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OR.IV.0022.1.29.2018 

PROTOKÓŁ  NR 186/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 6 sierpnia 2018 r.  

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Ryszard Winiarski.  

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane 

quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał. Jednocześnie przekazał, 

że posiedzenie zwołano w terminie wcześniejszym niż planowano ze względu na konieczność 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 r. oraz rozpatrzenie kart 

informacyjnych Referatu Inwestycji i Remontów dot. postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych. Ponadto poinformował, iż przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 1 sierpnia 2018 r. nastąpi w trakcie kolejnego spotkania, 

zaplanowanego na 14 sierpnia 2018 r.  

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

2. Karty informacyjne Referatu Inwestycji i Remontów.  

 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął szczegółowy porządek posiedzenia, który stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Starosta poinformował o nieobecności Wicestarosty w terminie do dnia 17 sierpnia 2018 r.  

 

Ad. 1 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

397318. 

Nawiązując do wypowiedzi Starosty, Skarbnik Powiatu poinformowała, że w ww. projekcie 

uchwały: 

1) zwiększa się w Rozdziale 80120 o kwotę 8 807,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem na zadanie  

pn. „Adaptacja pomieszczeń na cele dydaktyczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących  

nr 1 w Raciborzu”,  

2) zmniejsza się w Rozdziale 80130 o kwotę 2 350,00 zł plan wydatków będących 

w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów z przeznaczeniem na zadanie  

pn. „Adaptacja pomieszczeń na cele dydaktyczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących  

nr 1 w Raciborzu”,  

3) zmniejsza się w Rozdziale 80195 o kwotę 6 457,00 zł plan wydatków będących 

w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów z przeznaczeniem na zadanie  

pn. „Adaptacja pomieszczeń na cele dydaktyczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących  

nr 1 w Raciborzu”.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2018 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Następnie Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok (rezerwa).  

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

397319. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że w przedmiotowym projekcie uchwały:  

1) zmniejsza się w Rozdziale 75818 o kwotę 2 500,00 zł plan rezerwy ogólnej,  

2) zwiększa się w Rozdziale 80120 o kwotę 2 500,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem na zadanie  

pn. „Adaptacja pomieszczeń na cele dydaktyczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących  

nr 1 w Raciborzu”, w celu wyłonienia inspektorów nadzoru inwestorskiego w branży 

elektrycznej i sanitarnej.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,   

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2018 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Ad. 2 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

Nr OR.VII.272.20.2018 pn. „Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów  

w Powiecie Raciborskim”– dostawa mebli specjalistycznych i wyposażenia dydaktycznego 

dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu. 

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

397127.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie środków finansowych  

na sfinansowanie zamówienia publicznego OR.VII.272.20.2018 pn. „Nowoczesne pracownie 

do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim” – dostawa mebli specjalistycznych 

i wyposażenia dydaktycznego dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 

„Mechanik” w Raciborzu: 

1) część II – do kwoty 57 293,40 zł brutto,  

2) część III – do kwoty 44 280,00 zł brutto, 

3) część IV – do kwoty 55 350,00 zł brutto,  

4) część V – do kwoty 17 722,82 zł brutto. 

Płatne ze środków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów.  

 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów  

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego Nr OR.VII.272.19.2018 pn. „Adaptacja pomieszczeń na cele dydaktyczne 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu” – zmiana sposobu użytkowania 

mieszkania służbowego na gabinet dydaktyczny”. 

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

397134. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie środków finansowych  

na sfinansowanie zamówienia publicznego OR.VII.272.19.2018 pn. „Adaptacja pomieszczeń 

na cele dydaktyczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu” – zmiana 

sposobu użytkowania mieszkania służbowego na gabinet dydaktyczny” do kwoty  

56 558,72 zł brutto. Płatne ze środków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji  

i Remontów.  

 

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. Ryszard Winiarski – Starosta  

2. ------------------------------------  

3. Andrzej Chroboczek – Członek Zarządu 

4. ------------------------------------ 

5. Piotr Olender – Członek Zarządu  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 6 sierpnia 2018 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 6 sierpnia 2018 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2018 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2018 rok (rezerwa).  


