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OR.IV.0022.1.30.2019 

 

PROTOKÓŁ  NR 36/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 2 lipca 2019 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. Jednocześnie poinformował o nieobecności Skarbnika Powiatu  

w terminie do dnia 12 lipca br., dodając, że materiały dot. spraw finansowych omówi 

Inspektor Wydziału Finansowego Dominika Budzan.  

Starosta wyznaczył Członków Zarządu, Sekretarza Powiatu, Inspektora Wydziału 

Finansowego 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.  

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. 

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 34/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 25 czerwca 2019 r. oraz Protokołu Nr 35/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 27 czerwca 2019 r. 

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

3. Sprawy różne. 
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Starosta poinformował o swojej nieobecności w terminie od 4 do 19 lipca 2019 r.  

W związku z powyższym Wicestarosta przekazał, że kolejne planowane posiedzenie będzie 

miało miejsce w tut. Starostwie 16 lipca 2019 r. o godz. 08.00. 

 

Ad. 1 

 

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

1 głosem wstrzymującym – przyjął Protokół Nr 34/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 25 czerwca 2019 r., po zgłoszeniu wniosku o sprostowanie drobnych 

błędów redakcyjnych na str. 13-14.  

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 35/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 27 czerwca 2019 r. 

 

Ad. 2 

 

Inspektor Wydziału Finansowego Dominika Budzan omówiła projekt uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2019 rok. 

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

463074. 

Inspektor Dominika Budzan poinformowała, że po przygotowaniu przedmiotowego projektu 

uchwały otrzymała dodatkowe pismo w sprawie przeniesienia w Rozdziale 75020 kwoty 

1 500,00 zł w planie wydatków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego,  

z przeznaczeniem na zwrot kosztów zakupu okularów lub soczewek kontaktowych. 

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 2019 rok, po wniesieniu przez Inspektora Wydziału Finansowego  

ww. autopoprawki zgłoszonej w trakcie posiedzenia. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2019. 
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Inspektor Dominika Budzan przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej  

oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2019. 

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

463075. 

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 2019. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie pokrycia 

przez Powiat Raciborski części straty netto w wysokości 4 802 481,98 zł Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

za 2018 r. 

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

463007. 

Wicestarosta przypomniał, że dnia 27 czerwca 2019 r. Rada Powiatu Raciborskiego podjęła 

uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 

31.12.2018 r. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz pokrycia straty netto. Ww. uchwała stanowi,  

iż „pokrycie straty netto Zakładu w wysokości 8 247 136,04 zł zostanie rozliczone  

w następujący sposób: 

1)kwota 4 802 481,98 zł zostanie pokryta przez Powiat Raciborski; 

2)kwota 3 444 654,06 zł pozostaje do rozliczenia z zysków lat przyszłych.”. 

W przedłożonym na dzisiejsze posiedzenie projekcie uchwały zaproponowano, że pokrycie  

przez Powiat Raciborski części straty netto w wysokości 4 802 481,98 zł Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu za 2018 r. zostanie zrealizowane w następujący sposób: 

1) kwota 2 000 000,00 zł - do dnia 3 lipca 2019 r.; 

2) kwota 2 802 481,98 zł - do dnia 31 marca 2020 r. 

 

Na wniosek Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzeja Chroboczka wywiązała się 

dyskusja m.in. o pokryciu straty z zysków lat przyszłych, w tym możliwości finansowych 
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Szpitala. Podkreślono, że problemy finansowe szpitali powiatowych w Polsce spowodowane 

zostały przede wszystkim brakiem pokrycia finansowego dla podwyżek płac przyznanych 

pracownikom szpitali. Bardzo wyraźnie uwypuklone zostały działania, jakie w tej materii 

prowadzone są przez Związek Powiatów Polskich oraz Ogólnopolski Związek Pracodawców 

Szpitali Powiatowych. Określono, że program naprawczy Szpitala będzie przedłożony 

Zarządowi przez Dyrektora do końca sierpnia br., celem wypracowania stanowiska dla Rady 

Powiatu Raciborskiego, a następnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zostanie 

przedłożony Radzie do końca września br.  

W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Powiatu Raciborskiego, Zarząd Powiatu 

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

wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie pokrycia przez Powiat Raciborski części straty 

netto w wysokości 4 802 481,98 zł Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka za 2018 r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie nagrody Starosty Raciborskiego  

dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej. 

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

463005. 

Wicestarosta wyjaśnił, iż z uwagi na fakt, iż od 25 maja 2018 r. we wszystkich państwach 

członkowskich UE weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  

nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) zachodzi konieczność przyjęcia nowego wzoru 

wniosku o przyznanie nagrody Starosty Raciborskiego dla nauczycieli zatrudnionych  

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

Raciborski, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie 

nagrody Starosty Raciborskiego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
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oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, za ich osiągnięcia  

w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, po wniesieniu  

przez Wicestarostę drobnej autopoprawki redakcyjnej do załącznika polegającej na dodaniu 

znaku wodnego: WZÓR.  

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

nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia 

Wicestarosty Marka Kurpisa do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na Nadzwyczajnym 

Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą – Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu w dniu 4 lipca 2019 r. 

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

463441. 

Wicestarosta poinformował, że porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 

spółki działającej pod firmą – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu 

Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu w dniu 4 lipca 2019 r. obejmuje m.in.: 

1) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego 

podstawowego Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej  

w Raciborzu Sp. z o.o.,  

2) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1/2017 NZW z dnia 28.06.2017 r.  

w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Zarządu Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. 

 

Po przeprowadzeniu dodatkowych uzgodnień należy dokonać zmiany porządku obrad,  

w ten sposób aby najpierw Nadzwyczajne Zgromadzenie obradowało nad kształtowaniem 

zasad wynagrodzeń Zarządu PKS, a następnie podjęło uchwałę w sprawie wynagrodzenia 

Zarządu. Jednocześnie Wicestarosta zwrócił uwagę na fakt, iż w obowiązującej Uchwale  

nr 1/2017 dotyczącej zasad kształtowania wynagrodzeń Zarządu są ustalone dwa elementy 

jednocześnie – wynagrodzenie Prezesa Zarządu i zasady kształtowania wynagrodzeń Zarządu 

PKS. Należy więc, uchylić uchwałę nr 1/2017 z 28.06.2017 r. i rozdzielić te dwa elementy  

na uchwałę o zasadach kształtowania wynagrodzeń Zarządu PKS oraz osobną uchwałę 

ustalającą wynagrodzenie Zarządu PKS. Powyższe spowoduje to, że zasady ustalone 
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oddzielnie będą stałe, a uchwałę o wynagradzaniu Zarządu PKS będzie można  

bez problemów zmieniać w razie konieczności. 

Podsumowując Wicestarosta przekazał, że na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu zaproponuje 

zmianę kolejności podejmowania uchwał, aby w obrocie prawnym funkcjonowały dwie 

uchwały, tj. po pierwsze uchwała w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń 

Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, a następnie uchwała w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia 

miesięcznego podstawowego Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej 

w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

W dalszej kolejności Wicestarosta zaproponował, aby Prezes Zarządu PKS otrzymał 

wynagrodzenie miesięczne podstawowe na poziomie 2,5-krotności przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku  

w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu PKS pozostanie więc na dotychczasowym 

poziomie.  

Powyższe propozycje spotkały się z akceptacją zebranych.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Wicestarosty  

Marka Kurpisa do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na Nadzwyczajnym 

Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą – Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu w dniu 4 lipca 2019 r.  

i zobowiązał do wykonywania prawa głosu w sprawie: 

1) uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKS w Raciborzu Sp. z o. o.  

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego podstawowego Prezesa 

Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. 

- głosować „za”, 

2) uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKS w Raciborzu Sp. z o. o.  

o zmianie uchwały nr 1/2017 NZW z dnia 28.06.2017 r. w sprawie ustalenia zasad 

kształtowania wynagrodzeń Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej  

w Raciborzu Sp. z o. o. 

- głosować „za”, 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019. 
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Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży 

w drugim przetargu ustnym nieograniczonym 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 

462188. 

Wicestarosta poinformował, że w przedmiotowym projekcie uchwały zaproponowano,  

aby sprzedać w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość 

zabudowaną, położoną w Raciborzu przy ul. Moniuszki 24, oznaczoną geodezyjnie  

jako działka nr 959/102, a.m.2, obręb Studzienna, o pow. 0,0965 ha, zapisaną w księdze 

wieczystej nr GL1R/00038634/5 jako własność Powiatu Raciborskiego. Zgodnie z operatem 

szacunkowym wartość rynkowa nieruchomości została określona na kwotę 148 912,00 zł. 

Cena wywoławcza w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym wynosiła 180 000,00 zł 

brutto. W związku z brakiem zainteresowania nie wyłoniono nabywcy. Mając powyższe  

na uwadze ustalono cenę wywoławczą w drugim przetargu ustnym nieograniczonym  

na kwotę 150 000,00 zł brutto. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie sprzedaży w drugim przetargu ustnym 

nieograniczonym nieruchomości zabudowanej, położonej w Raciborzu przy ul. Moniuszki 24, 

stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

Ad. 3 

 

Inspektor Dominika Budzan omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2019 rok. 

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

463210. 

Inspektor Dominika Budzan przekazała, że po przygotowaniu przedmiotowej  

karty informacyjnej otrzymała dodatkowe zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół 

Ekonomicznych w Raciborzu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek podległych na 2019 rok. 
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Starosta omówił: 

1) kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu dot. zapoznania się z protokołem  

z posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o.  

z dnia 22 czerwca 2019 r.,  

2) pismo Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKS w Raciborzu Sp. z o. o. informujące  

o powierzeniu funkcji Prezesa Zarządu Panu Damianowi Knurze. 

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

462085 a pismo pod numerem UID 462042. 

Wicestarosta poinformował, że przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej PKS Sp. z o. o.  

w dniu 22 czerwca 2019 r. było:  

1) podjęcie uchwały w sprawie usprawiedliwienia nieobecności Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej Spółki Pana Czesława Wolnego na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki  

w dniu 10 czerwca 2019 r., 

2) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu 

Spółki; 

3) odwołanie Zarządu; 

4) powołanie Zarządu; 

5) wniosek do Zgromadzenia Wspólników o przyznanie Zarządowi wynagrodzenia 

miesięcznego podstawowego; 

6) bieżące sprawy ekonomiczno-finansowe Spółki.    

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

1) zapoznał się z protokołem nr 27/22.06/2019 z przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Raciborzu odbytego w dniu 22 czerwca 2019 r. w siedzibie Spółki, 

2) zapoznał się z pismem Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKS w Raciborzu Sp. z o. o.  

z dnia 22 czerwca 2019 r. informującym o powierzeniu funkcji Prezesa Zarządu  

Panu Damianowi Knurze. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska zaprezentowała kartę 

informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. nieodpłatnego przejęcia działki 

gruntowej zajętej pod drogę powiatową, stanowiącej własność Skarbu Państwa, a znajdującej 
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się w zasobie nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w administracji Krajowego Ośrodka 

Wsparcia Rolnictwa. 

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

463042. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. nieodpłatnego 

przejęcia działki gruntowej zajętej pod drogę powiatową, stanowiącej własność Skarbu 

Państwa, a znajdującej się w zasobie nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w administracji 

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zaakceptował propozycję, aby odpowiedzieć 

Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa, iż do czasu zakończenia postępowania 

prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego odnośnie komunalizacji działki nr 1072/15,  

Zarząd Powiatu Raciborskiego nie może zająć stanowiska odnośnie nieodpłatnego przejęcia 

ww. działki. Stanowisko to będzie bowiem zależało od rozstrzygnięcia jakie podejmie 

Wojewoda Śląski. Nie ulega jednak wątpliwości, iż działka nr 1072/15 winna docelowo 

stanowić własność Powiatu Raciborskiego, gdyż jest zajęta pod pas drogi powiatowej.  

W przypadku działki nr 64, Zarząd Powiatu Raciborskiego nie jest zainteresowany jej 

pozyskaniem, gdyż nie stanowi ona pasa drogi powiatowej.  

 

Sekretarz Powiatu omówiła wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego  

z posiedzenia w dniu 24 czerwca 2019 r. wystosowany w ramach kontroli pn. „Kontrola  

nad sprawowaniem nadzoru właścicielskiego nad PKS w Raciborzu Sp. z o. o.”. 

Ww. wniosek znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 463110. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Naczelnikowi Wydziału Komunikacji i Transportu 

udzielić odpowiedzi na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego  

z posiedzenia w dniu 24 czerwca 2019 r. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek i opinię Komisji Edukacji, Kultury, Sportu  

i Promocji Rady Powiatu Raciborskiego z posiedzenia w dniu 25 czerwca 2019 r.,  

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 462810. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referat Edukacji udzielić odpowiedzi 

na wniosek nr 1 Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu Raciborskiego  

z posiedzenia w dniu 25 czerwca 2019 r. 
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W końcowej części posiedzenia Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu  

Karolina Kunicka złożyła relację z wizyty w partnerskim Powiecie Märkischer Kreis,  

w którym od 25 do 30 czerwca br. przebywała wraz z grupą członków PTTK Racibórz.  

W trakcie pobytu delegacja Powiatu Raciborskiego spotkała się m.in. ze Starostą Powiatu 

Thomasem Gemke. 

 

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 2 lipca 2019 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 2 lipca 2019 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2019 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2019. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie pokrycia przez Powiat Raciborski 

części straty netto w wysokości 4 802 481,98 zł Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka za 2018 r. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia wzoru wniosku  

o przyznanie nagrody Starosty Raciborskiego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski,  

za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia Wicestarosty  

Marka Kurpisa do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na Nadzwyczajnym 

Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą – Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu w dniu 4 lipca 2019 r. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży w drugim przetargu 

ustnym nieograniczonym nieruchomości zabudowanej, położonej w Raciborzu  

przy ul. Moniuszki 24, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 


