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OR.IV.0022.1.11.2020 

 

PROTOKÓŁ  NR 69/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 26 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. Jednocześnie poinformował o nieobecności Wicestarosty  

Marka Kurpisa, Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Józefa Stukatora, Skarbnika 

Powiatu Romana Nowaka. Posiedzenie odbyło się w budynku A, na parterze, pok. nr 4,  

przy zachowaniu niezbędnych procedur bezpieczeństwa. 

Starosta poinformował, że posiedzenie zwołano w trybie pilnym. 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, 12, 19 marca 2020 r. nastąpi w trakcie planowanego, kolejnego posiedzenia  

w dniu 31 marca 2020 r. Porządek posiedzenia 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. 

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. 

Starosta wyznaczył Zastępcę Skarbnika Powiatu Dominikę Budzan do zreferowania 

ww. punktów porządku posiedzenia.  
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TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

 

Starosta poinformował, że kolejne planowane posiedzenie będzie miało miejsce  

w tut. Starostwie 31 marca 2020 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

Zastępca Skarbnika Powiatu zaprezentowała 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 

528471. 

Zastępca Skarbnika Powiatu wyjaśniła, że przedmiotowy projekt uchwały dotyczy: 

1) zwiększenia 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) zwiększenia w Rozdziale 75495 o kwotę 5 000,00 zł planu wydatków Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu, z przeznaczeniem na zapewnienie powrotu do domu 

młodzieży przebywającej w Maladze (obszar Andaluzji objęty epidemią wirusa  

SARS-COV-2), uczestniczącej w programie Erasmus+,  

3) zmniejszenia w Rozdziale 75818 o kwotę 25 000,00 zł planu rezerwy na zarządzanie 

kryzysowe. 

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 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Zastępca Skarbnika Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

528476. 

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.  

 

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Wydziałowi Finansowemu  

oraz Referatowi Edukacji przygotować pismo do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, 

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski w sprawie dokonania korekty 

zapotrzebowania na środki finansowe związane z wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli  

oraz pracowników niepedagogicznych. Podczas wyliczeń należy wziąć pod uwagę 

przekazaną opinię radcy prawnego dot. przedmiotowej kwestii.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Kierownik  

Biura Obsługi Starosty   

 

Sylwia Sitarz 

 

Prowadzący posiedzenie: 

Starosta  

 

Grzegorz Swoboda  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 26 marca 2020 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 26 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. 


