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OR.IV.0022.1.1.2023 

 

PROTOKÓŁ  NR 207/2023 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 3 stycznia 2023 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 rozpoczęło się o godz. 12.05, odbyło się w budynku A, na I piętrze,  

w sali Zarządu. 

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 zapytał, kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia? 

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. Przyjęcie Protokołu Nr 205/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 20 grudnia 2022 r.  
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2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

3. Sprawy bieżące. 

 

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

10 stycznia 2023 r. o godz. 08.00. 

 

Ad. 1 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 205/2022 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 20 grudnia 2022 r. bez odczytywania, który był do wglądu  

w Wydziale Organizacyjnym? 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 205/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 20 grudnia 2022 r. 

 

Ad. 2 

 

Starosta poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektów uchwał Zarządu w zakresie 

spraw finansowych.  

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do zaciągania 

zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2023. 

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

726878. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia kierowników 

jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań wykraczających 

poza rok budżetowy 2023? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników jednostek 

budżetowych Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań wykraczających  

poza rok budżetowy 2023. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2023.  
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Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do dokonywania 

przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań 

jednostki w roku 2023. 

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

726889. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia kierowników 

jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do dokonywania przeniesień w planie 

wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań jednostki w roku 2023? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników jednostek 

budżetowych Powiatu Raciborskiego do dokonywania przeniesień w planie wydatków 

bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań jednostki w roku 2023. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2023.  

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Raciborskim. 

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

726904. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie centralizacji rozliczeń podatku  

od towarów i usług w Powiecie Raciborskim? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie centralizacji rozliczeń podatku  

od towarów i usług w Powiecie Raciborskim. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2023.  

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej trybu i zasad prowadzenia gospodarki finansowej powiatowych jednostek 

budżetowych związanych z przygotowaniem przez zarząd powiatu projektu budżetu  

i wykonaniem budżetu Powiatu Raciborskiego wraz z autopoprawkami redakcyjnymi.  

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

726891. 



 

 

4 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej trybu  

i zasad prowadzenia gospodarki finansowej powiatowych jednostek budżetowych związanych 

z przygotowaniem przez zarząd powiatu projektu budżetu i wykonaniem budżetu Powiatu 

Raciborskiego wraz ze zgłoszonymi przez Skarbnika Powiatu autopoprawkami 

redakcyjnymi?  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej trybu  

i zasad prowadzenia gospodarki finansowej powiatowych jednostek budżetowych związanych 

z przygotowaniem przez zarząd powiatu projektu budżetu i wykonaniem budżetu Powiatu 

Raciborskiego, po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawek redakcyjnych  

zgłoszonych w trakcie posiedzenia.  

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

nr OR.IV.0025.1.2023. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania Komisji stypendialnej do wstępnej oceny wniosków o przyznanie stypendium  

dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo. Do projektu 

uchwały zgłoszono autopoprawki redakcyjne.  

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

726033. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji stypendialnej 

do wstępnej oceny wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się  

w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo wraz ze zgłoszonymi przez Członków Zarządu    

autopoprawkami redakcyjnymi?  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji stypendialnej  

do wstępnej oceny wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się  

w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo wraz ze zgłoszonymi przez Członków Zarządu  

autopoprawkami redakcyjnymi w trakcie posiedzenia. 

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

nr OR.IV.0025.1.2023. 
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Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert 

na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu promocji  

i ochrony zdrowia. 

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

726046. 

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

do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji 

zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu promocji i ochrony zdrowia?  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji konkursowej  

do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji 

zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu promocji i ochrony zdrowia. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2023.  

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu omówił:  

1) kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLVII/366/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2023 – 2032, 

2) kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLVII/367/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2023 rok,  

3) kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLVII/368/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2022 – 2032,  

4) kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLVII/369/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 
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Ww. karty informacyjne znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID: 

726572, 726574, 726575, 726577. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował: 

1) kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLVII/366/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2023 – 2032, 

2) kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLVII/367/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2023 rok,  

3) kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLVII/368/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2022 – 2032,  

4) kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLVII/369/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 

 

Starosta przedstawił pismo Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przekazania planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego na 2023 r. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 726306. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z planem pracy Rady Powiatu Raciborskiego  

na 2023 r. i polecił wyznaczonemu pracownikowi Wydziału Organizacyjnego przekazać  

go komórkom organizacyjnym tut. Starostwa oraz Powiatowemu Zarządowi Dróg  

w Raciborzu, Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o., 

Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, Powiatowemu Urzędowi Pracy  

w Raciborzu, objętych planem, celem jego realizacji. 

 

Starosta omówił pismo Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przekazania planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego na 2023 r. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 726326. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z planem kontroli Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Raciborskiego na rok 2023 i polecił wyznaczonemu pracownikowi Wydziału 

Organizacyjnego przekazać go do Wydziału Finansowego, Referatu Spraw Społecznych, 
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Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu oraz Powiatowego Urzędu Pracy  

w Raciborzu, które zostały objęte planem kontroli na rok 2023. 

Ponadto Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił wyznaczonemu pracownikowi Wydziału 

Organizacyjnego przygotować pismo do dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego/kierowników komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu 

w sprawie opracowania materiałów z zakresu realizowanych zadań oraz projektów  

w 2022 r. w kierowanej jednostce/komórce: 

1) w terminie do 31 stycznia 2023 r. w wersji syntetycznej, która będzie służyć  

do bieżących celów informacyjno – promocyjnych,  

2) w terminie do 31 marca 2023 r. w wersji rozbudowanej, celem przygotowania raportu  

o stanie powiatu za 2022 r. 

 

Starosta o godz. 12.30. zakończył posiedzenie.  

 

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 3 stycznia 2023 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 3 stycznia 2023 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierowników 

jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań 

wykraczających poza rok budżetowy 2023. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierowników 

jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do dokonywania przeniesień w planie 

wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań jednostki  

w roku 2023. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie centralizacji rozliczeń podatku  

od towarów i usług w Powiecie Raciborskim. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej trybu  

i zasad prowadzenia gospodarki finansowej powiatowych jednostek budżetowych 

związanych z przygotowaniem przez zarząd powiatu projektu budżetu i wykonaniem 

budżetu Powiatu Raciborskiego. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania Komisji stypendialnej  

do wstępnej oceny wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się  

w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania Komisji konkursowej  

do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie 

realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu promocji i ochrony 

zdrowia. 


