożyczki 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. 

Józefa Rostka w Raciborzu ze zmianami. 

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

501770.  
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Wicestarosta poinformował, że w dniu 12 listopada 2019 r. Dyrektor Szpitala zwrócił się do 

Zarządu Powiatu o umorzenie pożyczki otrzymanej na podstawie w/w umowy. Dnia 15 

listopada br. Szpital spłacił 1 000 000,00 zł otrzymanej pożyczki wraz z odsetkami. Zarząd 

Powiatu na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2019 r., po zapoznaniu się z wnioskiem 

Dyrektora, nie wyraził zgody na umorzenie pozostałej do spłaty części pożyczki w kwocie 

1 000 000,00 zł. Dnia 20 listopada br. Dyrektor Szpitala wystąpił z wnioskiem o umorzenie 

pozostałej części pożyczki. Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2019 r. 

nie wyraził zgody na umorzenie, natomiast wyraził wstępnie zgodę na zmianę terminu spłaty 

pozostałej części pożyczki z dnia 15 grudnia na dzień 20 grudnia br. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej udzielenia, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2019 r., pożyczki 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. 

Józefa Rostka w Raciborzu ze zmianami. 

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

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska omówiła projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia Pani Ewie Lewandowskiej – 

Członkowi Zarządu Powiatu Raciborskiego upoważnienia do reprezentowania Powiatu 

Raciborskiego na XXXII Walnym Zgromadzeniu Członków Związku Stowarzyszeń pod 

nazwą „Śląski Ogród Botaniczny” w dniu 17 grudnia 2019 r. 

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

501510.  

W wyniku przeprowadzonej dyskusji Zarząd Powiatu Raciborskiego podjął decyzję  

o wystąpieniu Powiatu Raciborskiego ze Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród 

Botaniczny. Wobec powyższego polecił Pani Kierownik Referatu Ochrony Środowiska  

i Rolnictwa przygotować na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu Raciborskiego projekt 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wystąpienia z Związku Stowarzyszeń pod 

nazwą „Śląski Ogród Botaniczny” w Mikołowie. 

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

0 głosów wstrzymujących – nie podjął uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia Pani Ewie Lewandowskiej – Członkowi Zarządu Powiatu Raciborskiego 

upoważnienia do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na XXXII Walnym Zgromadzeniu 
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Członków Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny” w dniu 17 grudnia 

2019 r. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił dodatkowy 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 

503129.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany planów finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego na 2019 rok z uwzględnieniem zmian zgłoszonych w 

trakcie posiedzenia. 

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

OR.IV.0025.1.2019.  

 

Starosta poinformował, że po raz kolejny Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu zwrócił 

się do Zarządu Powiatu Raciborskiego z wnioskiem o umorzenie pożyczki wraz z odsetkami 

zgodnie z umową nr ZS.8023.1.2.2019. 

Ww. wniosek znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 502913. 

Wicestarosta w nawiązaniu do kolejnego wniosku Dyrektora Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu z dnia 09 grudnia 2019 r. w sprawie umorzenia II raty pożyczki wraz  

z odsetkami (zgodnie z umową nr ZS.8023.1.2.2019 z dnia 4 stycznia 2019 r.) omówił projekt 

uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie 

umorzenia należności pieniężnych przypadających Powiatowi Raciborskiemu  

od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. 

Józefa Rostka w Raciborzu z tytułu niespłaconej części pożyczki udzielonej Szpitalowi  

z budżetu Powiatu Raciborskiego na podstawie umowy nr ZS.8023.1.2.2019 z dnia 4 stycznia 

2019 r. wraz ze zmianami. 

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

503376. 

Zarządu Powiatu Raciborskiego zapoznał się z projektem uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na dokonanie umorzenia należności pieniężnych przypadających Powiatowi 
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Raciborskiemu od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z tytułu niespłaconej części pożyczki 

udzielonej Szpitalowi z budżetu Powiatu Raciborskiego na podstawie umowy nr 

ZS.8023.1.2.2019 z dnia 4 stycznia 2019 r. wraz ze zmianami i polecił Kierownikowi 

Referatu Spraw Społecznych przekazać ww. projekt na najbliższe posiedzenie Komisji 

Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego, celem uzyskania opinii 

Komisji. 

 

 

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 

501329. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek podległych na 2019 rok z uwzględnieniem 

dodatkowych zmian zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu  

dot. wyrażenia zgody na przygotowanie i złożenie 1 wniosku o dofinansowanie dla projektu, 

tymczasowo pod tytułem roboczym: „Akademia Równych Szans”, w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI - 

Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego 

kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji 

elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego,  Poddziałanie 11.1.4. Poprawa 

efektywności kształcenia ogólnego – konkurs. 

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

501449. 

Wicestarosta poinformował, że Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2014-2020 ogłosiła w dniu 

30.09.2019 r. nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej XI - 

Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego 
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kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji 

elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4. Poprawa 

efektywności kształcenia ogólnego – konkurs. Projekty dofinansowane będą w ramach 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Poziom dofinansowania wynosi 90%, (w tym 

85% środki EFS, 5% budżet państwa) a wkład własny w wysokości 10% , który może być  

w formie środków finansowych lub wkładu niepieniężnego (np. nieruchomości –  np. 

pracownie szkolne, urządzenia, materiały, nieodpłatna praca wykonywana przez 

wolontariuszy). Wnioski można składać w terminie od 30.10.2019 r. do 09.01.2020 r. 

Wicestarosta przedstawił krótki opis propozycji realizacji projektu, w którym poinformował 

że planuje się objęcie działaniami projektowymi 90 uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej 

nr 10 w Raciborzu a w ramach realizacji projektu wstępnie zaplanowano : 

1) doposażenie pracowni przyrodniczo/geograficznej (zakup monitora interaktywnego, 

tabletów dla uczniów, mebli szkolnych, pomocy dydaktycznych), 

2)  dodatkowe zajęcia dla uczniów w łącznym wymiarze 105 godzin, 

3) doposażenie szkoły w specjalistyczne pomoce dydaktyczne  i narzędzia do wspierania 

rozwoju ucznia niepełnosprawnego, 

4) zakup sprzętu i przeszkolenie nauczycieli do metody Warnkego- trening słuchowy, 

wzrokowy i motoryczny. Poszerzenie oferty szkoły o nową metodę terapeutyczną, 

5) dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów w łącznym wymiarze-262 godziny. 

Po zapoznaniu się z w/w kartą informacyjną Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na 

przygotowanie i złożenie 1 wniosku o dofinansowanie na omawiany przez Wicestarostę 

projekt. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. informacji o osobach 

uczęszczających do szkół funkcjonujących na terenie powiatu raciborskiego i na zajęcia  

w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu oraz w Młodzieżowym Domu Kultury  

w Raciborzu, a zamieszkałych poza terenem powiatu raciborskiego. 

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

502610. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z przedstawioną informacją dot. osób 

uczęszczających do szkół funkcjonujących na terenie powiatu raciborskiego i na zajęcia  

w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu oraz w Młodzieżowym Domu Kultury 

w Raciborzu a zamieszkałych poza terenem powiatu raciborskiego.  
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Sekretarz Powiatu poinformowała, że: 

1)  posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji odbędzie 

się w dniu 17 grudnia 2019 r. o  godz. 12:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu  

2) posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu 

Raciborskiego VI kadencji odbędzie się  w dniu 17 grudnia 2019 r. o  godz. 14:00  

w Starostwie Powiatowym w Raciborzu, 

3) wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji 

odbędzie się w dniu 17 grudnia 2019 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym  

w Raciborzu. 

Ww. informacje znajdują się w  systemie informatycznym Mdok pod numerami UID 502364 

oraz 502359. 

 

 

Ad.5 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia 

realizacji Uchwały Nr XIII/111/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 listopada 2019 r. 

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

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

501327. 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem Zarządu Powiatu Raciborskiego zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr 

XIII/111/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 listopada 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. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia 

realizacji Uchwały Nr XIII/112/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 listopada 2019 r. 

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2019 – 2032. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 
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501329. 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem Zarządu Powiatu Raciborskiego zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr 

XIII/112/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 listopada 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. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu  

do określenia realizacji Uchwały Nr XIII/114/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 

listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za 

przechowywanie pojazdów w 2020 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

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

502135. 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem Zarządu Powiatu Raciborskiego zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu do określenia realizacji Uchwały Nr 

XIII/114/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia 

wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2020 roku na obszarze 

Powiatu Raciborskiego. 

Ustalił Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewę Lewandowską jako nadzorującego 

wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Komunikacji i Transportu odpowiedzialny za jej 

realizację. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia 

realizacji Uchwały Nr XIII/115/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 listopada 2019 r. 

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. 

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

501023. 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem Zarządu Powiatu Raciborskiego zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały Nr 

XIII/115/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie Programu 
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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. 

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

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację. 

 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia 

realizacji Uchwały Nr XIII/116/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 listopada 2019 r. 

w sprawie wyboru firmy audytorskiej, która przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu sporządzonego na dzień 31.12.2019 r. oraz na dzień 31.12.2020 r. 

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

501021. 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem Zarządu Powiatu Raciborskiego zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały Nr 

XIII/116/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie wyboru 

firmy audytorskiej, która przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu sporządzonego na dzień 31.12.2019 r. oraz na dzień 31.12.2020 r. 

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

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia 

realizacji do określenia realizacji Uchwały Nr XIII/117/2019 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 26 listopada 2019 r. 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. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

501019. 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem Zarządu Powiatu Raciborskiego zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji do określenia 

realizacji Uchwały Nr XIII/117/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 listopada 2019 r. 
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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. 

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

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację. 

 

 

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 grudnia 2019 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 10 grudnia 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 zadań zleconych powiatowi na rok 2019. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

udzielenia, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2019 r., pożyczki Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu ze zmianami. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2019 rok. 

 

 


