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OR.IV.0022.1.32.2020 

 

PROTOKÓŁ  NR 90/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 01 września 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. Przyjęcie protokołu z posiedzenia  

w dniu 27 sierpnia 2020 r. nastąpi w trakcie planowanego, kolejnego posiedzenia  

w dniu 8 września 2020 r.  

Starosta rozszerzył porządek posiedzenia o materiały dodatkowe: 

1) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Pani 

Agacie Wieczorek do realizacji projektu realizowanego w ramach Akcji 2                        

– Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia pt. "Creating 

pathways for inclusion" w ramach programu ERASMUS+, 

2) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian                  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok, 

3) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów 

finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych 

Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

 

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.  
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Starosta wyznaczył Członków Zarządu, Sekretarza Powiatu oraz 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. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

2. Sprawy bieżące. 

3. Materiały dodatkowe. 

 

Ad. 1 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej określenia uprawnień i odpowiedzialności z zakresu 

wykonywania budżetu Powiatu Raciborskiego, składania oświadczenia woli w imieniu 

powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych z prowadzeniem bieżącej działalności 

powiatu. 

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

561191. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia 

uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu Powiatu Raciborskiego, 

składania oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych  

z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

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

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu 

Raciborskiego do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych 

związanych z realizacją zadań jednostki w roku 2020. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 
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561193. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do dokonywania 

przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań 

jednostki w roku 2020. 

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

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu 

Raciborskiego do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2020. 

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

561196. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do zaciągania 

zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2020, po wniesieniu przez Skarbnika 

Powiatu autopoprawek do uzasadnienia, zgłoszonych w trakcie posiedzenia.  

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce                           

nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego do umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności 

cywilnoprawnych przypadających jednostce. 

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

561194. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego do umarzania, 

odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności cywilnoprawnych 

przypadających jednostce, po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawek  

do uzasadnienia, zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 
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Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia 

pełnienia obowiązków dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu                              

przy ul. Klasztornej 9. 

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

561111. 

Poinformowano, że w związku z podjętą 26 maja 2020 r. przez Radę Powiatu Raciborskiego 

Uchwałą Nr XVIII/149/2020 w sprawie zamiaru likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka 

Sportowego w Raciborzu przy ul. Klasztornej 9, Zarząd Powiatu Raciborskiego                                

w dniu 27 sierpnia br. podjął uchwałę w sprawie odwołania Pana Artura Krawca                              

ze stanowiska dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu                                      

przy ul. Klasztornej 9. W związku z powyższym zachodzi konieczność powierzenia pełnienia 

obowiązków dyrektora placówki j.w., do czasu dopełnienia procedur związanych                                  

z postępowaniem likwidacyjnym placówki. Zgodnie z art. 63 ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) organ prowadzący może 

powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły wicedyrektorowi, nauczycielowi tej 

placówki, jednak nie dłużej niż na okres 10 miesięcy. W związku z powyższym Zarząd 

Powiatu powierza Panu Januszowi Obarymskiemu pełnienie obowiązków dyrektora  

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu przy ul. Klasztornej 9, na okres                           

od 1 września do 31 grudnia 2020 r. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków 

dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu przy ul. Klasztornej 9. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia pełniącego obowiązki dyrektora jednostki do składania oświadczeń woli 

związanych z realizowaniem bieżącej działalności Powiatu Raciborskiego                                       

przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu. 

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

561112. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki 

dyrektora jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej 

działalności Powiatu Raciborskiego przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Ad. 2 

 

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 

561177. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego oraz jednostek podległych na 2020 rok. 

 

Członkini Zarządu Ewa Lewandowska przedstawiła kartę informacyjną Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami dot. przekazania prawa trwałego zarządu nieruchomością stanowiącą 

własność Powiatu Raciborskiego, pomiędzy powiatowymi jednostkami organizacyjnymi                 

nie posiadającymi osobowości prawnej. 

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

561453. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował w/w kartę informacyjną jednocześnie 

postanowił o wydaniu decyzji o przekazaniu trwałego zarządu w/w nieruchomością pomiędzy 

Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym w Raciborzu a Powiatowym Centrum Sportu  

w Raciborzu. 

 

Ad. 3 

 

Wicestarosta omówił dodatkowo wprowadzony na dzisiejsze posiedzenie projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu 

Szkół Specjalnych w Raciborzu Pani Agacie Wieczorek do realizacji projektu realizowanego 
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w ramach Akcji 2 – Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia                            

pt. "Creating pathways for inclusion" w ramach programu ERASMUS+. 

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

561508. 

Wicestarosta poinformował, że w związku z akceptacją wniosku w ramach projektu 

realizowanego w ramach Akcji 2 – Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia                          

i szkolenia pt. "Creating pathways for inclusion" w ramach programu ERASMUS+, zachodzi 

konieczność udzielenia przedmiotowego pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół 

Specjalnych w Raciborzu Pani Agacie Wieczorek, celem realizacji ww. projektu. Całkowita 

wartość projektu przyznanego wsparcia wynosi 67 409 euro z czego maksymalna kwota 

dofinansowania przyznana dla Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu wynosi 21 018 euro. 

Projekt nie przewiduje wkładu własnego finansowego i będzie realizowany w okresie                     

od września 2020 r. do czerwca 2022 r. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Pani Agacie Wieczorek do realizacji 

projektu realizowanego w ramach Akcji 2 – Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia 

i szkolenia pt. "Creating pathways for inclusion" w ramach programu ERASMUS+. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

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 

561734. 

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 10 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. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

561735. 

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

 

Na zakończenie Zarząd Powiatu odniósł się do pisma Dyrektora Szpitala z dnia 31 sierpnia 

2020 r. o nr NM/167/08/2020 dot. rozbudowy oddziały zakaźnego. W trakcie dyskusji Zarząd 

Powiatu stwierdził, iż inwestycja związana z rozbudową oddziału zakaźnego powinna 

wpisywać się w plany ogólnopolskie oraz wojewódzkie a działania z tym związane powinny 

być poprzedzone akceptacją ze strony organów administracji rządowej zarówno w sferze 

organizacyjnej jak i finansowej. W związku z powyższym Zarząd Powiatu polecił 

Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych przygotowanie pisma do Ministra Zdrowia 

dotyczącego akceptacji rozbudowy oddziału zakaźnego celem pełnego wykorzystania obiektu 

dla pacjentów zarażonych COVID-19. Jednocześnie przygotowane pismo polecił przekazać 

do wiadomości Dyrektora Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach i Wojewody 

Śląskiego. Szczegółowych informacji udzieli Wicestarosta. 

 

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 1 września 2020 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 1 września 2020 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

określenia uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu Powiatu 

Raciborskiego, składania oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych 

oraz związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego                                

do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych związanych                   

z realizacją zadań jednostki w roku 2020. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do zaciągania 

zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2020. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego                        

do umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności 

cywilnoprawnych przypadających jednostce. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków 

dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu przy ul. Klasztornej 9. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki 

dyrektora jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej 

działalności Powiatu Raciborskiego przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy                            

w Raciborzu. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Pani Agacie Wieczorek                            

do realizacji projektu realizowanego w ramach Akcji 2 – Partnerstwa strategiczne                         

w dziedzinie kształcenia i szkolenia pt. "Creating pathways for inclusion" w ramach 

programu ERASMUS+. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 
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11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2020 rok. 

 

 


