
 

 

1 

OR.IV.0022.1.39.2020 

 

PROTOKÓŁ  NR 97/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 20 października 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 poinformował o nieobecności 

Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewy Lewandowskiej.  

Starosta rozszerzył porządek posiedzenia o materiały dodatkowe:  

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 zmiany rocznego planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

powiatowi 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, 

4) kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia zmian w planach 

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2020 rok, 

5) kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. wykazu nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat raciborski w związku  

z tzw. podwójnym rocznikiem uczniów, 

które zostaną omówione w pkt 5 protokołu.  

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków (nieobecny w tej 

części posiedzenia Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator) – 3 głosami za,  
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0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – przyjął szczegółowy porządek posiedzenia, 

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  

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. Przyjęcie Protokołu Nr 96/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 13 października 2020 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy bieżące. 

5. Materiały dodatkowe. 

 

Starosta przekazał, że kolejne planowane posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie  

27 października 2020 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków (nieobecny w tej części posiedzenia 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator) – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 96/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 13 października 2020 r. 

 

Ad. 2 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2021 roku  

na obszarze Powiatu Raciborskiego. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

570824. 

Starosta przypomniał, że 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 projekt ww. uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

do konsultacji. Konsultacje prowadzono w formie pisemnego i elektronicznego wyrażenia 

opinii. Konsultacje prowadzono w terminie od 5 października 2020 r. do 12 października 

2020 r. Osobą uprawnioną do kontaktu z organizacjami pozarządowymi był  

Pan Andrzej Chwalczyk - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu. Żadna z organizacji 

pozarządowych nie wzięła udziału w konsultacjach. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków (nieobecny w tej części posiedzenia 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator) – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie  ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie 

pojazdów w 2021 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego, która odbędzie się w listopadzie 2020 r.  

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Starosta przedstawił projekt uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie programu współpracy Powiatu Raciborskiego  

z 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 na 2021 rok. 

Jednocześnie przekazał, że projekt został uzupełniony, a wszelkie wątpliwości zostały 

wyjaśnione.  

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

570892. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków (nieobecny w tej części posiedzenia 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator) – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami 
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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 na 2021 rok. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) organy administracji publicznej prowadzą 

działalność w sferze zadań publicznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi  

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy. Współpraca ta, polega między 

innymi na konsultowaniu projektów aktów normatywnych.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął projekt „Programu współpracy Powiatu Raciborskiego 

z 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 na 2021 rok” 

i skierował go do konsultacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy. 

 

Ad. 3 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji „Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z 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 na 2021 rok”. 

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

570894. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków (nieobecny w tej części posiedzenia 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator) – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

„Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z 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 na 2021 rok”. 

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

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

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

571823. 
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Szczegółowych informacji w ww. sprawie udzielił Wicestarosta, który przypomniał,  

że Zarząd Powiatu Raciborskiego uchwałą z dnia 12 sierpnia 2020 r. uchwalił Regulamin 

Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

Aktualnie proponowane zmiany dotyczą Referatu Spraw Społecznych, w szczególności spraw 

związanych z zasadami finansowania zadań w zakresie pieczy zastępczej.  

Zgodnie z poprzednio obowiązującą interpretacją Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Katowicach finansowanie przez powiat pobytu dzieci, pochodzących z jego terenu,  

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych działających na terenie 

innego powiatu odbywało się na podstawie dotacji udzielanych jednostce samorządu 

terytorialnego, na terenie której funkcjonowała placówka lub rodzina zastępcza. Obecnie Izba 

stoi na stanowisku, że są to środki finansowe, w związku z czym koszty pobytu dzieci  

w pieczy zastępczej funkcjonującej na terenie innego powiatu mogą regulować jednostki 

organizacyjne (powiatowe centra pomocy rodziny, ośrodki pomocy społecznej) powiatów,  

z których pochodzą te dzieci.  

W związku z powyższym zadania w tym zakresie z dniem 1 listopada 2020 r. powierza się 

Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. Stosowne zmiany zostaną również 

wprowadzone w Regulaminie Organizacyjnym tej jednostki. 

W tym miejscu na posiedzenie przybył Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego  

Józef Stukator. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

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

 

Nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi, Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. 

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

570895. 

Wicestarosta przypomniał, że Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Raciborzu został uchwalony uchwałą z dnia 21 sierpnia 2018 r.  

W związku z przejęciem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu części 

zadań realizowanych dotychczas przez stanowisko pracy ds. dziecka i rodziny w Referacie 
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Spraw Społecznych dokonano zmian w Regulaminie Organizacyjnym PCPR w Raciborzu. 

Skreślono § 13, który był częściowym powtórzeniem § 8, zmieniając jednocześnie numerację 

pozostałych paragrafów. Przeredagowano zapisy § 19 (dawny § 20) dodają jednocześnie zapis 

„przygotowywanie dokumentacji w przedmiocie zawierania porozumień z powiatami  

w zakresie finansowania pobytu dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej  

oraz ich rozliczanie”. Uaktualniono podstawy prawne funkcjonowania PCPR w Raciborzu. 

Zmiany organizacyjne nie spowodują zwiększenia wydatków Centrum w zakresie 

wynagrodzeń. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, po wniesieniu  

przez: 

1) Sekretarza Powiatu autopoprawek redakcyjnych, 

2) Wicestarostę autopoprawki do § 36, który otrzymał brzmienie: „§ 36. Uchwała wchodzi  

w życie z dniem 1 listopada 2020 r.”  

zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

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

nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  

w Raciborzu Panu Jackowi Kąskowi do udziału szkoły w konkursie wniosków o akredytację 

w programie Erasmus na lata 2021-2027, Akredytacja Erasmus 2020 w obszarze kształcenia 

dorosłych, kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji szkolnej. 

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

571296. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu  

Panu Jackowi Kąskowi do udziału szkoły w konkursie wniosków o akredytację w programie 

Erasmus na lata 2021-2027, Akredytacja Erasmus 2020 w obszarze kształcenia dorosłych, 

kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji szkolnej. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020. 
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Ad. 4 

 

Sekretarz Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego dot. podpisania 

umowy na dostawę energii elektrycznej w 2021 r. dla Starostwa Powiatowego w Raciborzu 

oraz jednostek organizacyjnych Powiatu. 

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

570748. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją o cenie i dostawcy energii 

elektrycznej w 2021 r. wyłonionym w wyniku grupowego zakupu oraz o podpisaniu umowy 

na dostawę energii elektrycznej w 2021 r. dla Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła informację o terminach posiedzeń komisji stałych Rady 

Powiatu Raciborskiego, które odbędą się w październiku 2020 r. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 571504. 

 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że w dniu 19 października 2020 r. o godz. 16:00  

w tut. Starostwie odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu 

Raciborskiego VI kadencji. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 571242. 

 

Następnie Sekretarz Powiatu przekazała, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Raciborskiego VI kadencji odbędzie się w dniu 27 października 2020 r. o  godz. 13:00  

w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 571847. 

 

Starosta nawiązał do pisma Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego, który mając  

na względzie troskę o zdrowie i bezpieczeństwo radnych zwrócił się do Przewodniczących 

Komisji, aby rozważyli możliwość zorganizowania posiedzeń Komisji w zdalnym trybie 

obradowania. Proponowane rozwiązanie umożliwi pełne zastosowanie się do przepisów  

i zaleceń władz państwowych i służb sanitarnych. Podkreślił, iż w całości popiera prośbę 

Przewodniczącego Rady. Zgodnie z informacją przekazaną przez Przewodniczącego Komisji 

Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie 

obradowania. Rozważane jest również zorganizowanie najbliższej sesji z wykorzystaniem 
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środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).  

 

Starosta – Przewodniczący Rady Społecznej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu poinformował, że w dniu 14 października 2020 r. odbyło się posiedzenie Rady 

Społecznej. Na posiedzeniu tym podjęta została m.in. uchwała w sprawie przyznania nagrody 

pieniężnej rocznej Dyrektorowi Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.  

 

Ad. 5 

 

W tym miejscu Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego przystąpili do omawiania 

materiałów dodatkowych.  

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 

572012. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 7 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Skarbnik Powiatu omówił 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 

572014. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  
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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 

572015. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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, po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawek zgłoszonych w trakcie 

posiedzenia. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Skarbnik Powiatu zapoznał zebranych z kartą 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 

571781. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianą planu finansowego Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. wykazu nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat raciborski  

w związku z tzw. podwójnym rocznikiem uczniów. 

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

571442. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną Referatu Edukacji  

dot. wykazu nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest 

powiat raciborski w związku z tzw. podwójnym rocznikiem uczniów. 

 

Starosta przekazał, że Dyrektor Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu przy tworzeniu planu finansowego  

na rok 2021 nie zastosowała się do wytycznych i zaplanowała wzrost wynagrodzeń o 20%  
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w stosunku do przewidywanego wykonania w 2020 r. W związku z powyższym poproszono 

Dyrektora o udzielenie wyjaśnień w sprawie projektu budżetu na rok 2021.  

W tym miejscu Starosta zapoznał zebranych z pismem Dyrektora Agencji Promocji Ziemi 

Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu w sprawie 

projektu budżetu na rok 2021. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 571892. 

 

Starosta poinformował, że po przeprowadzonych wyborach samorządowych Starostą 

Märkischer Kreis został Pan Marco Voge.  

 

Starosta przypomniał, że wraz ze Skarbnikiem Powiatu brał udział w spotkaniu, które miało 

miejsce w dniu 12 października br. w tut. Starostwie. Mając na uwadze stan epidemii 

obowiązujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podjęto jednogłośnie decyzję  

o przełożeniu organizacji Jarmarku Bożonarodzeniowego o zasięgu wojewódzkim na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu na 2021 rok.  

 

W związku z wprowadzonymi z dniem 17 października br. nowymi zasadami bezpieczeństwa 

wynikającymi ze stanu epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wicestarosta 

poinformował, że w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski 

wprowadzono nauczanie hybrydowe. Jednocześnie w przypadku gdy Powiat Raciborski 

znajdzie się w strefie czerwonej w szkołach wprowadzone zostanie nauczanie zdalne  

(z wyłączeniem zajęć praktycznych). Będzie miało to także wpływ na funkcjonowanie 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą  

w Raciborzu. W strefie czerwonej w transporcie publicznym obłożenie wynosić może 50% 

miejsc siedzących lub 30 % wszystkich miejsc. Sytuacja jest na bieżąco analizowana  

z Prezesem PKS-u i dyrektorami szkół.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych: 

1) wystąpić w trybie pilnym o opinię prawną w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytanie  

czy po unieważnieniu otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania 

publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej można 

podjąć negocjacje z oferentami, których oferty zostały odrzucone, 
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2) przygotować informację nt. ilości dzieci z terenu Powiatu Raciborskiego oraz spoza jego 

terenu przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, według stanu  

na dzień 30 września 2020 r.  

 

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 20 października 

2020 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20 października 2020 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

„Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z 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 na 2021 rok”. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu  

Panu Jackowi Kąskowi do udziału szkoły w konkursie wniosków o akredytację  

w programie Erasmus na lata 2021-2027, Akredytacja Erasmus 2020 w obszarze 

kształcenia dorosłych, kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji szkolnej. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2020. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2020 rok. 


