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OR.IV.0022.1.18.2021 

 

PROTOKÓŁ  NR 125/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 25 maja 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 reżimu sanitarnego.  

Starosta w imieniu swoim oraz zebranych przywitał na posiedzeniu Dyrektora Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Ryszarda Rudnika. 

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 materiały dodatkowe, tj. o: 

1) kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia zmian  

w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 

2021 rok, 

2)  zawiadomienie o wszczęciu postępowania przez Śląski Urząd Wojewódzki  

w Katowicach w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 

XXVII/224/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 marca 2021 r.  

w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  

w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, 

3) opinie Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa z posiedzenia w dniu 24 maja 

2021 r. 

Ww. materiały dodatkowe zostaną omówione w pkt 5 protokołu. 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia, uwzględniając ww. 

zmiany? 
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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 

organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu i jednostkach organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego.  

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres od 

01.01.2021 r. do 31.03.2021 r., bilansu na dzień 31.03.2021 r., opisu sytuacji finansowej, 

zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec marca 2021 r., 

wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 31.03.2021 r. – 

referuje Dyrektor Ryszard Rudnik.  

2. Przyjęcie Protokołu Nr 124/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 18 maja 2021 r.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy bieżące. 

5. Materiały dodatkowe.  

 

Starosta przekazał, że kolejne planowane posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 1 

czerwca 2021 r. o godz. 13.00. 

 

Ad. 1 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków  

i strat za okres od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r., bilansu na dzień 31.03.2021 r., opisu 

sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec 

marca 2021 r., wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 

31.03.2021 r. 
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

610958. 

Szczegółowych informacji w ww. sprawie udzielił Dyrektor Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu, który poinformował, iż na koniec miesiąca marca bieżącego roku Zakład 

zanotował zysk netto w wysokości 5 258 751,00 zł, jest to wynik finansowy korzystniejszy  

o 4 844 189,00 zł od zysku w analogicznym okresie 2020 roku wynoszącego 414 562,00 zł. 

Osiągnięty zysk powstał w wyniku pozyskania pozostałych przychodów operacyjnych  

w kwocie 5 777 483,00 zł, natomiast ze sprzedaży produktów w I kw. br. Szpital zanotował 

stratę w wysokości 460 382,00 zł. Dyrektor dodał, że w okresie trzech miesięcy br. 

zobowiązania ogółem, w stosunku do zobowiązań na dzień 31.12.2020 r., zmalały o kwotę 2 

074 804,00 zł i na dzień 31.03.2021 r. wynosiły 33 104 999,00 zł.  

Dyrektor poinformował, że w porównaniu ze stanem na dzień 30.12.2020 r. zatrudnienie  

w Szpitalu na podstawie umowy o pracę zmalało o 6,73 etatu i wynosiło 525,18 etatu, 

zatrudnienie na podstawie umowy cywilno – prawnej, kontraktu, umowy zlecenia zmalało  

o 7,75 etatu i wynosiło 62,94 etatu. 

W nawiązaniu do ww. karty informacyjnej Dyrektor Szpitala wyjaśnił, iż  zmniejszenie 

zatrudnienia w grupie ,,lekarze” wynika z zakończenia umów czasowych lekarzy rezydentów 

oraz wygaśnięcia skierowań do pracy lekarzy przy zwalczaniu epidemii wydanych przez 

Wojewodę. 

Zarząd zapoznał się z kartą informacyjną dot. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2021 

r. do 31.03.2021 r., bilansu na dzień 31.03.2021 r., opisu sytuacji finansowej, zestawienia 

zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec marca 2021 r., wybranych 

wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 31.03.2021 r., oraz 

zadecydował o dalszym monitorowaniu sytuacji finansowej Szpitala. 

Starosta podkreślił, że dobra sytuacja finansowa Szpitala jest zasługą przede wszystkim 

Dyrektora. 

Członkowie Zarządu polecili Dyrektorowi Szpitala,  przygotowanie materiału dot. kosztów 

wynagrodzeń personelu medycznego Szpitala przed wybuchem epidemii COVID-19 i na 

dzień dzisiejszy. 

 

W związku z uznaniem przez Trybunał Konstytucyjny Wyrokiem nr 4/17 z 20 listopada 2019 

r. przepisu art. 59 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej za niekonstytucyjny i utratą jego 

mocy prawnej z dniem 29 maja 2021 r. Zarząd po dyskusji uznał za uzasadnioną możliwość 
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wystąpienia przez Powiat Raciborski za pośrednictwem Związku Powiatów Polskich do 

Skarbu Państwa, o zwrot straty Szpitala Rejonowego  im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu za 

2018 rok pokrytej przez Powiat Raciborski. 

Starosta zapytał, kto jest za możliwością wystąpienia przez Powiat Raciborski za 

pośrednictwem Związku Powiatów Polskich do Skarbu Państwa, o zwrot straty Szpitala 

Rejonowego  im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu za 2018 rok pokrytej przez Powiat 

Raciborski? 

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

0 głosów wstrzymujących – wyraził zgodę na możliwość wystąpienia przez Powiat 

Raciborski za pośrednictwem Związku Powiatów Polskich do Skarbu Państwa, o zwrot straty 

Szpitala Rejonowego  im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu za 2018 rok pokrytej przez Powiat 

Raciborski. 

W tym miejscu, o godz. 08.55 Dyrektor Ryszard Rudnik opuścił posiedzenie. 

 

 

Ad. 2 

 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 124/2021 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego z dnia 18 maja 2021 r., bez odczytywania, który był do wglądu  

w Wydziale Organizacyjnym? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

1 głosem wstrzymującym się – przyjął Protokół Nr 124/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 18 maja 2021 r.  

 

 

Ad. 3 

 

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok (rezerwa) wraz  

z autopoprawkami.  



 

 

5 

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

615020.  

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

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok (rezerwa) 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 (rezerwa) wraz z autopoprawkami.  

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 

615025. 

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 wraz z autopoprawkami.  

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 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 

615036. 

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? 
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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 rocznego planu finansowego 

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

Uchwała stanowi załącznik nr 5 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 wraz z autopoprawkami.  

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

615037. 

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

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych 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 zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego 

na 2021 rok wraz z autopoprawkami.  

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

OR.IV.0025.1.2021. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego 

Powiatu Raciborskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

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

614370. 

Wicestarosta dodał, że dnia 24 listopada 2020 r. Rada Powiatu Raciborskiego podjęła 

uchwałę nr XXIII/188/2020 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, 

w którym przewidziano, że zadania Powiatu Raciborskiego mogą być zlecane do realizacji 

organizacjom pozarządowym między innymi na zasadzie wsparcia wykonania zadania 

publicznego. Dodał również, iż zgodnie z regulacją art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 218 ze zm.) do 
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zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy opracowywanie  

i realizacja programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie. 

Wicestarosta poinformował, iż w związku z faktem, że Powiat nie dysponuje odpowiednią 

kadrą do realizacji tego zadania najbardziej racjonalnym rozwiązaniem jest powierzenie jego 

realizacji organizacji pozarządowej działającej w obszarze pomocy społecznej oraz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

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

ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie? 

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 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021. 

 

 

Ad. 4 

 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego dot. zatwierdzenia 

Raportu o stanie Powiatu Raciborskiego za rok 2020. 

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

614799. 

Starosta poinformował, iż zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu Raport  

o stanie Powiatu. Dodał również, że raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu 

Powiatu w roku poprzednim, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, 

uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. 

Po uwzględnieniu autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia Zarząd Powiatu 

zadecydował o zatwierdzeniu Raportu o stanie Powiatu Raciborskiego za rok 2020 oraz 

przekazaniu Radnym Powiatu w terminie do 31 maja 2021 r., polecił również zamieścić 

raport w BIP i na stronie internetowej Powiatu Raciborskiego wraz z informacją dla 



 

 

8 

mieszkańców o możliwości zabrania głosu na sesji Rady Powiatu Raciborskiego w debacie 

nad przedmiotowym raportem i wzorem zgłoszenia do zabrania głosu w debacie, 

przedstawianym przez mieszkańca powiatu Przewodniczącemu Powiatu Raciborskiego. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. przyjęcia oferty 

Gminnego Młodzieżowego Klubu Sportowego 21 Nędza na realizację zadania publicznego  

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, polegającego na zorganizowaniu 

Turnieju piłkarskiego dla dzieci „Orlik Cup Nędza 2021”. 

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

614607. 

Wicestarosta dodał, że dnia 17 maja br. do tut. Starostwa wpłynęła oferta Gminnego 

Młodzieżowego Klubu Sportowego 21 Nędza na realizację zadania publicznego w zakresie 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. W ramach złożonej oferty zostanie 

zorganizowany Turniej piłkarski dla dzieci „Orlik Cup Nędza 2021”. Dwudniowy turniej 

piłkarski dla dzieci w wieku 5 - 10 lat (cztery roczniki) rozegrany zostanie na 6 boiskach.  

W każdej kat. wiekowej rywalizować będzie 10 drużyn. Organizatorzy przewidują udział 400 

uczestników oraz co najmniej 40 opiekunów. 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem oferty Gminnego Młodzieżowego Klubu Sportowego 

21 Nędza na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej polegającego na zorganizowaniu Turnieju piłkarskiego dla dzieci „Orlik Cup Nędza 

2021”? 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął ofertę Gminnego Młodzieżowego Klubu Sportowego 21 

Nędza na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej polegającego na zorganizowaniu Turnieju piłkarskiego dla dzieci „Orlik Cup Nędza 

2021”. 

Ponadto Zarząd Powiatu polecił przeprowadzić procedurę zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w efekcie 

przygotować projekt umowy o udzielenie dotacji w wysokości 5 000 zł dla Gminnego 

Młodzieżowego Klubu Sportowego 21 Nędza na wsparcie realizacji ww. zadania 

publicznego. 
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W tym momencie poruszony został temat związany z projektem pn. RowerON – Wsiadaj na 

koło, będzie wesoło, którego celem jest promocja regionu.  

Członkini Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska zawnioskowała, aby Referat 

Edukacji przygotował kartę informacyjną nt. przedstawienia szczegółowych informacji 

związanych z powyższym projektem oraz wskazania sposobu wykorzystania kwoty 

dofinansowania przekazanej przez Powiat Raciborski. 

Członkowie Zarządu zwrócili się z prośbą do Referatu Edukacji o przygotowanie przez 

Powiatowe Centrum Sportu w Raciborzu: 

a) akcji  pn. ,,Lato w Powiecie”, (opracowanie harmonogramu propozycji wydarzeń, projektu 

plakatu, akcji informacyjnej, itp.), 

b)konkursu na logo Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu 

Szczegółowych informacji w ww. sprawie udzielił Starosta. 

 

Wicestarosta 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 13 maja 2021 r. 

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

614637. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z ww. kartą informacyjną, wskazując 

jednocześnie na egzekwowanie rzetelności dołączonych sprawozdań finansowych,  

w szczególności w zakresie spójności danych w omawianych okresach sprawozdawczych. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła opinię Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej  

i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji z posiedzenia w dniu 18 maja 

2021 r.  

Ww. opinia komisji znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

614631. 

Sekretarz Powiatu poinformowała, iż Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa 

Rady Powiatu Raciborskiego na posiedzeniu w dniu 18 maja 2021r. pozytywnie zaopiniowała 

materiały na sesję Rady Powiatu Raciborskiego zwołaną na dzień 25 maja 2021 r. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła opinię Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady 

Powiatu Raciborskiego VI kadencji z posiedzenia w dniu 19 maja 2021 r.  
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Ww. opinia komisji znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

614913. 

Sekretarz Powiatu poinformowała, iż Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady 

Powiatu Raciborskiego na posiedzeniu w dniu 19 maja 2021 r. pozytywnie zaopiniowała 

materiały na sesję Rady Powiatu Raciborskiego zwołaną na dzień 25 maja 2021 r.  

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła wnioski Komisji Rewizyjnej Powiatu Raciborskiego VI 

kadencji z posiedzeń  w dniach 18 maja 2021 r., oraz 20 maja 2021r.  

Ww. wnioski komisji znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID 

614616 oraz 615207. 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że ww. wnioski są realizowane w miarę możliwości,  na 

bieżąco. 

Z uwagi na konieczność złożenia dodatkowych wyjaśnień Zarząd polecił, aby Kierownik 

Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego udzielił odpowiedzi  na wniosek nr 2 

Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 20 maja 2021r.  

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła informacje o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Raciborskiego VI kadencji w dniach 20 i 25 maja 2021 r.  

Ww. informacje znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 614618 

oraz 615126. 

Sekretarz Powiatu dodała, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego  

VI kadencji odbyło się w dniu  20 maja 2021 r. o  godz. 08:30 w Starostwie Powiatowym  

w Raciborzu. Porządek obrad obejmował m.in. kontrolę pn. „Wykonanie budżetu Powiatu 

Raciborskiego za rok 2020. 

Następnie, Sekretarz Powiatu poinformowała, że kolejne posiedzenie  Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji odbędzie się w dniu  25 maja 2021 r. o  godz. 12:00 

w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. Porządek obrad obejmuje m.in. kontrolę pn. 

„Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za rok 2020”. 
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Ad. 5 

 

W tym miejscu Starosta rozpoczął omawianie materiałów dodatkowych.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawił 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 

615543. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Zespołu 

Szkół Ekonomicznych w Raciborzu.  

 

Wicestarosta przedstawił zawiadomienie o wszczęciu postępowania przez Śląski Urząd 

Wojewódzki w Katowicach w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 

XXVII/224/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie określenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi 

dziećmi i kobiet w ciąży. 

Ww. zawiadomienie znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

615192. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się zawiadomieniem o wszczęciu postępowania 

przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały 

Nr XXVII/224/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie 

określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu dla matek  

z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, postanawiając że nie będą składane dodatkowe 

wyjaśnienia w ramach postępowania nadzorczego. 

 

Na koniec, Sekretarz Powiatu przedstawiła opinie Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa  

z posiedzenia w dniu 24 maja 2021 r. 

Ww. opinie komisji znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

616608. 

Dodała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego: 

- w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego 

na lata 2021 – 2032, 
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- w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok. 

Następnie, Komisja pozytywnie zaopiniowała materiały przygotowane na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego zwołaną na dzień 25 maja 2021 r. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

 

Protokołowała: 

 

Beata Sbeczka  

Wydział Organizacyjny  

 

Prowadzący posiedzenie: 

Starosta  

 

Grzegorz Swoboda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 

Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 25 maja 2021 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 25 maja  2021 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2021rok.  

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

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

2021. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2021 rok.  

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

na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

 

 


