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OR.II.0022.1.22.2013 

PROTOKÓŁ  NR 120/2013 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 19 czerwca 2013 r. 

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

 Posiedzeniu przewodniczył Starosta Adam Hajduk.  

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane 

quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał.  

   

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 119/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 11 czerwca 2013 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 119/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 11 czerwca 2013 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2  

 

Sekretarz Powiatu zaprezentowała nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie stanowiska Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego finansowania 

powiatowych inwestycji drogowych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej  

na lata 2014 – 2020. Poinformowała, że w ww. projekcie poprawiono drobne błędy literowe.  
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

107481. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie stanowiska Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego 

finansowania powiatowych inwestycji drogowych w nowej perspektywie finansowej Unii 

Europejskiej na lata 2014 – 2020 oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję  

w dniu 25 czerwca 2013 r. Jednocześnie ustalił, że zwróci się z prośbą do Przewodniczącego 

Rady Powiatu Raciborskiego o wycofanie projektu uchwały przekazanego pismem 

OR.II.0022.3.6.2013 z dnia 12 czerwca 2013 r.  

 

Ad. 3  

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok. 

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

109871. 

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 2013 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

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 2013.  

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

109874. 

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 2013.  

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 
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Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu  

przy ul. Królewskiej 19. 

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

109239. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora 

Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu przy ul. Królewskiej 19. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu  

przy ul. Królewskiej 19. Zaproponował, aby powierzyć Pani Ewie Konopnickiej stanowisko 

dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu przy ul. Królewskiej 19 od dnia 1 września 

2013 r. do 31 sierpnia 2018 r. 

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

109387. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 

Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu przy ul. Królewskiej 19. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody 

na nieodpłatne zbycie udziałów spółki działającej pod firmą – Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w Raciborzu. 

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

109093. 

Starosta przekazał, że w ww. projekcie uchwały zaproponowano, aby nieodpłatnie zbyć  

100  udziałów o wartości nominalnej 500 zł za każdy udział o łącznej wartości 50.000 zł 

spółki działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu, na rzecz: 

1) Gminy Pietrowice Wielkie 50 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, o łącznej 

wartości 25.000 zł,  
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2) Gminy Kornowac 50 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, o łącznej wartości 

25.000 zł. 

 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

zbycie udziałów spółki działającej pod firmą – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej 

w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2013 r. 

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

109870. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu, 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu, Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej 

i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, Powiatowego Zarządu 

Dróg w Raciborzu, Domu Pomocy Społecznej „Złota jesień” w Raciborzu, Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu. 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Funduszy i Strategii Rozwoju  

dot. przedkładania w miesiącach czerwiec i listopad zbiorczej informacji nt. realizacji 

programów zewnętrznych, do których przystąpił Powiat Raciborski. 

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

109036. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację nt. realizacji programów zewnętrznych,  

do których przystąpił Powiat Raciborski (stan na 31 maja 2013 r.) oraz polecił umieścić ją  

na stronie internetowej Powiatu Raciborskiego. 
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Starosta przestawił informację o terminach posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu 

Raciborskiego, które odbędą się w czerwcu 2013 r. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 109508. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego, po przedstawieniu przez Skarbnika Powiatu pisma Dyrektora 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu Nr ZSO nr 1.3014.22.2013  

z dnia 12 czerwca br., wyraził zgodę na dokonanie zarządzeniem dyrektora zmian w planie 

finansowym paragrafów z grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane”.  

 

Ad. 5 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Biura Rady do określenia realizacji Uchwały Nr XXX/299/2013 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec 

likwidacji połączeń kolejowych Kolei Śląskich.  

Karta informacyjna Biura Rady określająca realizację ww. Uchwały znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 107598. 

 

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. Adam Hajduk  

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 19 czerwca 2013 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 19 czerwca 2013 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2013 rok.  

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2013. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora 

Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu przy ul. Królewskiej 19. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 

Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu przy ul. Królewskiej 19. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

zbycie udziałów spółki działającej pod firmą – Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w Raciborzu. 


