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OR.IV.0022.1.10.2020 

 

PROTOKÓŁ  NR 68/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 19 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.  

W związku z nieobecnością Starosty Grzegorza Swobody, który przebywa  

na kwarantannie domowej do 23 marca 2020 r. włącznie, mając na uwadze § 66 ust. 1 Statutu 

Powiatu Raciborskiego, posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta Marek Kurpis. 

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane quorum 

Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał. Jednocześnie poinformował  

o nieobecności Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzeja Chroboczka  

oraz Sekretarza Powiatu Beaty Bańczyk. Posiedzenie odbyło się w budynku A, na parterze, 

pok. nr 4, przy zachowaniu niezbędnych procedur bezpieczeństwa. Rozpoczęło się  

ono faktycznie o godz. 14.15.  

Wicestarosta 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 protokołów z posiedzeń w dniach 10 i 12 marca 2020 r. nastąpi  

w trakcie planowanego, kolejnego posiedzenia. 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 dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów 

przeciw, 0 głosów wstrzymujących – przyjął szczegółowy porządek posiedzenia,  

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Wicestarosta wyznaczył Skarbnika Powiatu do zreferowania ww. punktów porządku 

posiedzenia.  

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

 

Ad. 1 

 

Skarbnik Powiatu omówił 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 

527284. 

Skarbnik Powiatu poinformował, że w przedmiotowym projekcie uchwały zaproponowano:  

 

1) zwiększenie w Rozdziale 75495 o kwotę 20 000,00 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) zmniejszenie w Rozdziale 75818 o kwotę 40 000,00 zł planu rezerwy na zarządzanie 

kryzysowe, 

3) zwiększenie w Rozdziale 85111 o kwotę 20 000,00 zł planu wydatków Referatu Spraw 

Społecznych, z przeznaczeniem dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu – remont 

pomieszczeń w budynku Krwiodawstwa – ul. Sienkiewicza, w związku ze zwalczaniem 

zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków 

choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-COV-2, zwanej „COVID-19”. 
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W trakcie dyskusji, Wicestarosta wniósł do przedmiotowego projektu uchwały autopoprawki 

polegające na:  

 

1) zmniejszeniu w Rozdziale 75818 planu rezerwy na zarządzanie kryzysowe o dodatkową 

kwotę 5 000,00 zł, 

2) zwiększeniu w Rozdziale 85111 o dodatkową kwotę 5 000,00 zł planu wydatków Referatu 

Spraw Społecznych, z przeznaczeniem dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu – remont 

pomieszczeń w budynku przy ul. Cegielnianej. W budynku tym stacjonują ratownicy 

medyczni.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2020 rok, po wniesieniu autopoprawek zgłoszonych przez Wicestarostę  

w trakcie posiedzenia. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 3 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. 

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

527285. 

Skarbnik Powiatu wyjaśnił, że w przedmiotowym projekcie uchwały dokonuje się 

przesunięcia w Rozdziale 75495 kwoty 17 630,00 zł będących w dyspozycji Referatu 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego z grupy wydatków majątkowych do grupy 

wydatków bieżących na realizację 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 3 Członków – 3 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 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  
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Kończąc posiedzenie Wicestarosta przypomniał, że Dyrektor Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu Ryszard Rudnik objęty był kwarantanną domową do 18 marca 2020 r. włącznie. 

Od dnia 19 marca 2020 r. Dyrektor powrócił do pracy na normalnych zasadach.   

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Inspektor  

w Wydziale Organizacyjnym  

 

Magdalena Powązka 

 

Prowadzący posiedzenie: 

wz. Starosty  

 

Marek Kurpis 

Wicestarosta   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 19 marca 2020 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 19 marca 2020 r. 

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

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

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

Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 


