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OR.IV.0022.1.44.2020 

 

PROTOKÓŁ  NR 102/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 24 listopada 2020 r.  

zdalny tryb obradowania   

z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość 

 

Na wstępie Starosta poinformował, że zgodnie z art. 15 zzx ust. 1 ustawy  

z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) w okresie obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu 

terytorialnego oraz działające kolegialnie organy: wykonawcze w jednostkach samorządu 

terytorialnego, w związkach jednostek samorządu terytorialnego, w związku 

metropolitalnym, w regionalnych izbach obrachunkowych, samorządowych kolegiach 

odwoławczych oraz w organach pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego mogą 

zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia, zgromadzenia lub inne formy działania  

właściwe dla tych organów, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały,  

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny 

tryb obradowania). 

Starosta sprawdził obecność zebranych na posiedzeniu Zarządu Powiatu 

Raciborskiego – lista obecności z dnia 24 listopada 2020 r. potwierdzająca udział w zdalnym 

trybie obradowania stanowi 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 miejscu przebywania osób biorących  

w nim udział.   

Starosta zaproponował zebranym, aby oddawanie głosu oraz chęć zabrania głosu 

sygnalizowane były poprzez podniesienie ręki. Przed każdym głosowaniem będzie zadawał 

pytanie kto jest za danym rozstrzygnięciem, przykładowo zaakceptowaniem/podjęciem 

uchwały, itp.  
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Starosta rozszerzył porządek posiedzenia o materiały dodatkowe, tj. o: 

1) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych  

na realizację tych zadań w roku 2020, 

2) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu do realizacji projektu pn. „Klub 

Integracji Społecznej w Raciborzu”, 

3) opinie Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego  

z posiedzenia w dniu 23 listopada 2020 r., 

4) informację o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Raciborskiego 

VI kadencji, które odbędzie się w dniu 24 listopada 2020 r. o godz. 14.15 w zdalnym trybie 

obradowania, 

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

które odbędzie się w dniu 24 listopada 2020 r. o godz. 14.00 w zdalnym trybie 

obradowania. 

6) nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

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

Ww. materiały dodatkowe zostaną omówione w pkt 4 protokołu.  

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia, uwzględniającego  

ww. zmiany?  

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 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 101/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 17 listopada 2020 r.  

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  
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3. Sprawy bieżące. 

4. Materiały dodatkowe.  

 

Starosta przekazał, że kolejne planowane posiedzenie odbędzie się 1 grudnia 2020 r.  

o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 101/2020 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego z dnia 17 listopada 2020 r. ? 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 101/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 17 listopada 2020 r.  

 

Ad. 2 

 

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 

578603. 

Omawiając przedmiotowy projekt uchwały Skarbnik Powiatu zwrócił uwagę na konieczność 

dokonania przesunięcia kwoty 467,00 zł (w tym odsetki – 31,00 zł) w budżecie Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, z przeznaczeniem 

na dokonanie korekty deklaracji VAT-7, JPK oraz ewidencji. Ww. korekty dokonuje się  

na skutek interwencji urzędu skarbowego.   

Odnosząc się do wypowiedzi Skarbnika Powiatu, Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego 

Andrzej Chroboczek złożył wniosek, aby ww. odsetki zostały zapłacone przez osoby,  

które ponoszą odpowiedzialność za popełniony błąd w deklaracji VAT-7. Kwotę należy 

wyegzekwować, kiedy wyjaśnienia złożone przez Dyrektora oraz Główną księgową okażą się 

niewystarczające.  

Skarbnik Powiatu podkreślił, że w analogicznych przypadkach w innych urzędach 

pracownicy regulują odsetki karne. 
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W toku dyskusji pojawiła się propozycja, aby w pierwszej kolejności Dyrektor oraz Główna 

księgowa Centrum wyjaśnili powody dokonania korekty deklaracji VAT-7. 

Starosta zapytał kto jest za propozycją, aby Dyrektor oraz Główna księgowa Centrum 

wyjaśnili powody dokonania ww. korekty? 

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

0 głosów wstrzymujących – po zapoznaniu się z informacją o konieczności dokonania 

przesunięcia kwoty 467,00 zł w budżecie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

nr 2 „Mechanik” w Raciborzu z przeznaczeniem na korektę deklaracji VAT-7, JPK  

oraz ewidencji polecił Dyrektorowi oraz Głównej księgowej Centrum wyjaśnić powody 

dokonania ww. korekty. 

Skarbnik Powiatu wyraził obawy czy w pozostałych jednostkach organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego, w szczególności szkołach, w których realizowane są projekty unijne, 

prawidłowo stosowane są przepisy ustawy dot. VAT. Zaproponował, aby w najbliższym 

czasie zorganizować szkolnie dla księgowych jednostek organizacyjnych z ww. zakresu.  

Propozycja spotkała się z akceptacją zebranych.  

Skarbnik Powiatu omówił dodatkowe zmiany do projektu uchwały w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. Podkreślił, że z racji na zbliżające się 

zakończenie roku kalendarzowego zmian w budżecie będzie coraz więcej. Jednocześnie 

propozycje zmian z jednostek/komórek organizacyjnych Powiatu i tut. Starostwa wpływają 

do Wydziału Finansowego po przekazaniu projektu uchwały na posiedzenie Zarządu.  

Skarbnik Powiatu zaproponował, aby dodatkowo w przedmiotowym projekcie uchwały 

dokonać przesunięcia: 

1) kwoty 10 000,00 zł w budżecie będącym w dyspozycji Referatu Edukacji,  

z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników Festiwalu Perspektyw, 

2) kwoty 45 800,00 zł w budżecie Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, z przeznaczeniem 

na zakup sprzętu informatycznego, zakup i montaż ościeżnicy metalowej do drzwi, 

wymianę kanalizacji, podłączenie pionów kanalizacyjnych i wymianę rewizji  

w pawilonie A, 

3) kwoty 1 940,00 zł do budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, 

z przeznaczenie na wynagrodzenia osobowe pracowników, 

4) kwoty 2 720,00 zł w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Raciborzu, z przeznaczeniem na usługi remontowe i ubezpieczenie samochodów. 
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Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2020 rok wraz ze zgłoszonymi przez Skarbnika Powiatu 

autopoprawkami? 

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 przedstawił 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 

578605. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany rocznego planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi 

na rok 2020 wraz ze zgłoszonymi przez Skarbnika Powiatu autopoprawkami? 

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 zaprezentował 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 

578606. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego 

na 2020 rok wraz ze zgłoszonymi przez Skarbnika Powiatu autopoprawkami? 
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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, po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawek zgłoszonych w trakcie 

posiedzenia. 

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

nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła: 

1) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru najkorzystniejszych 

ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadań publicznych z zakresu 

administracji rządowej realizowanych przez Powiat Raciborski w obszarze nieodpłatnej 

pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej,  

który znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 578838, 

2) opinię Komisji konkursowej powołanej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach 

otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadań publicznych z zakresu 

administracji rządowej realizowanych przez Powiat Raciborski w obszarze nieodpłatnej 

pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej,  

która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 320063. 

 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że powołana Uchwałą Nr 99/525/2020 Zarządu Powiatu 

Raciborskiego z dnia 3 listopada 2020 r. Komisja konkursowa, po przeprowadzeniu 

opiniowania pod względem formalnym i merytorycznym, zaopiniowała Zarządowi  

powierzenie realizacji zadań:  

1) Stowarzyszeniu Przyjaciół Człowieka „Tęcza” w Raciborzu – zadanie nr 1 pod nazwą 

„Prowadzenie w 2021 roku punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  

w Krzyżanowicach, w budynku przy ul. Głównej 5”;  

2) Stowarzyszeniu na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma” w Katowicach – zadanie 

nr 2 pod nazwą „Prowadzenie w 2021 roku punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego w Kuźni Raciborskiej, w budynku przy ul. Klasztornej 9”. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z opinią Komisji konkursowej powołanej  

do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie  
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do realizacji zadań publicznych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat 

Raciborski w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert  

w otwartym konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadań publicznych z zakresu 

administracji rządowej realizowanych przez Powiat Raciborski w obszarze nieodpłatnej 

pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert  

w otwartym konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadań publicznych z zakresu 

administracji rządowej realizowanych przez Powiat Raciborski w obszarze nieodpłatnej 

pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.  

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

 

Wicestarosta omówił: 

1) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie unieważnienia otwartego 

konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego  

z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej, który znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 578646, 

2) opinię Komisji konkursowej powołanej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach 

otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie w okresie  

od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. na terenie powiatu raciborskiego  

6 placówek opiekuńczo – wychowawczych, każda dla 14 dzieci”, która znajduje się  

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 578643. 

 

Wicestarosta przekazał, że powołana Uchwałą Nr 101/538/2020 Zarządu Powiatu 

Raciborskiego z dnia 17 listopada 2020 r. Komisja konkursowa stwierdziła, iż oferty zostały 

złożone w prawidłowo zaklejonych i oznaczonych kopertach. Następnie Komisja sprawdziła, 

iż oferty zostały złożone na odpowiednim formularzu, zostały podpisane przez odpowiednie 

osoby, zawierają wymagane załączniki. W dalszej kolejności Komisja sprawdziła kosztorysy 

poszczególnych ofert, czy mieszczą się w kwocie jaką Zarząd Powiatu przeznaczył  

na realizację zadania.  
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Komisja stwierdziła, iż wszystkie oferty zawierają kosztorys prowadzenia placówki 

opiekuńczo – wychowawczej w 2021 r. skalkulowany o średniomiesięczny koszt utrzymania 

dziecka w placówce znacznie przekraczający wartość przewidzianą przez Zarząd Powiatu  

w Uchwale Nr 98/518/2020 z dnia 27 października 2020 r.: 

1) placówka opiekuńczo – wychowawcza w Pogrzebieniu – 4 150,00 zł;  

2) placówka opiekuńczo – wychowawcza w Kuźni Raciborskiej – 4 150,00 zł;  

3) placówka opiekuńczo – wychowawcza w Nędzy – 4 150,00 zł;  

4) placówka opiekuńczo – wychowawcza w Raciborzu – 4 150,00zł;  

5) placówka opiekuńczo – wychowawcza w Samborowicach – 4 150,00 zł;  

6) placówka opiekuńczo –wychowawcza w Cyprzanowie – 4 150,00 zł.  

 

Łączny koszt funkcjonowania 6 placówek opiekuńczo – wychowawczych w 2021 r., 

obliczony na podstawie złożonych ofert wyniósłby 4 183 200,00 zł i byłby o 862 344,00 zł 

wyższy od kwoty 3 320 856,00 zł przewidzianej przez Zarząd Powiatu na realizację zadania 

konkursowego. W związku z powyższym Komisja konkursowa postanowiła, iż nie będzie 

opiniowania spełnienia przez oferty pozostałych wymogów merytorycznych i opiniuje 

Zarządowi Powiatu unieważnienie konkursu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z opinią Komisji konkursowej powołanej  

do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie  

do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu instytucjonalnej pieczy 

zastępczej pn. „Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.  

na terenie powiatu raciborskiego 6 placówek opiekuńczo – wychowawczych, każda  

dla 14 dzieci”. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie unieważnienia otwartego konkursu 

ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego  

z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie unieważnienia otwartego konkursu 

ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020. 
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Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego 

Powiatu Raciborskiego z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

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

578652. 

Wicestarosta zaproponował, aby ogłosić otwarty konkurs ofert na powierzenie do realizacji 

zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej  

tj. „Prowadzenie w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. na terenie 

powiatu raciborskiego 6 placówek opiekuńczo – wychowawczych, każda dla 14 dzieci”.  

Jednocześnie przypomniał, że na jednym z poprzednich posiedzeń postanowiono,  

że ww. konkurs ofert zostanie ogłoszony na jeden rok. Tego typu rozwiązanie nie spotkało się 

z akceptacją organizacji pozarządowych prowadzących do tej pory placówki opiekuńczo-

wychowawcze na terenie powiatu, które zwracały przede wszystkim uwagę na konieczność 

zapewnienia ciągłości zatrudnienia dla zatrudnionych osób w placówkach. Stąd ponowna 

propozycja ogłoszenia konkursu na 5 lat.  

Zdaniem Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzeja Chroboczka tylko ogłaszanie 

konkursów na okres jednego roku daje możliwość pokazywania realnych kosztów 

ponoszonych przez placówki (tak jak to ma miejsce w przypadkach konkursów ogłaszanych 

przez regionalne ośrodki polityki społecznej). Przypomniał, że w trakcie posiedzenia  

w dniu 10 listopada br. postanowiono, że konkurs z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej 

zostanie ogłoszony na jeden rok. Wyraził zaniepokojenie sytuacją gospodarczą w kraju, 

znacznym wzrostem inflacji wtedy gdy zakończy się stan epidemii. Zwrócił uwagę,  

że po 3 latach koszty funkcjonowania placówek mogą być dużo wyższe, w szczególności  

w przypadku konieczności podniesienia wynagrodzeń pracowników zatrudnionych  

w placówkach.  

Zapytał, co w sytuacji gdy koszty wzrosną tak drastycznie, że organizacje pozarządowe 

prowadzące placówki nie będą w stanie realizować zadań i czy placówki będą miały 

możliwość aneksowania zawartych z Powiatem Raciborskim umów? 

Wicestarosta wyraził pogląd, że drastyczny wzrost kosztów funkcjonowania placówki może 

stanowić powód wypowiedzenia umowy zawartej z Powiatem Raciborskim.  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek wyraził zaniepokojenie 

stanowiskiem organizacji pozarządowych prowadzących do tej pory placówki opiekuńczo-

wychowawcze na terenie powiatu (zarówno Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki 
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(Siostry Salezjanki) Inspektoria Warszawska, jak i Stowarzyszenia „Otwarte Serca Dzieciom” 

z siedzibą w Kuźni Raciborskiej)  co do ogłoszenia konkursu ofert na 5 lat. Podkreślił,  

że sytuacja finansowa jest nieustabilizowana jeśli chodzi o koszt utrzymania jednego dziecka 

w placówkach.  

W toku dyskusji dotyczącej ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania 

publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej zebrani 

przyjęli argument związany ze wzrostem kosztów pracowniczych, które wynikają głównie 

z podwyższenia po raz kolejny minimalnego wynagrodzenia pracowników. Ponadto wzięli 

pod uwagę średnie wydatki na jedno dziecko w podobnych placówkach opiekuńczo-

wychowawczych w Województwie Śląskim a także przeanalizowali oferty, które zostały 

złożone przez organizacje pozarządowe w pierwszym konkursie ogłoszonym na realizację 

zadania publicznego w październiku br.  

Mając na uwadze powyższe Zarząd podjął decyzję, że środki finansowe jakie Powiat 

Raciborski zamierza przeznaczyć na sfinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu 

instytucjonalnej pieczy zastępczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 

2021 r. wynosić będą do 4 032 000,00 zł (w projekcie uchwały przewidziana kwota wynosiła 

do 3 981 600,00 zł).  

Jak dodał Skarbnik Powiatu zwiększenie środków na realizację ww. zadania publicznego 

spowoduje konieczność dokonania zmian w projekcie budżetu Powiatu Raciborskiego  

na 2021 r. oraz zmian w projekcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2020 – 2032, który został skierowany na sesję w dniu 24 listopada 2020 r.  

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 

ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

instytucjonalnej pieczy zastępczej wraz ze zmianami polegającymi na zwiększeniu środków 

przeznaczonych na realizację zadania publicznego? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

instytucjonalnej pieczy zastępczej, po wniesieniu autopoprawek zgłoszonych w trakcie 

posiedzenia, polegających na zwiększeniu środków przeznaczonych na realizację zadania 

publicznego. 
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Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2020. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie harmonogramu kontroli planowych organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, 

rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz placówek opiekuńczo  

– wychowawczych w roku 2021. 

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

578351. 

Wicestarosta poinformował, że przyjęcie harmonogramu kontroli planowych w roku 

bieżącym i kolejnych latach pozwoli usystematyzować proces kontroli i objąć nim, 

w przeciągu 4 lat, wszystkie podmioty pieczy zastępczej, objęte nadzorem przez Powiat 

Raciborski. Zakłada się, że w 2021 r. zostanie przeprowadzonych 35 kontroli, jednakże  

przy utrzymywaniu się stanu epidemii COVID-19 harmonogram może ulec zmianie. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator zgłosił autopoprawkę redakcyjną  

do pierwszego wersu tabeli, o której mowa w § 1.  

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie harmonogramu kontroli planowych 

organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy 

dziecka oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych w roku 2021 wraz ze zgłoszoną 

autopoprawką? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie harmonogramu kontroli planowych 

organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy 

dziecka oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych w roku 2021, po wniesieniu 

autopoprawki redakcyjnej zgłoszonej w trakcie posiedzenia. 

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

nr OR.IV.0025.1.2020. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska omówiła projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu umowy najmu na czas oznaczony. 

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

578915. 
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Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska poinformowała,  

że w przedmiotowym projekcie uchwały Zarząd wyraża zgodę na zawarcie przez Zespół 

Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2021r., 

kolejnej umowy najmu części dachu oraz poddasza budynku szkoły o powierzchni ok. 5 m², 

zlokalizowanego na nieruchomości zabudowanej będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, a stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

Umowa najmu zostanie zawarta z P4 spółka z o.o. w Warszawie przy ul. Taśmowej 7. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  

przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu umowy najmu na czas oznaczony? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  

przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu umowy najmu na czas oznaczony. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020. 

 

Ad. 3 

 

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 

578608. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianą planu finansowego Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Spraw Społecznych  

dot. zmiany zasad funkcjonowania działalności domu dla matek z małoletnimi dziećmi  

i kobiet w ciąży w latach 2021-2023. 

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

578684. 

Wicestarosta przypomniał, że Zarząd Powiatu Raciborskiego na posiedzeniu  

w dniu 17 listopada br. zapoznał się kartą informacyjną Referatu Spraw Społecznych 

dotyczącą zmiany umowy nr ZS.526.1.2019 z dnia 1 kwietnia 2020 r. zawartej  

z Stowarzyszeniem Przyjaciół Człowieka „TĘCZA” w Raciborzu na prowadzenie osobowego 
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domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Po analizie przedstawionego 

materiału i zaproponowanych przez Referat rozwiązań Zarząd wyraził zgodę na zmianę 

umowy w wariancie 10 miejsc płaconych ryczałtowo + 8 miejsc płaconych według osobodni. 

Dnia 19 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Raciborzu odbyło się spotkanie 

przedstawicieli Powiatu i Stowarzyszenia „TĘCZA” dotyczące zmiany cytowanej powyżej 

umowy. Przedstawiciele Stowarzyszenia, po wysłuchaniu propozycji Zarządu Powiatu, 

oświadczyli, iż niestety nie mogą przyjąć otrzymanej propozycji ze względów organizacyjno-

finansowych. Około 80% kosztów funkcjonowania domu dla matek z małoletnimi dziećmi  

i kobiet w ciąży w Raciborzu stanowią koszty stałe, w tym płace zatrudnionej kadry.  

W przypadku pobytu w domu tylko 10 mieszkańców powiatu, płatnych ryczałtowo, 

Stowarzyszenie nie byłoby w stanie zbilansować kosztów ośrodka. Takie sytuacje zdarzały 

się w roku 2019 i nie można wykluczyć, iż nie zdarzą się w kolejnych miesiącach.  

Po dyskusji i ponownym rozważeniu różnych wariantów zmiany umowy uczestnicy spotkania 

ustalili, iż Zarządowi Powiatu zostanie przedstawiona propozycja zmiany umowy  

w wariancie 15 miejsc płaconych ryczałtowo + 3 miejsca płacone według osobodni. 

Powyższe zabezpieczy aktualne potrzeby (czego potwierdzeniem jest obłożenie w ostatnich 

miesiącach na poziomie 15-16 miejsc) oraz umożliwi w roku 2021 potencjalne zwiększenie 

liczby osób przebywających w „Mai” o dodatkowe 2-3 osoby. Informacje płynące zarówno  

z Sądu Rejonowego oraz kuratorów sądowych potwierdzają zwiększone problemy przemocy 

w rodzinie w dobie pandemii COViD-19. 

Jednocześnie Wicestarosta przekazał, że do karty informacyjnej dołączono informację  

o osobach przebywających w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży „Maja”  

w Raciborzu wg stanu na 30 października 2020 r., o którą poproszono na poprzednim 

posiedzeniu. Z informacji tej wynika, iż w domu przebywają jedynie kobiety z dziećmi,  

bez ciężarnych (informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem 

UID 320114). 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną dot. zmiany zasad 

funkcjonowania działalności domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży  

w latach 2021-2023.   

Po przeprowadzonej dyskusji oraz ze względów proceduralnych Zarząd Powiatu 

Raciborskiego uznał za celowe ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie  

do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej  

pn.: „Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego, w latach 2021 – 2025, domu  
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dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, pochodzących z terenu powiatu 

raciborskiego.”. Jednocześnie wyraził zgodę na zwiększenie liczby miejsc w domu  

dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży „Maja” w Raciborzu przeznaczonych  

dla powiatu raciborskiego z 15 do 18. Ponadto Zarząd postanowił, iż w umowie,  

która ewentualnie zostanie zawarta w wyniku rozstrzygnięcia ww. konkursu ujęte zostanie 

rozgraniczenie na 15 miejsc ryczałtowych + 3 miejsca rozliczane według osobodni.  

 

Starosta przedstawił: 

1) opinię Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Powiatu 

Raciborskiego z posiedzenia w dniu 17 listopada 2020 r., która znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 578072, 

2) opinię i zapytanie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu 

Raciborskiego z posiedzenia w dniu 18 listopada 2020 r., które znajdują się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 578484.  

Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Edukacji udzielić odpowiedzi na zapytanie Komisji 

Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu Raciborskiego z posiedzenia  

w dniu 18 listopada 2020 r. (w uzupełnieniu zapytań Komisji z posiedzenia w październiku 

2020 r.), 

3) opinie Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego  

z posiedzenia w dniu 23 listopada 2020 r., które znajdują się w systemie informatycznym 

Mdok pod numerem UID 579170. 

 

Starosta zaprezentował: 

1) informację o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Raciborskiego 

VI kadencji, które odbędzie się w dniu 24 listopada 2020 r. o godz. 14.15 w zdalnym trybie 

obradowania (ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 579045), 

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

które odbędzie się w dniu 24 listopada 2020 r. o godz. 14.00 w zdalnym trybie 

obradowania (ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 579169).  

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z Uchwałą nr 5/V/2020 Powiatowej Społecznej Rady  

Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu z 18 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia 
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opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych  

na realizację tych zadań w roku 2020. Jednocześnie dodał, że ww. Uchwała dotyczy projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zadań z zakresu 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań  

w roku 2020, który omawiany był na poprzednim posiedzeniu. Mając na uwadze,  

że ok. 70 osób niepełnosprawnych zrezygnowało z turnusów rehabilitacyjnych Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu przygotował kolejną propozycję 

zmiany podziału środków PFRON, co zostanie omówione w materiałach dodatkowych.  

Ww. Uchwała znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 578931. 

 

Ad. 4 

 

W tym miejscu Starosta rozpoczął omawianie materiałów dodatkowych.  

Nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zadań z zakresu rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2020. 

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

578983. 

Wicestarosta poinformował, że związku z kolejnymi rezygnacjami osób niepełnosprawnych  

z turnusów rehabilitacyjnych Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu 

zaproponował zmniejszenie o 39 971,00 zł środków finansowych przeznaczonych  

na realizację tego zadania, a zwiększenie środków przeznaczonych na dofinansowanie: 

1) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów – o kwotę 

34 871,00 zł;  

2) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku 

z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – o kwotę 5 100,00 zł. 
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Powyższe zmiany pozytywnie zaopiniowała Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób 

Niepełnosprawnych, podejmując uchwałę nr 6/VI/2020 z dnia 23 listopada 2020 r. 

Wicestarosta dodał, że ww. projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie Komisja Budżetu, 

Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego na posiedzeniu w dniu 23 listopada 

2020 r. 

Ponadto Wicestarosta poinformował, że prawdopodobnie kolejne zmiany w podziale środków 

PFRON na 2020 rok zostaną przedstawione na sesję, która odbędzie się w grudniu br.  

W ten sposób środki PFRON zostaną przeznaczone na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom 

niepełnosprawnym. 

Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zadań z zakresu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2020 oraz jego 

przekazaniem na sesję w dniu 24 listopada 2020 r.? 

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 zadań z zakresu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2020 oraz postanowił  

o jego przekazaniu na sesję w dniu 24 listopada 2020 r. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu do realizacji projektu 

pn. „Klub Integracji Społecznej w Raciborzu”. 

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

576707. 

Wicestarosta przypomniał, że dnia 19 listopada 2019 r. Zarząd Powiatu Raciborskiego podjął 

Uchwałę Nr 53/257/2019 w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego do projektu  

pn. „Klub Integracji Społecznej w Raciborzu”, w której upoważnił Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Raciborzu do podejmowania wszelkich czynności związanych 

z przygotowaniem i złożeniem projektu pn. „Klub Integracji Społecznej w Raciborzu”. 

Dyrektor PUP w Raciborzu poinformował Starostę, iż złożony w ramach konkursu 
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RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19 wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Klub Integracji 

Społecznej w Raciborzu” został oceniony pozytywnie i zatwierdzony do otrzymania 

dofinansowania.  

W związku z powyższym zachodzi konieczność udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 

Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu Panu Mirosławowi Ruszkiewiczowi  

do podpisywania, zatwierdzania oraz podejmowania wszelkich działań związanych 

z realizacją i rozliczaniem projektu pn. „Klub Integracji Społecznej w Raciborzu” w latach 

2021 - 2022. Jednocześnie wyraża się również zgodę na wniesienie przez Powiatowy Urząd 

Pracy w Raciborzu wkładu własnego w latach 2021 - 2022 na realizację przedmiotowego 

projektu. Środki te pochodzić będą ze środków Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację 

zadań z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji 

zawodowej. W ramach projektu PUP w Raciborzu pozyska w okresie dwóch lat kwotę 

876 835,78 zł, przy wkładzie własnym wynoszącym:  

1) w roku 2021 - 24 103,50 zł;  

2) w roku 2022 - 18 603,50 zł.  

Projektem objętych będzie 55 niepełnosprawnych i bezrobotnych osób. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu do realizacji projektu pn. „Klub 

Integracji Społecznej w Raciborzu”? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu do realizacji projektu pn. „Klub 

Integracji Społecznej w Raciborzu”. 

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

 

Nawiązując do dyskusji, o której mowa w pkt 2 protokołu, Skarbnik Powiatu omówił nową 

wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

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

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

576087. 

Skarbnik Powiatu poinformował, że w ww. projekcie uchwały zwiększa się wartość zadania 

„Prowadzenie w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. na terenie powiatu 
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raciborskiego 6 placówek opiekuńczo-wychowawczych” o kwotę 6 675 720,00 zł  

(o 1 335 144,00 zł w każdym roku realizacji zadania). 

Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem nowej wersji projektu uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2020 – 2032 oraz jej przekazaniem na sesję  

w dniu 24 listopada 2020 r.? 

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 24 listopada 2020 r. 

 

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

Powiatu Raciborskiego o ujęcie w porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 24 listopada 2020 roku nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2020 – 2032 i jednocześnie wycofanie z porządku obrad ww. projektu uchwały 

przekazanego pismem nr OR.IV.0022.3.9.2020 z dnia 12 listopada 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 24 listopada 2020 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 listopada 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. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert  

w otwartym konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadań publicznych z zakresu 

administracji rządowej realizowanych przez Powiat Raciborski w obszarze nieodpłatnej 

pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie unieważnienia otwartego konkursu 

ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego  

z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie harmonogramu kontroli planowych 

organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne 

domy dziecka oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych w roku 2021. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  

przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu umowy najmu na czas 

oznaczony. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu do realizacji projektu pn. „Klub 

Integracji Społecznej w Raciborzu”. 

 


