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OR.IV.0022.1.8.2020 

 

PROTOKÓŁ  NR 66/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 12 marca 2020 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. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 07.35.  

Starosta poinformował, że posiedzenie zwołano w trybie pilnym – telefonicznie  

(bez wysyłania materiałów). Mając na uwadze konieczność realizowania zadań związanych 

ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką  

oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-COV-2, zwanej 

„COVID-19” zachodzi potrzeba dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 

rok. Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 10 marca 2020 r. nastąpi w trakcie kolejnego 

posiedzenia, które odbędzie się zwyczajowo we wtorek, 17 marca 2020 r. Porządek 

posiedzenia, zgodnie z propozycją Skarbnika Powiatu, obejmuje: 

1) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok, 

2) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

powiatowi na rok 2020, 

3) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

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. 

Starosta wyznaczył Skarbnika Powiatu do zreferowania ww. punktów porządku 

posiedzenia. Przekazał, że w posiedzeniu biorą udział Kierownik Referatu Bezpieczeństwa  
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i Zarządzania Kryzysowego Krzysztof Szydłowski oraz Kierownik Biura Obsługi Starosty 

Sylwia Sitarz. Dodał, że po zakończeniu posiedzenia wraz z ww. kierownikami udaje się  

na odprawę do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.  

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

2. Sprawy bieżące.  

 

Starosta poinformował, że kolejne planowane posiedzenie będzie miało miejsce  

w tut. Starostwie 17 marca 2020 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

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

526161. 

Skarbnik Powiatu poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały dotyczy:  

1) zwiększenia w Rozdziale 85111 o kwotę 550 900,00 zł planu dotacji celowej zgodnie  

z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.71.4.2020 z 10 marca 2020 r.,  

z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, 

zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby 

zakaźnej wywołanej wirusem SARS-COV-2, zwanej „COVID-19”, 

2) zwiększenia w Rozdziale 85111 o kwotę 550 900,00 zł planu wydatków Referatu Spraw 

Społecznych, z przeznaczeniem dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu – Oddział 

Obserwacyjno-Zakaźny, na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, 

zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby 

zakaźnej wywołanej wirusem SARS-COV-2, zwanej „COVID-19”. 

 

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 2020 rok. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawiał projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na rok 2020. 

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

526163. 

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 2020. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok (rezerwa na zarządzanie 

kryzysowe).  

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

526165. 

Skarbnik Powiatu wyjaśnił, że przedmiotowy projekt uchwały dotyczy: 

1) zwiększenia w Rozdziale 75495 o kwotę 70 000,00 zł planu wydatków Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu, z przeznaczeniem na zadania związane ze zwalczaniem 

zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków 

choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-COV-2, zwanej „COVID-19”, 

2) zmniejszenia w Rozdziale 75818 o kwotę 70 000,00 zł planu rezerwy na zarządzanie 

kryzysowe. 

 

Szczegółowy podział środków na zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, 

zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby 

zakaźnej wywołanej wirusem SARS-COV-2, zwanej „COVID-19” przedstawili Sekretarz 

Powiatu Beata Bańczyk oraz Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego Krzysztof Szydłowski.  

Kierownik Krzysztof Szydłowski zaproponował, aby w ramach ww. środków zakupić  

m.in. dekontaminator, który przeznaczony będzie na potrzeby ratownictwa medycznego. 

Propozycja powyższa spotkała się z akceptacją zebranych.  
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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 2020 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Mając na uwadze, że obecnie na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu przebywa pięcioro pacjentów zakażonych wirusem SARS-COV-2, którzy są 

mieszkańcami Rybnika, Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Spraw 

Społecznych wystąpić do Starosty Rybnickiego oraz Prezydenta Miasta Rybnika z prośbą  

o udzielenie wsparcia finansowego dla Szpitala z przeznaczeniem na finansowanie zadań 

związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką 

oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-COV-2, zwanej 

„COVID-19”. 

 

Ad. 2 

 

W związku z potencjalnym zagrożeniem związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa  

SARS-COV-2 Wicestarosta przedstawił planowane działania zapobiegawczo-profilaktyczne 

w jednostkach organizacyjnych Powiatu Raciborskiego. W dniach od 12 do 25 marca 2020 r. 

Punkt Informacji Turystycznej na Zamku Piastowskim w Raciborzu będzie nieczynny. 

Odwołane zostaną także wszystkie wydarzenia oraz imprezy masowe na terenie Zamku 

Piastowskiego. Również od 12 do 25 marca 2020 r. zostają czasowo ograniczone zajęcia 

dydaktyczno-wychowawcze w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Raciborski. Sprawa była głównym tematem narady z dyrektorami, która miała 

miejsce w dniu 11 marca 2020 r. Kolejna narada w tej sprawie odbędzie się 13 marca br.  

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej 

w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu wprowadzi zmiany w kursowaniu pojazdów. 

Od dnia 16 marca br. do odwołania autobusy kursować będą według rozkładu wakacyjnego.  

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu będzie zachęcać do załatwiania swoich spraw 

korzystając z usług elektronicznych.  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska poinformowała, że Starostwo 

Powiatowe w Bielsku-Białej podejmuje działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa 

mieszkańcom, których obsługuje (większość mieszkańców będzie obsługiwana tylko  
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w Biurze Obsługi Mieszkańca, które znajduje się na parterze, wystosowano prośbę,  

aby w miarę możliwości wykorzystywać alternatywne sposoby komunikacji z urzędem:  

przez ePUAP, wysyłając pisma/wnioski na e-maila, telefonicznie).  

Sekretarz Powiatu poinformowała, że w związku z decyzją rządu o zamknięciu z powodu 

COVID-19 od 12 do 25 marca 2020 r. żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli lub szkół 

rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku 

życia przysługuje z tego tytułu dodatkowy zasiłek opiekuńczy. W Starostwie z takiej 

możliwości może skorzystać 44 pracowników.  

 

W związku z odwołaniem XX Eko-Wystawy-Ciepło Przyjazne Środowisku, która miała 

odbyć się w dniach 9-10 maja 2020 r. Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności  

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął decyzję  

o niewprowadzaniu na sesję w dniu 31 marca 2020 r. projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego  

dla Gminy Pietrowice Wielkie na realizację zadania publicznego o charakterze 

ponadgminnym w zakresie edukacji ekologicznej.  

 

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 12 marca 2020 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 12 marca 2020 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2020. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2020 rok (rezerwa na zarządzanie kryzysowe).  


