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OR.IV.0022.1.34.2018 

PROTOKÓŁ  NR 191/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 12 września 2018 r.  

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

W związku z nieobecnością Starosty Ryszarda Winiarskiego, mając na uwadze § 57 

ust. 1 Statutu Powiatu Raciborskiego, posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta Marek Kurpis.  

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane 

quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał.  

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 190/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 4 września 2018 r. 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Informacja zarządu o działalności powiatu raciborskiego w V kadencji. 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

5. Sprawy różne. 

6. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

Wicestarosta przekazał, że kolejne posiedzenie będzie miało miejsce w tut. Starostwie  

18 września 2018 r. o godz. 8.00.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 190/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 4 września  

2018 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 
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Ad. 2 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zaprezentował projekt uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

zabudowanej, położonej w Raciborzu przy ul. Moniuszki 24, stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego. 

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

367901. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, 

położonej w Raciborzu przy ul. Moniuszki 24, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego 

i postanowił, że do jego omówienia powróci na jednym z kolejnych posiedzeń. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok. 

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

403215. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017  rok, 

wprowadził do niego autopoprawki polegające na: 

a) w § 1 zmienia się ust. 3 i otrzymuje brzmienie: „3. Zmienia się Załącznik Nr 4 do 

Uchwały Nr XXXVI/333/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2018 rok z późn.zm., 

zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.”, 

b) w § 1 zmienia się ust. 4 i otrzymuje brzmienie: „4. Zmienia się Załącznik Nr 5 do 

Uchwały Nr XXXVI/333/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2018 rok z późn.zm., 

zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.”, 

c) w § 1 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „5. Zmienia się Załącznik Nr 7 do Uchwały 

Nr XXXVI/333/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2018 rok z późn.zm., 

zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.”, 
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d) w Rozdziale 80115 dokonuje się przesunięć w planie dochodów Zespołu Szkół 

Ekonomicznych w Raciborzu, polegających na zmianie źródła finansowania. 

Dokonuje się zmiany w planie dochodów polegającej na przeniesieniu planu w kwocie 

274.530 zł z dochodów majątkowych do dochodów bieżących w ramach projektu 

Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim 

w Raciborzu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI – Wzmocnienie potencjału 

edukacyjnego, Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do 

potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2 

Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT (Subregion Zachodni), 

e) w Rozdziale 80115 zwiększa się o kwotę 16 451,00 zł plan dochodów bieżących 

w ramach projektu Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego 

w Powiecie Raciborskim w Raciborzu w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI  

– Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2. Dostosowanie oferty 

kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe 

uczniów, Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT (Subregion 

Zachodni), w związku z przeniesieniem kwoty do realizacji z 2019 r. na 2018 r., 

f) w Rozdziale 85510 zmniejsza się o kwotę 14 536,00 zł plan dotacji celowej 

w związku ze skreśleniem wychowanka z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 

w Raciborzu, 

g) w Rozdziale 80115 zmniejsza się o kwotę 51 004,00 zł plan wydatków Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu, w związku 

z wydzieleniem planu dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu na realizację 

projektu unijnego Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego 

w Powiecie Raciborskim. Przeniesienie planu z wydatków majątkowych (299.540 zł) 

do wydatków bieżących (48.536 zł) w ramach CKZiU Nr 1 w Raciborzu, 

h) w Rozdziale 80115 zwiększa się o kwotę 67 455,00 zł plan wydatków Zespołu Szkół 

Ekonomicznych w Raciborzu, w związku z wydzieleniem planu w ramach projektu 

unijnego Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie 

Raciborskim oraz przeniesieniem kwoty 16.451 zł do realizacji z roku 2019 na 2018 

(wydatki bieżące +42.445zł, wydatki majątkowe + 25.010 zł), 
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i) w Rozdziale 80130 dokonuje się zmian w planie wydatków będących w dyspozycji 

Referatu Edukacji, z przeznaczeniem na zawarcie porozumienia z Powiatem Oleskim 

na kształcenie uczniów klas wielozadaniowych branżowych szkół I stopnia, 

j) w Rozdziale 80195 dokonuje się zmian w planie wydatków będących w dyspozycji 

Referatu edukacji, z przeznaczeniem na zawarcie porozumienia z Powiatem Oleskim 

na kształcenie uczniów klas wielozadaniowych branżowych szkół I stopnia, 

k) w Rozdziale 85510 zmniejsza się o kwotę 14 536,00 zł plan wydatków będących 

w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, w związku ze skreśleniem wychowanka 

z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Raciborzu. 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 

0 głosów przeciw,  0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2018 rok oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 25 września 2018 r. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2017 – 2025. 

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

403249. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2018 – 2032 na wniosek Skarbnika Powiatu, wprowadził do niego 

autopoprawki wynikające z projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2018 rok. 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 

0 głosów przeciw,  0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2018 – 2032 oraz postanowił o jego przekazaniu 

na sesję w dniu 25 września 2018 r.  
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Ad. 3 

 

Wicestarosta przedstawił materiał pt. „Informacja zarządu o działalności powiatu 

raciborskiego w V kadencji”, który znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod 

numerem UID 403481. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował materiał pt. „Informacja zarządu 

o działalności powiatu raciborskiego w V kadencji.” oraz postanowił o jego przekazaniu  

na sesję, która odbędzie się w dniu 25 września 2018 r. 

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok. 

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

402674. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok, 

na wniosek Skarbnika Powiatu, wniósł autopoprawkę polegającą na tym, że w Rozdziale 

75020 dokonuje się zmian w planie wydatków będących w dyspozycji Wydziału 

Organizacyjnego, z przeznaczeniem na przeprowadzenie analizy stanu faktycznego jednostek 

w związku z zamiarem połączenia jednostek w Centrum Usług Wspólnych. 

Po zmianie, 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. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na rok 2018. 

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

402680. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 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 2018. 

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

 

Ad. 5 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2018 r. 

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

402627. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych na 2018 r.: 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu, Młodzieżowego Dom Kultury w Raciborzu (z dnia 3 i 4 

września 2018r.), Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Powiatowego Urzędu pracy 

w Raciborzu, Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości 

na Zamku Piastowskim w Raciborzu, II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu, Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu i Powiatowego Zarządu Dróg. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Administracyjnego dot. grupowego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej w 2019 r. 

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

402799. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował 20% wzrost przewidywanej ceny zakupu energii 

na 2019 r. i wyraził zgodę na wystąpienie do Miasta Kędzierzyna-Koźla z pisemną deklaracją 

zawierającą przedmiotową decyzję w celu zapewnienia Powiatowi Raciborskiemu dostawy 

energii w 2019 r.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawił kartę informacyjną 

Wydziału Komunikacji i Transportu dot. zapoznania się z protokołami z posiedzeń Rady 

Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. z dnia 22 czerwca 2018 

r., 27 lipca 2018 r. oraz analizą kwartalnej informacji o spółce za II kwartał 2018 r. 
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

396065. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołami nr 17/22.06./2018 z przebiegu 

posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu odbytego w dniu 22 czerwca 2018 r. 

w siedzibie Spółki oraz nr 18/27.07./2018 z przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Raciborzu odbytego w dniu 27 lipca 2018 r. w siedzibie Spółki, a także 

przyjął kwartalną informację o Spółce za II kwartał 2018 r. Ponadto Zarząd Powiatu 

Raciborskiego postanowił o bieżącym monitorowaniu wyników i analizie danych 

finansowych Spółki.  

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego Nr OR.VII.272.27.2018 pn. "Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki 

zawodów w Powiecie Raciborskim" - dostawa obrabiarki dydaktycznej CNC, szlifierki do 

wałków oraz drukarki 3D dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 

"Mechanik" w Raciborzu. 

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

402834. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie środków finansowych na 

sfinansowanie zamówienia publicznego OR.VII.272.27.2018 pn. "Nowoczesne pracownie do 

praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim" - dostawa obrabiarki dydaktycznej 

CNC, szlifierki do wałków oraz drukarki 3D dla Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego nr 2 "Mechanik" w Raciborzu - Część I – do kwoty 21 279,00 zł brutto.  

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu 

dot. informacji nt. zrealizowanych projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych  

w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. 

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

402638. 

Wicestarosta dodał, że w tym okresie realizowanych było 31 projektów, w tym 3 projekty 

zostały zrealizowane i zakończone rzeczowo jak i finansowo do dnia 31.06.2018 r. o łącznej 
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wartości 3 184 594,96zł, łącznej kwocie dofinansowania 2 781 589,88 zł i łącznej kwocie 

wkładu własnego 403 002,87 zł. Ponadto powiat odstąpił od realizacji projektu 

pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki 

w Raciborzu: - etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, - etap II od skrzyżowania 

z ul. Gwiaździstą do skrzyżowania z ul. Wandy" (pula środków na zaplanowane zadanie w 

tym dofinansowanie była niewystarczająca do realizacji przedsięwzięcia w stosunku do 

szacunków według stanu na dzień dzisiejszy).  II projekt "Zintegrowany System Informacji 

o Nieruchomościach (ZSIN)" ma stan zawieszonego. Projekty te nie zostały wliczone do 

wartości projektów zakończonych. 26 projektów jest w trakcie realizacji. 

 

Obecny w tej części posiedzenia Geodeta Powiatowy Piotr Blochel wyjaśnił, że II projekt 

"Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach (ZSIN)" ma stan zawieszonego, 

ponieważ Główny Urzędu Geodezji i Kartografii zdecydował o wyłączeniu z zakresu prac 

obszaru powiatu raciborskiego. Jest to tym bardziej niezrozumiałe, że wykonawca dla 

naszego obiektu został w przetargu wyłoniony, a z informacji mailowych pomiędzy 

pracownikami urzędów wynikało, że dokumentacja została przekazana do kontroli uprzedniej 

UZP. 

W tym miejscu Geodeta Powiatowy Piotr Blochel opuścił posiedzenie.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją nt. zrealizowanych projektów 

dofinansowanych ze środków zewnętrznych, do których przystąpił powiat oraz polecił 

Kierownikowi Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu umieścić ją na stronie internetowej 

powiatu. 

 

Ad. 6 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego do określenia realizacji  

Uchwały Nr XLIV/389/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. 

w sprawie dostosowania do stanu faktycznego opisu granic okręgów wyborczych w celu 

przeprowadzenia wyborów do rady powiatu. 
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Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Organizacyjny 

odpowiedzialny za jej realizację.  

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

403058. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLIV/401/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi na działania Zarządu Powiatu Raciborskiego oraz na działania jednostki 

organizacyjnej powiatu tj. na działania Szpitala Rejonowego im. dr. J. Rostka w Raciborzu. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Organizacyjny 

odpowiedzialny za jej realizację.  

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

403056. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Administracyjnego do określenia realizacji Uchwały 

Nr XVIL/390/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie 

pomocy rzeczowej Powiatu Raciborskiego na rzecz Gminy Nędza. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Administracyjny 

odpowiedzialny za jej realizację.  

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

402683. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały 

Nr XLIV/393/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie 

określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.                              

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację.  
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

402521. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały 

Nr XLIV/392/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 

wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2018. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację.  

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

402515. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały 

Nr XLIV/391/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie 

udzielenia dotacji celowej, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2018 r., Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka 

w Raciborzu. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację.  

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

402511. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Edukacji do określenia realizacji Uchwały Nr XLIV/396/2018 – 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących kształcenie w formie 

zaocznej, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 
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prowadzącym jest Powiat Raciborski oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin 

poszczególnych zajęć prowadzonych w formie zaocznej. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Edukacji 

odpowiedzialny za jej realizację.  

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

403071. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Edukacji do określenia realizacji Uchwały Nr XLIV/397/2018 – 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów 

i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Edukacji 

odpowiedzialny za jej realizację.  

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

403071. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Edukacji do określenia realizacji Uchwały Nr XLIV/398/2018 – 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Edukacji 

odpowiedzialny za jej realizację.  

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

403071. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 
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kartę informacyjną Referatu Edukacji do określenia realizacji Uchwały Nr XLIV/399/2018 – 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

przekształcenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu poprzez 

przeniesienie jego siedziby. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Edukacji 

odpowiedzialny za jej realizację.  

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

403071. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Edukacji do określenia realizacji Uchwały Nr XLIV/400/2018 – 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie projektu zmiany uchwały 

dotyczącej dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju 

szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 

2019 r. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Edukacji 

odpowiedzialny za jej realizację.  

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

403071. 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Jolanta Wojteczek 
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Podpisy Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego obecnych na posiedzeniu, zgodnie z listą 

obecności: 

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

2. Marek Kurpis – Wicestarosta 

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 12 września 2018 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 12 września 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 zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2018. 

 


