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OR.IV.0022.1.49.2020 

 

PROTOKÓŁ  NR 107/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 29 grudnia 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 29 grudnia 2020 r. potwierdzająca udział w zdalnym 

trybie obradowania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Starosta poinformował  

o nieobecności  Sekretarza Powiatu Beaty Bańczyk. 

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 i rozpoczęło się o godz. 10.09. 

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 materiał dodatkowy, tj. o kartę 

informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu dot. organizacji publicznego transportu 

zbiorowego na linii Racibórz – Lyski w 2021 roku. 

Ww. karta informacyjna zostanie omówiona w pkt 3 protokołu.  

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia, uwzględniającego  

ww. zmianę?  

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, 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 106/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 22 grudnia 2020 r.  

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

3. Sprawy bieżące. 

 

Starosta przekazał, że kolejne planowane posiedzenie odbędzie się 12 stycznia 2021 r.  

o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 106/2020 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. ? 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 106/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 22 grudnia 2020 r. 
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Ad. 2 

 

Starosta oddał głos Skarbnikowi Powiatu prosząc o przedstawienie projektów uchwał 

przygotowanych przez Wydział Finansowy. 

W pierwszej kolejności Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu 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 

585756. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2020 – 2032? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2020 – 2032. 

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 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok wraz z autopoprawkami. 

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

585780. 

W trakcie omawiania autopoprawek do przedstawionego projektu uchwały Skarbnik Powiatu 

poinformował, że do Wydziału Finansowego w ostatnich dniach grudnia br. wpłynęły 

wnioski w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2020 rok.  

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął generalną zasadę w myśl, której należy 

unikać wydatkowania środków finansowych w okresie pomiędzy Świętami Bożego 

Narodzenia a Sylwestrem. Dni te powinny zostać poświęcone na zamykanie prowadzonych 

spraw i rozliczanie dokonanych wydatków.  

Mając na uwadze powyższe, Zarząd nie wyraził zgody na dokonanie zmian w planie 

wydatków Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu, o których mowa w piśmie  

nr PCS 3120.07.2020 z 28 grudnia 2020 r. W związku z powyższym plan wydatków jednostki 

pozostał bez zmian.  
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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 4 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na rok 2020 wraz z autopoprawkami.  

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

585770. 

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 5 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 wraz z autopoprawkami.  

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

585774. 

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 6 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na 2021 rok. 

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

585558. 

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

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi 

na 2021 rok? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na 2021 rok. 

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

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia planu finansowego środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych na 2021 rok. 

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

585557. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego 

środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia planu finansowego środków 

pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok. 

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

1) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru najkorzystniejszej 

oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego 

Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej, który znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 585734, 

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

otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej, która znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 585750. 

 

Wicestarosta poinformował, że Komisja konkursowa powołana do zaopiniowania ofert 

złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania 

publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie  

na terenie powiatu raciborskiego, w latach 2021 – 2023, domu dla matek z małoletnimi 

dziećmi i kobiet w ciąży, pochodzących z terenu powiatu raciborskiego; dom przeznaczony 

jest dla 18 osób” zapoznała się z ofertą złożoną w ramach konkursu. W wyznaczonym 

terminie, tj. do dnia 23 grudnia 2020 r. do godz. 20
00

 wpłynęła oferta Stowarzyszenia 

Przyjaciół Człowieka „TĘCZA” w Raciborzu – 22 grudnia 2020 r. 

Komisja stwierdziła, iż oferta została złożona w prawidłowo zaklejonej i oznaczonej kopercie. 

Następnie Komisja sprawdziła, że oferta została złożona na odpowiednim formularzu, została 

podpisana przez odpowiednie osoby, zawiera wymagane załączniki. W dalszej kolejności 

Komisja sprawdziła kosztorys oferty, czy mieści się w kwocie jaką Zarząd przeznaczył  

na realizację zadania. Komisja w stwierdziła, iż oferta zawiera koszt prowadzenia domu  

dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w 2021 r. odpowiadający kosztowi 

przewidzianemu w Uchwale Nr 103/552/2020 Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z dnia 1 grudnia 2020 r., tj. 354 207,00 zł. 

Komisja omówiła i zaopiniowała ofertę pod względem merytorycznym, w oparciu o kryteria 

określone w Zasadach konkursu. Oferta otrzymała 117 punktów na 129 punktów możliwych 

do otrzymania. Minimalna liczba punktów kwalifikująca organizację do otrzymania dotacji 

wynosiła 78 punktów.  

W związku z powyższym Komisja konkursowa, do opiniowania ofert złożonych w ramach 

otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej, opiniuje Zarządowi ofertę Stowarzyszenia 
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„TĘCZA” jako ofertę spełniającą wymogi formalne i merytoryczne niezbędne do powierzenia 

Stowarzyszeniu realizacji zadania. 

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 pomocy społecznej. 

Następnie Wicestarosta przedstawił projekt uchwały w przedmiotowej sprawie  

i poinformował, że wybiera się ofertę Stowarzyszenia Przyjaciół Człowieka „TĘCZA”  

z siedzibą w Raciborzu, jako najkorzystniejszą do realizacji zadania publicznego  

pn. „Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego, w latach 2021 – 2023, domu dla matek  

z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, pochodzących z terenu powiatu raciborskiego; dom 

przeznaczony jest dla 18 osób”. Zadanie to realizowane będzie w terminie od dnia 1 stycznia 

2021 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.  

W 2021 r. przyznaje się Stowarzyszeniu Przyjaciół Człowieka „TĘCZA” z siedzibą  

w Raciborzu dotację w wysokości 354 207,00 zł na realizację ww. zadania. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty  

w otwartym konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty  

w otwartym konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej. 

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

 

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na odstąpienie od terminu dla Szkoły Policealnej w Raciborzu i Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Raciborzu prowadzonych przez Panią Irenę Żołyńską  

………………………… (dane osobowe, o których mowa w projekcie uchwały zostały 

poddane anonimizacji). 

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

584614. 

Zgodnie z ustaleniami z poprzedniego posiedzenia Wicestarosta przedstawił szczegółowe 

informacje dotyczące ww. sprawy, które zgromadzone zostały przez Referat Edukacji.   
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Po dyskusji, Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody  

na odstąpienie od terminu dla Szkoły Policealnej w Raciborzu i Liceum Ogólnokształcącego 

dla Dorosłych w Raciborzu prowadzonych przez Panią Irenę Żołyńską 

…………………………? 

Za podjęciem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody  

na odstąpienie od terminu dla Szkoły Policealnej w Raciborzu i Liceum Ogólnokształcącego 

dla Dorosłych w Raciborzu prowadzonych przez Panią Irenę Żołyńską 

………………………… głosowało 2 Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego, 2 było 

przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego nie podjął uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie 

od terminu dla Szkoły Policealnej w Raciborzu i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 

w Raciborzu prowadzonych przez Panią Irenę Żołyńską ………………………… 

W związku z powyższym Zarząd nie odstąpił od terminu złożenia wniosku, o którym mowa  

w art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 z późn.zm.) o udzielenie dotacji dla szkół 

niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych na rok 2021 z budżetu Powiatu 

Raciborskiego tj.: Szkoły Policealnej w Raciborzu i Liceum Ogólnokształcącego  

dla Dorosłych w Raciborzu prowadzonych przez Panią Irenę Żołyńską  ……………………… 

  

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 

585562. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianą planu finansowego Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu. 

 

Wicestarosta omówił dodatkową kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu  

dot. organizacji publicznego transportu zbiorowego na linii Racibórz – Lyski w 2021 roku. 

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

585520. 
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Po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. organizacji publicznego transportu zbiorowego 

na linii Racibórz – Lyski w 2021 roku, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności  

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – postanowił,  

że decyzję co do utrzymywania przewozów powiatowych na linii Racibórz – Lyski w dni 

nauki szkolnej podejmie w późniejszym terminie, biorąc pod uwagę przede wszystkim 

zagwarantowanie dowozu uczniów do końca roku szkolnego. Jednocześnie jeśli Gmina Lyski 

podtrzyma stanowisko, że nie będzie finansować kosztów organizacji transportu w 2021 r. 

ponieważ samodzielnie zorganizuje transport na własnym obszarze, w taki sposób by 

zapewnić dojazd do Raciborza za pośrednictwem punktu przesiadkowego w Raszczycach, 

skąd pasażerowie będą mogli przesiąść się do komunikacji miejskiej Miasta Racibórz, kursy 

relacji Racibórz-Lyski mogą zostać zlikwidowane. Do ponownego omówienia tematu Zarząd 

powróci na jednym z posiedzeń. 

 

W tym miejscu Starosta zakończył ostatnie posiedzenie Zarządu Powiatu Raciborskiego,  

które odbyło się w 2020 r., dziękując wszystkim zebranym za zaangażowanie i pracę na rzecz 

społeczności lokalnej.  

 

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 29 grudnia 2020 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 29 grudnia 2020 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2020 – 2032. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2020. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2020 rok. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia rocznego planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

powiatowi na 2021 rok. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia planu finansowego 

środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty  

w otwartym konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej. 


