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OR.II.0022.1.20.2014 

PROTOKÓŁ  NR 165/2014 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 29 maja 2014 r.  

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

 Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta Andrzej Chroboczek.  

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane 

quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał. Ponadto poinformował,  

iż przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20 maja 2014 r. 

nastąpi w trakcie kolejnego spotkania, zaplanowanego na 3 czerwca 2014 r.  

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

2. Sprawy różne. 

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Wicestarosta poinformował, że posiedzenie zwołano ze względu na konieczność dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 r. wynikających z otrzymania decyzji 

Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.199.2.2014 z dnia 21 maja 2014 r. z przeznaczeniem  

na wypłatę odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne. Ponadto do tut. Starostwa 

wpłynęła oferta MKS – SMS Victoria Racibórz na realizację zadania publicznego w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze realizacji inicjatyw zacieśniających 

współpracę sportowo – rekreacyjną w ramach umów partnerskich zawartych przez Powiat 

Raciborski, którą Zarząd powinien rozpatrzeć. 

 

Ad. 1 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

164462. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok, na wniosek Skarbnika Powiatu, 

dokonał zmian w Rozdziale 75075 w kwocie 2 000,00 zł w planie wydatków będących  

w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich w związku z realizacją 

projektu pn. „Młodzi mistrzowie. Warsztaty sztuki wokalnej oraz III Festiwal Piosenki 

Europejskiej w ramach Międzynarodowego Tygodnia Kultury na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu”.  

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej  

oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2014. 

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

164467. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 2014. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

 

Ad. 2 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. przyjęcia 

przez Zarząd Powiatu oferty MKS – SMS Victoria Racibórz na organizację  

XI Międzynarodowych Zawodów Pływackich o Puchar Prezesa MKS – SMS Victoria 

Racibórz z udziałem zespołu z Werdohl w ramach współpracy Powiatu Raciborskiego  

z Märkischer Kreis i udzielenia w trybie pozakonkursowym dotacji na wsparcie realizacji  

ww. zadania publicznego w dniach od 6 czerwca 2014 r. do 9 czerwca 2014 r. 

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

163875. 
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Wicestarosta przekazał, że do tut. Starostwa wpłynęła oferta MKS – SMS Victoria Racibórz 

na organizację XI Międzynarodowych Zawodów Pływackich o Puchar Prezesa MKS – SMS 

Victoria Racibórz z udziałem zespołu z Werdohl w ramach współpracy Powiatu 

Raciborskiego z Märkischer Kreis i udzielenie w trybie pozakonkursowym dotacji  

na wsparcie realizacji ww. zadania publicznego w dniach od 6 czerwca 2014 r. do 9 czerwca 

2014 r. Oferta obejmuje zatem jedno z zadań zawartych w programie współpracy Starostwa 

z organizacjami pozarządowymi na rok 2014. Jak dodał Wicestarosta przepisy art. 19a ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umożliwiają 

wsparcie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

Koniecznym jest spełnienie dwóch warunków, tj. wysokość dofinansowania realizacji zadania 

publicznego nie może przekroczyć 10 000,00 zł i zadanie wykonywane będzie w okresie 

krótszym niż 90 dni. W takim przypadku organ wykonawczy jednostki samorządu 

terytorialnego uznając celowość realizacji zadania zleca jego wykonanie. Jednocześnie 

zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie ofertę zamieszcza się w BIP, w siedzibie organu jednostki samorządu 

terytorialnego na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej na okres 7 dni. Po upływie  

ww. terminu i rozpatrzeniu ewentualnych uwag zawierana jest umowa o udzielenie dotacji  

na realizację zadania publicznego, do której załącznik stanowi złożona oferta. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął ofertę MKS – SMS Victoria Racibórz na organizację 

XI Międzynarodowych Zawodów Pływackich o Puchar Prezesa MKS – SMS Victoria 

Racibórz z udziałem zespołu z Werdohl w ramach współpracy Powiatu Raciborskiego  

z Märkischer Kreis i zaakceptował propozycję udzielenia w trybie pozakonkursowym dotacji 

w wysokości 7 000,00 zł na wsparcie realizacji ww. zadania publicznego w dniach  

od 6 czerwca 2014 r. do 9 czerwca 2014 r. 

W związku z powyższym polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

ww. ofertę zamieścić w BIP, w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego  

na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej na okres 7 dni. Po upływie ww. terminu  

i rozpatrzeniu ewentualnych uwag należy przygotować umowę o udzielenie dotacji  

na realizację zadania publicznego. 

Jednocześnie Członkowie Zarządu polecili Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury  

i Sportu, aby w przyszłości karty informacyjne dotyczące przyjęcia przez Zarząd ofert  

w oparciu o przepisy art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zawierały: 

1) krótką charakterystykę zadania publicznego, 
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2) okres realizacji zadania publicznego,  

3) przewidywane źródła finansowania zadania publicznego,  

4) wnioskowaną kwotę dofinansowania z budżetu Powiatu Raciborskiego oraz informację  

o zabezpieczeniu środków w budżecie Powiatu Raciborskiego.  

 

Jednocześnie Zarząd Powiatu Raciborskiego zwrócił uwagę, aby oferty na realizację zadań 

publicznych były składane z wyprzedzeniem.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego, na wniosek Skarbnika Powiatu, wyraził zgodę na dokonanie 

przesunięć między paragrafami płacowymi zgodnie z pismem Dyrektora Zespołu Szkół 

Zawodowych w Raciborzu nr ZSZ.311.10.2014 z dnia 20 maja 2014 r. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Magdalena Powązka   
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Podpisy Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego obecnych na posiedzeniu, zgodnie z listą 

obecności: 

1. ------------------------- 

2. Andrzej Chroboczek  

3. Józef Stukator  

4. Norbert Mika  

5. Piotr Olender  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 29 maja 2014 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 29 maja 2014 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2014. 


