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OR.IV.0022.1.4.2021 

 

PROTOKÓŁ  NR 111/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 2 lutego 2021 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 zaproponował, aby oddawanie głosu sygnalizowane było poprzez 

podniesienie ręki. Przed każdym głosowaniem będzie zadawał pytanie kto jest za danym 

rozstrzygnięciem, przykładowo zaakceptowaniem/podjęciem uchwały, itp.  

Starosta rozszerzył porządek posiedzenia o nw. materiały dodatkowe: 

1) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego 

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na 2021 rok, 

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

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2021 rok. 

Ww. materiały dodatkowe zostaną omówione w pkt 4 protokołu.  

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia, uwzględniającego  

ww. zmiany?  

Po zmianach, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – przyjął szczegółowy porządek posiedzenia,  

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  

Starosta wyznaczył Członków Zarządu, Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu  

do zreferowania poszczególnych punktów porządku posiedzenia, zgodnie z podziałem 

kompetencji w zakresie nadzoru i koordynacji spraw prowadzonych w komórkach 
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organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu i jednostkach organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego.  

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 110/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 26 stycznia 2021 r.  

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

3. Sprawy bieżące. 

4. Materiały dodatkowe.  

 

Starosta przekazał, że kolejne planowane posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 9 lutego 

2021 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 110/2021 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego z dnia 26 stycznia 2021 r., bez odczytywania, który był do wglądu  

w Wydziale Organizacyjnym, po poprawieniu zapisu na str. 8-9 i str. 16-17? 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 110/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 26 stycznia 2021 r. wraz z powyższymi zmianami. 

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok  

wraz z autopoprawkami (rezerwa ogólna).  

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

592431. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok wraz ze zgłoszonymi przez Skarbnika Powiatu 

autopoprawkami (rezerwa ogólna)? 
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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 2021 rok, po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawek 

zgłoszonych w trakcie posiedzenia (rezerwa ogólna). 

Po zmianach, Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok wraz z autopoprawkami. 

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

592453. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2021 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 2021 rok, po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawek 

zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

Po zmianach, Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany planów finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego na 2021 rok. 

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

592475. 

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

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego 

na 2021 rok? 

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 2021 rok. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 

Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu przy ul. Stalmacha 12 wraz z autopoprawką  

do uzasadnienia.  

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

591846. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej  

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury  

w Raciborzu przy ul. Stalmacha 12 wraz ze zgłoszoną przez Wicestarostę autopoprawką  

do uzasadnienia? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej  

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury  

w Raciborzu przy ul. Stalmacha 12, po wniesieniu przez Wicestarostę autopoprawki  

do uzasadnienia. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2021. 

 

Wicestarosta zaprezentował:  

 

1) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia konkursu  

na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza  

w Raciborzu przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3, 

2) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia konkursu  

na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  

w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 6, 

3) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia konkursu  

na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 

"Mechanik" w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1. 
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Ww. projekty uchwał znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID: 

591127, 591120, 591125. 

Jednocześnie Wicestarosta wniósł autopoprawki do ww. projektów uchwał polegające na tym, 

że osoby przystępujące do konkursów mogą składać oferty na stanowisko dyrektorów  

do dnia 12 marca 2021 r. do godz. 14.00. 

Starosta polecił, aby informacja o ogłoszeniu konkursów na stanowiska dyrektorów  

ww. szkół została podana do mediów, zgodnie z przyjętymi w tut. Starostwie standardami.  

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

na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza  

w Raciborzu przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3 wraz ze zgłoszoną przez Wicestarostą 

autopoprawką polegającą na tym, że oferty należy składać do dnia 12 marca 2021 r.  

do godz. 14.00? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 

dyrektora II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Raciborzu  

przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3, po wniesieniu przez Wicestarostę autopoprawki 

polegającej na tym, że oferty należy składać do dnia 12 marca 2021 r. do godz. 14.00. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

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

na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  

w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 6 wraz ze zgłoszoną przez Wicestarostą autopoprawką 

polegającą na tym, że oferty należy składać do dnia 12 marca 2021 r.  

do godz. 14.00? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu  

przy ul. Wileńskiej 6, po wniesieniu przez Wicestarostę autopoprawki polegającej na tym,  

że oferty należy składać do dnia 12 marca 2021 r. do godz. 14.00. 

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

nr OR.IV.0025.1.2021.  
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Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu  

na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Mechanik" 

w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1 wraz ze zgłoszoną przez Wicestarostą autopoprawką 

polegającą na tym, że oferty należy składać do dnia 12 marca 2021 r.  

do godz. 14.00? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 ”Mechanik” w Raciborzu  

przy ul. Zamkowej1, po wniesieniu przez Wicestarostę autopoprawki polegającej na tym,  

że oferty należy składać do dnia 12 marca 2021 r. do godz. 14.00. 

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

nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie  

nie wyrażenia zgody na odstąpienie od terminu na złożenie wniosku o udzielenie dotacji 

celowej na 2021 r. dla Szkoły Policealnej w Raciborzu i Liceum Ogólnokształcącego  

dla Dorosłych w Raciborzu, dla których organem prowadzącym jest Pani llllllllllllllllllllll,  

z siedzibą w llllllllllllllll przy ul. llllllllllllllllllllllllllll. 

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

591141. 

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

na odstąpienie od terminu na złożenie wniosku o udzielenie dotacji celowej na 2021 r.  

dla Szkoły Policealnej w Raciborzu i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  

w Raciborzu, dla których organem prowadzącym jest Pani lllllllllllllllllllllll, z siedzibą  

w llllllllllllllll przy ul. llllllllllllllllllllllllllll? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

2 głosami wstrzymującymi się – podjął uchwałę w sprawie nie wyrażenia zgody  

na odstąpienie od terminu na złożenie wniosku o udzielenie dotacji celowej na 2021 r.  

dla Szkoły Policealnej w Raciborzu i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  

w Raciborzu, dla których organem prowadzącym jest Pani lllllllllllllllllllllll, z siedzibą  

w llllllllllllllll przy ul. llllllllllllllllllllllllllll. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021.  

 



 

 

7 

Ad. 3 

 

Sekretarz Powiatu omówiła kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Rozwoju dot. wyrażenia 

zgody na udział Powiatu Raciborskiego w projekcie pn. „Śląskie samorządy bez barier 

dostępne dla wszystkich” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 

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

592523. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na udział Powiatu Raciborskiego w projekcie 

pn. „Śląskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich” współfinansowanym ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w tym na złożenie 

formularza zgłoszeniowego do dnia 10 lutego 2021 r. 

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. wyrażenia zgody  

na likwidację środków trwałych znajdujących się w ewidencji księgowej Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu. 

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

591468. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na likwidację środków trwałych znajdujących 

się w ewidencji księgowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 

„Mechanik” w Raciborzu, tj.: 

 

1) krzesła obrotowe – 3 szt. o wartości 1 164,59 zł czyli 3 493,77 zł z 29.10.2010 r., wartość 

umorzenia na dzień 25.01.2021 r. – 3 493,77 zł - czyli 100%, 

2) krzesła obrotowe – 3 szt. o wartości 1 164,58 zł czyli 3 493,74 zł z 29.10.2010 r., wartość 

umorzenia na dzień 25.01.2021 r. – 3 493,74 zł - czyli 100%, 

3) komputer przenośny z systemem operacyjnym – DELL Inc; DELL latitude D 510  

– o wartości 3 391,60 zł z 12.01.2006 r., wartość umorzenia na dzień 25.01.2021 r.  

– 3 391,60 zł - czyli 100%. 
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Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. wyrażenia zgody  

na likwidację środków trwałych znajdujących się w ewidencji księgowej Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu. 

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

592180. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na likwidację środków trwałych znajdujących 

się w ewidencji księgowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 

„Mechanik” w Raciborzu, tj.: 

 

1) drukarka Lexmark W812N o wartości 4 300 zł z 12.01.2006 r., wartość umorzenia  

na  dzień 28.01.2021 r. – 4 300 zł, 

2) komputer – uczniowska stacja robocza – Dell OptiPlex Gx620 o wartości 1 945 zł  

z 12.01.2006 r., wartość umorzenia na dzień 28.01.2021 r. – 1 945 zł czyli 100%. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. sprawozdania  

z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Raciborski w 2020 r. 

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

591993. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Edukacji przedłożyć 

sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Raciborski  

w 2020 r. Radzie Powiatu Raciborskiego, regionalnej izbie obrachunkowej, dyrektorom 

podległych szkół i placówek oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Edukacji dot. propozycji 

kalendarza imprez sportowych na 2021 r. odbywających się pod patronatem Starosty 

Raciborskiego. 

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

592242. 

Wicestarosta poinformował, że zgodnie z poleceniem Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z posiedzenia w dniu 19 stycznia 2021 r. w załączeniu do karty informacyjnej przedłożono 
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propozycję kalendarza imprez sportowych na 2021 r. odbywających się pod patronatem 

Starosty Raciborskiego w dwóch wersjach: 

1) pierwsza wersja zawiera imprezy sportowe w przypadku wycofywania obostrzeń  

Covid – 19, 

2) druga wersja dotyczy imprez sportowych możliwych do zrealizowania przy zachowanych 

obostrzeniach sanitarnych związanych z Covid – 19. 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem do realizacji kalendarza imprez sportowych na 2021 r.  

w wersji zawierającej imprezy sportowe w przypadku wycofywania obostrzeń Covid – 19? 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął do realizacji kalendarz imprez sportowych na 2021 r.  

w wersji zawierającej imprezy sportowe w przypadku wycofywania obostrzeń Covid – 19. 

Jednocześnie Zarząd polecił zamieścić kalendarz imprez sportowych na 2021 r.  

na stronie internetowej Powiatu Raciborskiego. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu dot. zapoznania się  

z protokołem z posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej 

Sp. z o.o. z dnia 21 stycznia 2021 r. 

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

591319. 

Starosta poinformował, że przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej PKS Sp. z o. o.  

w dniu 21 stycznia 2021 r. było przede wszystkim: 

1) przedstawienie przez Zarząd bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki na koniec 

2020 r., 

2) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o nabyciu przez Spółkę prawa własności 

autobusu stanowiącego przedmiot leasingu. 

 

W trakcie dyskusji Zarząd polecił radcy prawnemu Michalinie Staniszewskiej-Niestrój 

przygotować analizę prawną dot. umowy spółki PKS w Raciborzu Sp. z o. o.  

w związku z jej dokapitalizowaniem, przy założeniu obecnej proporcji udziałów wspólników 

Spółki.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem nr 12/21.01./2021 z przebiegu 

posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu 
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spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu odbytego w dniu 21 stycznia 2021 r. 

przy wykorzystaniu środków porozumienia się na odległość. 

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu  

do określenia realizacji Uchwały Nr XXV/209/2021 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie 

usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

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

592509. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Komunikacji  

i Transportu do określenia realizacji Uchwały Nr XXV/209/2021 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy  

o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie przekazania:  

 

1) planu pracy Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Powiatu 

Raciborskiego na 2021 r., 

2) planu pracy Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu Raciborskiego  

na 2021 rok, 

3) planu pracy Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego  

na 2021 rok. 

 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 591933. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przekazał kierownikom komórek organizacyjnych  

tut. Starostwa ww. plany pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2021, 

zobowiązując jednocześnie do ich przekazania dyrektorom poszczególnych jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego oraz do przygotowania niezbędnych materiałów 

(dyspozycja Starosty – symbol komórki organizacyjnej – przy poszczególnych tematach 

komisji). Zakres przedstawianych materiałów należy omówić z odpowiednim 

wyprzedzeniem, z resortowym Starostą. 
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W tym miejscu Starosta poinformował, że Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu 

zasygnalizował fakt, że z końcem bieżącego roku wygasa umowa w zakresie diagnostyki 

obrazowej zawarta z firmą TOMMA. W związku z powyższym warto rozważyć omówienie 

tematu na jednym z najbliższych posiedzeń komisji branżowych – Komisji Zdrowia, Polityki 

Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Raciborskiego. Po uzyskaniu dodatkowych 

informacji Zarząd powróci do ww. sprawy. 

 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Raciborskiego VI kadencji odbędzie się w dniu 16 lutego 2021 r. o godz. 08:30  

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 592369. 

 

Starosta przedstawił:  

 

1) Uchwałę Nr 4200/III/67/2021 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Katowicach z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania 

deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2021 rok Powiatu Raciborskiego, 

2) Uchwałę Nr 4200/III/68/2021 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Katowicach z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej 

kwoty długu Powiatu Raciborskiego wynikającej z planowanych i zaciągniętych 

zobowiązań. 

 

Ww. uchwały znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID: 591790  

i 591812. 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wydała: 

 

1) pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 3.582.758,00 zł, 

przedstawionego w uchwale budżetowej na 2021 rok Powiatu Raciborskiego, 

2) pozytywną opinię o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Raciborskiego, 

wynikającej z planowanych zaciągniętych zobowiązań. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z:  

1) Uchwałą Nr 4200/III/67/2021 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Katowicach z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania 

deficytu przyjętego w uchwale budżetowej na 2021 rok Powiatu Raciborskiego, 

2) Uchwałą Nr 4200/III/68/2021 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Katowicach z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej 

kwoty długu Powiatu Raciborskiego wynikającej z planowanych i zaciągniętych 

zobowiązań 

oraz postanowił o ich przekazaniu do wiadomości Radzie Powiatu.  

 

Ad. 4 

 

W tym miejscu Starosta rozpoczął omawianie materiałów dodatkowych.  

 

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 2021. 

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

593082. 

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 2021? 

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 2021. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

Skarbnik Powiatu omówił kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych  

na 2021 rok. 

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

592874. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianą planu finansowego Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu.  

 

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 2 lutego 2021 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 2 lutego 2021 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok (rezerwa ogólna). 

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

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2021 rok. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji konkursowej  

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury  

w Raciborzu przy ul. Stalmacha 12. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 

dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu  

przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu  

przy ul. Wileńskiej 6. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Mechanik"  

w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie nie wyrażenia zgody na odstąpienie 

od terminu na złożenie wniosku o udzielenie dotacji celowej na 2021 r. dla Szkoły 

Policealnej w Raciborzu i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Raciborzu,  

dla których organem prowadzącym jest Pani llllllllllllllllllllll, z siedzibą w llllllllllllllll  

przy ul. llllllllllllllllllllllllllll. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2021. 


