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OR.IV.0022.1.24.2020 

 

PROTOKÓŁ  NR 82/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 30 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, tj. o: 

1) wniosek i opinie Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego 

VI kadencji z posiedzenia w dniu 29 czerwca 2020 r., 

2) korespondencją wewnętrzną Referatu Rozwoju Powiatu z dnia 24 czerwca 2020 r.  

– prośbę dotyczącą przesunięcia tematu sesji zaplanowanej w sierpniu br. „Monitoring 

Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2014-2020” wraz z projektem uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu 

pracy Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2020,  

3) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2020 rok, 

które zostaną omówione w ramach pkt 4 protokołu.  

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 
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organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu i jednostkach organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego.  

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 81/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z dnia 23 czerwca 2020 r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy bieżące, w tym materiały dodatkowe.  

 

Starosta poinformował, że względu na rozpoczynający się sezon urlopowy, kolejne 

planowane posiedzenie będzie miało miejsce w tut. Starostwie 15 lipca 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 81/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 23 czerwca 2020 r., po zgłoszeniu wniosku polegającego  

na poprawieniu zapisu na str. 4. 

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2020 – 2032, informując, że w nowej wersji zmieniają się tylko kwoty podsumowania.  

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

543504. 

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 dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2020 – 2032 oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję  

w dniu 30 czerwca 2020 r. 
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Następnie Skarbnik Powiatu zaprezentował nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2020 rok, dodając, że w nowej wersji zmieniają się tylko kwoty podsumowania.  

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

543507. 

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 dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2020 rok oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 30 czerwca 2020 r. 

 

Wicestarosta omówił nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie  

nadania statutu Powiatowemu Centrum Sportu w Raciborzu. 

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

545892. 

Wicestarosta przypomniał, że Zarząd Powiatu Raciborskiego na posiedzeniu  

w dniu 16 czerwca br. pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Sportu w Raciborzu. 

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 skierował ww. projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego do konsultacji. 

Konsultacje prowadzono w formie pisemnego i elektronicznego wyrażania opinii. 

Konsultacje prowadzono w terminie od 19 do 25 czerwca 2020 r. Osobą uprawnioną  

do kontaktu z organizacjami pozarządowymi była Pani Danuta Miensopust – Kierownik 

Referatu Edukacji. Żadna z organizacji pozarządowych nie wzięła udziału w konsultacjach. 

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 nadania statutu Powiatowemu Centrum Sportu  

w Raciborzu oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 30 czerwca 2020 r. 

 



 

 

4 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że zwróci się z prośbą do Przewodniczącego Rady 

Powiatu Raciborskiego o ujęcie w porządku obrad sesji w dniu 30 czerwca 2020 roku: 

1) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2020 – 2032, 

2) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok, 

3) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania statutu 

Powiatowemu Centrum Sportu w Raciborzu 

i jednocześnie wycofanie z porządku obrad ww. projektów uchwał przekazanych pismem                           

nr OR.IV.0022.3.5.2020 z dnia 18 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 

547206. 

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 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 

547207. 

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.  
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Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu omówił kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych  

na 2020 rok. 

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

547112.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianą planu finansowego Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu. 

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Rozwoju Powiatu dot. propozycji 

zmian w kalendarzu imprez sportowych organizowanych pod patronatem Starosty 

Raciborskiego. 

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

546841. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. propozycji zmian 

w kalendarzu imprez sportowych organizowanych pod patronatem Starosty Raciborskiego: 

1) objął patronatem i wpisał do kalendarza imprez sportowych na 2020 1. Mistrzostwa 

Powiatu Raciborskiego „Jeden na jednego” oraz wyraził zgodę, aby w ramach patronatu 

ufundować pamiątkowe medale dla uczestników. Kwota zakupu medali nie przekroczy 

1 000,00 zł, 

2) zwiększył o 500,00 zł wsparcie dla imprezy umieszczonej w kalendarzu imprez 

sportowych na 2020 r. pod  poz. 61 – ODRA SUP CUP. 

Ww. zadania zostaną sfinansowane ze środków będących aktualnie do dyspozycji 

Referatu. 

Ponadto Zarząd polecił, aby Referat Rozwoju Powiatu w przyszłości przy kolejnych, 

ewentualnych propozycjach zwiększania wsparcia finansowego imprez ujętych w kalendarzu 

określał źródło finansowania, np. z której imprezy następuje zwiększenie.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska przedstawiła kartę informacyjną 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. użyczenia części nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Raciborskiego. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 
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546633.  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska poinformowała, że Burmistrz 

Miasta Kuźnia Raciborska wniósł o użyczenie na rzecz Gminy Kuźnia Raciborska fragmentu 

działki nr 181/2 (arkusz mapy 4), o pow. ok. 95 m
2
, położonej w Turzu, na czas nieokreślony. 

Na ww. części działki znajduje się kapliczka wiejska. Celem użyczenia będzie utrzymywanie 

kapliczki. Użyczenie nastąpi po zawarciu umowy cywilno-prawnej pomiędzy stronami.  

Starosta zapytał kto jest za użyczeniem fragmentu działki nr 181/2, stanowiącej własność 

Powiatu Raciborskiego, zajętej pod kapliczkę wiejską, o pow. ok. 95m
2
, na czas nieokreślony, 

na rzecz Gminy Kuźnia Raciborska, w celu jej utrzymywania? 

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

0 głosów wstrzymujących – użyczył fragment działki nr 181/2, stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego, zajętej pod kapliczkę wiejską, o pow. ok. 95m
2
, na czas nieokreślony, na rzecz 

Gminy Kuźnia Raciborska, w celu jej utrzymywania. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła opinię Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej  

i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji z posiedzenia w dniu 23 czerwca 

2020 r. 

Ww. opinia znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 547144. 

 

Starosta zapoznał zebranych z:  

1) wnioskiem i opinią Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu 

Raciborskiego VI kadencji z posiedzenia w dniu 24 czerwca 2020 r., które znajdują się  

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 547135,  

2) wnioskiem Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego  

VI kadencji z posiedzenia w dniu 29 czerwca 2020 r., który znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 547961. 

Komisje Rady zwracają się do Zarządu o ponowną analizę materiałów związanych 

z realizacją koncepcji utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu.  

Starosta podkreślił, że koncepcja utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu, 

przygotowana przez Skarbnika Powiatu, jest bardzo dobra. Podziękował za jej opracowanie. 

Jednocześnie opowiedział się za utworzeniem Centrum.  
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W toku dyskusji Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego postanowili, że do kolejnej sesji 

ponownie zostanie przedyskutowana koncepcja utworzenia Centrum Usług Wspólnych  

w Raciborzu z uwzględnieniem doświadczeń samorządów prowadzących tego typu jednostki. 

Dyskusja odbędzie się w gronie zainteresowanych środowisk tzn. dyrektorów                            

oraz księgowych szkół.  

Skarbnik Powiatu przypomniał, że koncepcję utworzenia Centrum Usług Wspólnych  

w Raciborzu omawiał sześć razy. Merytorycznie koncepcja się nie zmieni. Dodał,  

że realizując wniosek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu 

Raciborskiego VI kadencji z posiedzenia w dniu 24 czerwca 2020 r. uzupełnił informacje  

i nieścisłości w koncepcji. Jednocześnie wyraził wątpliwość co do zasadności pomysłu 

utworzenia w pierwszej kolejności Centrum Usług Wspólnych w oparciu o mniejsze 

jednostki. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z wnioskami Komisji Edukacji, Kultury, Sportu  

i Promocji oraz Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego  

VI kadencji dotyczącymi utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu i postanowił 

ponownie przeanalizować temat do kolejnej sesji. 

Wobec powyższego Starosta zapytał zebranych kto jest za wycofaniem z porządku obrad sesji 

Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 30 czerwca 2020 roku: 

1) projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie utworzenia powiatowej 

jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu  

i wyposażenia jej w mienie,  

2) projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania statutu Centrum Usług 

Wspólnych w Raciborzu? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 3 głosami za, 1 głosem przeciw,  

1 głosem wstrzymującym – postanowił, iż zwróci się z wnioskiem do Przewodniczącego 

Rady Powiatu Raciborskiego o wycofanie z porządku obrad sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 30 czerwca 2020 roku: 

1) projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie utworzenia powiatowej 

jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu  

i wyposażenia jej w mienie,  

2) projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania statutu Centrum Usług 

Wspólnych w Raciborzu. 

Ww. projekty zostaną przekazane na sesję, która odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2020 r. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Skarbnikowi Powiatu udzielić odpowiedzi na: 

1) wniosek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu Raciborskiego  

VI kadencji z posiedzenia w dniu 24 czerwca 2020 r., 

2) wniosek Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego  

VI kadencji z posiedzenia w dniu 29 czerwca 2020 r.  

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła informację o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 r.  

o godz. 14:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu (budynek A, parter, pok. nr 4). 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 547299. 

 

Starosta zapoznał zebranych z opiniami Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady 

Powiatu Raciborskiego VI kadencji z posiedzenia w dniu 29 czerwca 2020 r., które znajdują 

się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 547960.  

 

Skarbnik Powiatu przypomniał, że Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 20 listopada 2019 r. 

stwierdził, że art. 59 ustawy o działalność leczniczej z 2011 r. jest częściowo niezgodny  

z konstytucją. Zgodnie z tym przepisem SPZOZ pokrywa we własnym zakresie stratę netto 

zakładów, a jeśli tego nie uczyni, podmiot tworzący jest zobowiązany pokryć tę stratę  

albo - jeśli nie może być pokryta - podjąć uchwałę o likwidacji zakładu. Trybunał dał 

ustawodawcy 18 miesięcy na zmianę niekonstytucyjnych przepisów.  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek dodał, że w ww. wyroku 

sędziowie wskazali, że jednostki samorządu powinny otrzymywać z budżetu centralnego 

adekwatne środki do realizacji zadania zleconego, jakim jest udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego daje szansę na wprowadzenie 

sprawiedliwości w polskim systemie, bo nie można nakładać na samorządy nowych zadań 

bez wskazania źródła finansowania.  

Skarbnik Powiatu poinformował, że z kolei tzw. przepisy covidowe przesunęły termin 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ do końca września br.  

W skierowanym na sesję w dniu 30 czerwca 2020 r. projekcie 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 określono, że strata netto 
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Zakładu w kwocie 1 009 088,78 zł zostanie pokryta przez Powiat Raciborski. Podmiot 

tworzący jest obowiązany do pokrycia straty netto w terminie 9 miesięcy od upływu terminu  

do zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej.  

Skarbnik Powiatu zaproponował przekazanie ww. projektu uchwały na sesję we wrześniu br.  

W ten sposób termin pokrycia straty netto nastąpi po terminie zobowiązującym ustawodawcę 

do zmiany niekonstytucyjnych przepisów. Podkreślił jednocześnie, że nie jest wiadomo  

w jaki sposób przepisy zostaną zmienione.  

Po wysłuchaniu wyjaśnień udzielonych przez Skarbnika Powiatu, Zarząd Powiatu 

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

wstrzymujących – postanowił, iż zwróci się z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Powiatu 

Raciborskiego o  wycofanie z porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 30 czerwca 2020 roku: 

1) projektu 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, 

2) projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno  

- finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.  

Ww. projekty zostaną przekazane na sesję, która odbędzie się we wrześniu 2020 r.  

 

Starosta omówił korespondencję wewnętrzną Referatu Rozwoju Powiatu z dnia 24 czerwca 

2020 r. – prośbę dotyczącą przesunięcia tematu sesji zaplanowanej w sierpniu br.  

tj. „Monitoring Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2014-2020”. Prośba 

podyktowana jest faktem dłuższych nieobecności pracowników sprawujących opiekę  

nad dziećmi w związku z zamknięciem przedszkoli i szkół z powodu COVID-19. 

Ograniczony skład osobowy Referatu uniemożliwia profesjonalne opracowanie raportu  

z monitoringu Strategii Rozwoju Powiatu obejmującego lata 2018-2019. Prośba pracowników 

Referatu została zaakceptowana przez Wicestarostę i Starostę.  

Ww. korespondencja wewnętrzna znajduje się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 546653. 
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Po zapoznaniu się z korespondencją wewnętrzną z dnia 24 czerwca 2020 r. Zarząd Powiatu 

Raciborskiego przychylił się do prośby Referatu Rozwoju Powiatu dotyczącej przesunięcia 

tematu sesji zaplanowanej w sierpniu br. „Monitoring Strategii Rozwoju Powiatu 

Raciborskiego na lata 2014-2020” na listopad 2020 r.  

 

Następnie Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu 

Raciborskiego na rok 2020. 

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

547618. 

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego wniósł autopoprawki do projektu uchwały  

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu 

Raciborskiego na rok 2020 polegające na tym, że: 

1) w sierpniu wykreśla się temat w brzmieniu: „Monitoring Strategii Rozwoju Powiatu 

Raciborskiego na lata 2014-2020” i zastępuje się go tematem w brzmieniu: 

„Funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu raciborskiego.”, 

2) we wrześniu temat otrzymuje brzmienie: „1. Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego 

za I półrocze 2020 r., 2. Scalanie gruntów na terenie powiatu raciborskiego.”, 

3) w listopadzie temat otrzymuje brzmienie: „1. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Powiatu 

Raciborskiego, 2.Monitoring Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego  

na lata 2014-2020.”. 

 

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 zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu pracy Rady 

Powiatu Raciborskiego na rok 2020, po wniesieniu autopoprawek zgłoszonych w trakcie 

posiedzenia oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 30 czerwca 2020 r.  

Po podjęciu ww. uchwały przez Radę, zostanie ona przekazana do komórek organizacyjnych 

Starostwa, celem zapoznania się z nowymi terminami oraz przygotowania materiałów 

wiodących na sesję, po ustaleniu ich zakresu z resortowym Starostą. 
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Skarbnik Powiatu przedstawił dodatkowy 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 

547581. 

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.  

 

Odpowiadając na pytanie Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzeja Chroboczka, 

Skarbnik Powiatu poinformował, że wpływy do budżetu Powiatu Raciborskiego  

z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych będą niższe  

o ok. 3 mln zł. Z chwilą wystąpienia pandemii choroby zakaźnej COVID-19 spodziewano się, 

że realizacja dochodów Powiatu Raciborskiego będzie dużo niższa.  

Zdaniem Członka Zarządu Andrzeja Chroboczka przekazany czek na prawie 4 mln zł  

dla Powiatu Raciborskiego z Funduszu Inwestycji Samorządowych to brak pełnej 

rekompensaty dotyczącej rządowych zobowiązań wobec samorządu powiatowego.  

 

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 30 czerwca 2020 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 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. 


