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OR.IV.0022.1.21.2020 

 

PROTOKÓŁ  NR 79/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 9 czerwca 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 odbyło się w budynku A, na parterze, w sali narad  

z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.  

  Starosta rozszerzył porządek posiedzenia o materiały dodatkowe, które zostaną 

omówione w pkt 6 protokołu, tj. o: 

 

1) protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji  

z kontroli pn. „Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za 2019 rok”,  

2) informację o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji, 

które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2020 r. o  godz. 08:30 w Starostwie Powiatowym  

w Raciborzu (budynek A, parter, pok. nr 4), 

3) kartę informacyjną Referatu Edukacji do określenia realizacji:  

a) Uchwały Nr XVIII/149/2020 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 maja 2020 r.  

w sprawie zamiaru likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu  

przy ul. Klasztornej 9, 

b) Uchwały Nr XVIII/150/2020 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 maja 2020 r.  

w sprawie określenia kierunków działania Zarządu Powiatu Raciborskiego w zakresie 

utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Powiatowe Centrum Sportu” 

z siedzibą w Raciborzu przy ul. Klasztornej 9, 

c) Uchwały Nr XVIII/151/2020 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 maja 2020 r.  

w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 w Raciborzu i włączenia  

do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, 
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d) Uchwały Nr XVIII/152/2020 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 maja 2020 r.  

w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 2 w Raciborzu i włączenia  

do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu. 

 

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.  

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.  

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 78/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z dnia 2 czerwca 2020 r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy bieżące.  

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

6. Materiały dodatkowe.  

 

Starosta poinformował, że kolejne planowane posiedzenie będzie miało miejsce  

w tut. Starostwie 16 czerwca 2020 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 78/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 2 czerwca 2020 r. 
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Ad. 2 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie oceny sytuacji 

ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

540682. 

Wicestarosta przypomniał, że zgodnie z regulacją art. 53a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej podmiot tworzący dokonuje oceny sytuacji ekonomiczno  

– finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie raportu  

o sytuacji ekonomiczno – finansowej zakładu. Raport sporządza kierownik zakładu  

i przekazuje podmiotowi tworzącemu. Raport przygotowywany jest na podstawie 

sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy i zawiera w szczególności analizę 

sytuacji ekonomiczno – finansowej za poprzedni rok obrotowy, prognozę sytuacji 

ekonomiczno – finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń 

oraz informację o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno  

– finansową Szpitala. 

Ocena jednostki następuje na podstawie punktów przypisanych wartościom poszczególnych 

wskaźników: 

1) zyskowności: 

a) wskaźnik zyskowności netto (%) – od 0 do 5 punktów, 

b) wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej (%) – od 0 do 5 punktów, 

c) wskaźnik zyskowności aktywów (%) – od 0 do 5 punktów; 

2) płynności: 

a) wskaźnik bieżącej płynności – od 0 do 12 punktów, 

b) wskaźnik szybkiej płynności – od 0 do 13 punktów; 

3) efektywności: 

a) wskaźnik rotacji należności (w dniach) – od 3 do 0 punktów, 

b) wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) – od 7 do 0 punktów; 

4) zadłużenia: 

a) wskaźnik zadłużenia aktywów (%) – od 10 do 0 punktów, 

b) wskaźnik wypłacalności – od 10 do 0 punktów. 
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Wskaźniki ekonomiczno – finansowe, sposób ich obliczania oraz przypisane im punktowe 

oceny określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie 

wskaźników ekonomiczno – finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy                           

oraz prognozy sytuacji ekonomiczno – finansowej samodzielnych publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej. 

Maksymalnie oceniana jednostka może otrzymać 70 punktów.  

W poszczególnych latach Szpital Rejonowy w Raciborzu otrzymał za:  

1) 2016 rok – 41 punktów;  

2) 2017 rok – 41 punktów,  

3) 2018 rok – 42 punkty,  

4) 2019 rok – 42 punkty.  

 

Dyrektor Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, realizując wspomniany 

powyżej obowiązek, sporządził Raport o sytuacji ekonomiczno – finansowej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu za 2019 r., który stanowi załącznik  

do projektu uchwały. Uzyskanie w 2019 r. 42 punktów pokazuje przeciętną sytuację 

finansową jednostki.  

Rok 2020 wg najaktualniejszych prognoz będzie rokiem szczególnym w związku z zaistniałą 

sytuacją epidemiczną, ogromnym wsparciem podmiotów prywatnych, otrzymanymi 

nieodpłatnie zapasami materiałów z agencji rezerw materiałowych oraz otrzymanymi 

dotacjami od Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, które wpłyną na jednorazowy 

dodatni wynik finansowy przy utrzymaniu stabilnego finansowania ze strony NFZ. Kolejne 

lata 2021-2022 wskazują na utrzymanie poprawnej sytuacji płynnościowej z roku 2019.  

W latach poprzednich sytuacja ekonomiczno – finansowa Szpitala została oceniona  

przez Radę Powiatu Raciborskiego:  

1) w roku 2017 – za rok 2016 jako pozytywna;  

2) w roku 2018 – za rok 2017 jako dostateczna;  

3) w roku 2019 – za rok 2018 jako niepokojąca. 

 

W trakcie dyskusji Członkowie Zarządu analizowali sytuację ekonomiczno-finansową 

Szpitala, określając ją jako dostateczną lub dostateczną z zastrzeżeniami.    

Po przeprowadzonym przez Starostę głosowaniu za oceną dostateczną opowiedział się jeden 

Członek Zarządu, jeden wstrzymał się od głosu, trzech było przeciw.  
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Po kolejnym przeprowadzonym przez Starostę głosowaniu za oceną dostateczną  

z zastrzeżeniami opowiedziało się czterech Członków Zarządu, jeden wstrzymał się od głosu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego 

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

w Raciborzu wniósł autopoprawki do:  

1) § 1 ust. 1, który otrzymał brzmienie: „§ 1. 1. Ocenia się jako dostateczną z zastrzeżeniami 

sytuację ekonomiczno – finansową Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.”, 

2) uzasadnienia. 

Po wniesieniu ww. autopoprawek, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków  

– 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 1 głosem wstrzymującym – pozytywnie zaopiniował 

projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno  

- finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 30 czerwca 2020 r. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2019 r.  

przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu oraz pokrycia straty netto. 

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

540534. 

Wicestarosta poinformował, że sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2019 r. 

przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu składa się z: 

1) wprowadzenia; 

2) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2019 r. wykazującego po stronie aktywów  

i pasywów sumę bilansową w kwocie 144 275 414,82 zł; 

3) rachunku zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r., 

wykazującego stratę netto w kwocie 4 069 854,07 zł; 

4) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od dnia 01.01.2019 r.  

do dnia 31.12.2019 r. wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 732 627,91 zł; 
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5) rachunku przepływów pieniężnych sporządzonego za rok obrotowy od dnia 01.01.2019 r. 

do dnia 31.12.2019 r. wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę  

3 809 737,94 zł; 

6) dodatkowych informacji i objaśnień 

 

Pokrycie straty netto Zakładu w wysokości 4 069 854,07 zł zostanie rozliczone w następujący 

sposób:  

1) kwota 1 009 088,78 zł zostanie pokryta przez Powiat Raciborski;  

2) kwota 3 060 765,29 zł pozostaje do rozliczenia z zysków lat przyszłych. 

 

Jednocześnie Wicestarosta przekazał, że § 1 ust. 1 brzmi: „§ 1.1.Zatwierdza się sprawozdanie 

finansowe sporządzone na dzień 31.12.2019 r. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, które stanowi załącznik  

do niniejszej uchwały.”. W związku z tym, iż sprawozdanie finansowe sporządza się  

w postaci elektronicznej zaproponował, aby nie było ono załącznikiem do projektu uchwały,  

a przekazane zostało radnym jako tzw. materiał uzupełniający wraz z dodatkowymi 

informacjami i objaśnieniami do sprawozdania finansowego za rok 2019. 

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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 

31.12.2019 r. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz pokrycia straty netto, po wniesieniu  

przez Wicestarostę autopoprawek redakcyjnych do § 1 ust. 1 oraz do uzasadnienia 

zgłoszonych w trakcie posiedzenia oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 30 czerwca 2020 r. 

 

Ad. 3 

 

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 

542138. 
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Skarbnik Powiatu poinformował, że po przygotowaniu ww. projektu uchwały otrzymano 

m.in.: 

1) dotację z Gminy Kuźnia Raciborska (za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej 

Straży Pożarnej w Katowicach), z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej 

Starzy Pożarnej w Raciborzu na wydatki bieżące,  

2) decyzję Wojewody Śląskiego, w której zwiększono plan Komendy Powiatowej 

Państwowej Starzy Pożarnej w Raciborzu, z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków 

podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od dnia 1 stycznia 2020 r. strażakom 

pełniącym służbę. 

W związku z powyższym zachodzi konieczność wprowadzenia autopoprawek  

do ww. projektu uchwały. Ponadto w projekcie uchwały należy zwiększyć plan wydatków 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu z przeznaczeniem na wycinkę dwóch 

drzew znajdujących się przed wejściem do szkoły oraz z przeznaczeniem na nasadzenie 

siedmiu sztuk nowych drzew i jednocześnie zmniejszyć plan wydatków Starostwa.  

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, 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.0025.1.2020.  

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował 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 

542139. 

Skarbnik Powiatu wniósł autopoprawki do projektu uchwały polegające na tym, że zwiększa 

się o kwotę 265 682,00 zł plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego  

Nr FBI.3111.19.24.2020 z dnia 4 czerwca 2020 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie 

skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od dnia 1 stycznia 2020 roku 

strażakom pełniącym służbę w Komendach Miejskich i Powiatowych Państwowej Straży 

Pożarnej województwa śląskiego oraz na tym, że zwiększa się o kwotę 265 682,00 zł plan 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, z przeznaczeniem  
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na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności  

od dnia 1 stycznia 2020 roku strażakom pełniącym służbę. 

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, 

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.0025.1.2020.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany planów finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

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

542140. 

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 

na 2020 rok. 

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

 

Ad. 4 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska zaprezentowała kartę 

informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. sporządzenia sprawozdania  

z regulacji stanów prawnych dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Powiatu 

Raciborskiego na dzień 31 grudnia 2019 r. Dodała, że wraz z materiałami dodatkowymi 

przekazano zebranym materiał uzupełniający do ww. karty informacyjnej.  

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

541767, a materiał uzupełniający pod numerami UID: 542486 i 542490.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął sprawozdanie z regulacji stanów prawnych dróg 

powiatowych zlokalizowanych na terenie Powiatu Raciborskiego na dzień 31 grudnia 2019 r. 

(wraz z materiałem uzupełniającym).  
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Sekretarz Powiatu poinformowała, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Raciborskiego VI kadencji odbyło się w dniu 8 czerwca 2020 r. o  godz. 08:00 w Starostwie 

Powiatowym w Raciborzu (budynek A, parter, sala narad). 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 541807. 

 

Sekretarz Powiatu przekazała, że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Powiatu Raciborskiego VI kadencji odbyło się dniu 8 czerwca 2020 r. o godz. 15:00  

w Starostwie Powiatowym w Raciborzu (budynek A, parter, sala narad). 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 541805. 

 

Na wniosek Wicestarosty, Zarząd powrócił do omówienia uzasadnienia Uchwały  

Nr 71/368/2020 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie 

ustalenia minimalnych stawek z tytułu wynajmowania, korzystania z obiektów i urządzeń 

oraz wykonywania usług o charakterze użyteczności publicznej w Międzyszkolnym Ośrodku 

Sportowym w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 9. Jednocześnie zgodził się z zastrzeżeniem, 

że zmiana ww. Uchwały polegająca na doprecyzowaniu miesięcznych minimalnych stawek  

z tytułu korzystania ze ścieżki akrobatycznej wraz z pompką nastąpiła na wniosek Zarządu,  

a nie dyrektora. O powyższym Referat Edukacji poinformuje dyrektora.  

 

Wicestarosta zasygnalizował problem dotyczący zwrotu wydatków uznanych  

za niekwalifikowalne w ramach projektu „As-Szkolna Akademia Sukcesu” realizowanego 

przez Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu. W powyższym temacie zostanie przygotowana 

karta informacyjna na kolejne posiedzenie. 

 

Ad. 5 

 

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

0 głosów wstrzymujących – zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

do określenia realizacji Uchwały Nr XVIII/147/2020 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2020 – 2032. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację.  
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

541349. 

 

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

0 głosów wstrzymujących – zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

do określenia realizacji Uchwały Nr XVIII/148/2020 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2020 rok. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację.  

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

541352. 

 

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

0 głosów wstrzymujących – zaakceptował kartę informacyjną Referatu Bezpieczeństwa  

i Zarządzania Kryzysowego do określenia realizacji Uchwały Nr XVIII/153/2020 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie przekazania środków finansowych 

dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Bezpieczeństwa  

i Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialny za jej realizację.  

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

540946. 

 

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

0 głosów wstrzymujących – zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego  

do określenia realizacji: 

1) Uchwały Nr XVIII/154/2020 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 maja 2020 r.  

w sprawie apelu do Ministra Zdrowia o niezwłoczne podjęcie decyzji o przywróceniu 

statutowej działalności Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, 

2) Uchwały Nr XVIII/155/2020 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 maja 2020 r.  

w sprawie przekazania w części petycji do organów właściwych do jej rozpatrzenia.  

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

542106. 
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Ad. 6 

 

Starosta rozpoczął omawianie materiałów dodatkowych od protokołu pokontrolnego Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji z kontroli pn. „Wykonanie budżetu 

Powiatu Raciborskiego za 2019 rok”. 

Ww. protokół pokontrolny znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

542529. 

Sekretarz Powiatu poinformowała, iż Członkowie Komisji Rewizyjnej nie doszukali się 

uchybień oraz nie wnoszą uwag do sposobu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego  

za 2019 rok. Komisja Rewizyjna zwraca uwagę na coroczną stratę Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, która ma istotny wpływ na budżet Powiatu Raciborskiego.   

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej 

z kontroli pn. „Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za 2019 rok”. 

 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Raciborskiego VI kadencji odbędzie się w dniu 16 czerwca 2020 r. o  godz. 08:30  

w Starostwie Powiatowym w Raciborzu (budynek A, parter, pok. nr 4). 

W trakcie posiedzenia przeprowadzona zostanie kontrola pn. „Zasady wynagradzania 

nauczycieli i pracowników placówek oświatowych”. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 542412. 

 

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

0 głosów wstrzymujących – zaakceptował kartę informacyjną Referatu Edukacji  

do określenia realizacji: 

1) Uchwały Nr XVIII/149/2020 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 maja 2020 r.  

w sprawie zamiaru likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu  

przy ul. Klasztornej 9, 

2) Uchwały Nr XVIII/150/2020 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 maja 2020 r.  

w sprawie określenia kierunków działania Zarządu Powiatu Raciborskiego w zakresie 

utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Powiatowe Centrum Sportu” 

z siedzibą w Raciborzu przy ul. Klasztornej 9, 
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3) Uchwały Nr XVIII/151/2020 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 maja 2020 r.  

w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 w Raciborzu i włączenia  

do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, 

4) Uchwały Nr XVIII/152/2020 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 maja 2020 r.  

w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 2 w Raciborzu i włączenia  

do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu. 

 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwał, a Referat Edukacji 

odpowiedzialny za ich realizację.  

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

541755. 

 

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 9 czerwca 2020 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 9 czerwca 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 zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2020 rok. 

 


