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OR.II.0022.1.43.2013 

PROTOKÓŁ  NR 141/2013 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 26 listopada 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 140/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 19 listopada 2013 r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Starosta poinformował, że Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu rozpoczął współpracę  

ze swoim odpowiednikiem w Republice Czeskiej, tj. Strzediskiem Volneho Czasu w Opawie. 

Ww. jednostki nawiązały współpracę kulturalną, będącą w zakresie zadań obu placówek,  

a w szczególności w ramach Festiwalu Piosenki Europejskiej, organizowanego przez Powiat 

Raciborski i Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu.  

Dyrektor placówki czeskiej zaproponowała, aby współpraca między jednostkami została 

usankcjonowana poprzez podpisanie listu intencyjnego przez Starostę Raciborskiego  

oraz Prezydenta Miasta Opawa deklarującego wolę wspierania swoich jednostek 

organizacyjnych. Wsparcie dla obu placówek udzielone przez Powiat Raciborski i Miasto 

Opawa będzie realizowane w ramach możliwości określonych przez wspierające samorządy. 

W związku z powyższym Starosta zapoznał zebranych z projektem ww. listu intencyjnego, 
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którego treść została zaakceptowana przez stronę czeską.  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Norbert Mika sprzeciwił się podpisaniu ww. listu 

intencyjnego dlatego, że uprzywilejowuje tylko jedną jednostkę organizacyjną Powiatu 

Raciborskiego, która rozpoczęła niedawno współpracę z Miastem Opawa, a pozostałe 

jednostki nie czują wsparcia organu prowadzącego.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 4 głosami za, 1 głosem przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – zaakceptował propozycję dotyczącą podpisania listu 

intencyjnego przez Starostę Raciborskiego oraz Prezydenta Miasta Opawa deklarującego 

wolę wspierania swoich jednostek organizacyjnych, tj. Młodzieżowego Domu Kultury  

w Raciborzu i Strzediska Volneho Czasu w Opawie. 

 

Starosta poinformował, że Prezes Zarządu Konwentu Współpracy Samorządowej Polska  

– Ukraina w Szczecinie zwrócił się z prośbą dotyczącą rozważenia przystąpienia Powiatu 

Raciborskiego do ww. stowarzyszenia. Głównym celem Konwentu jest pomoc i wspieranie 

Członków w rozwijaniu współpracy z ukraińskimi samorządami w duchu wzajemnej korzyści  

z uwzględnieniem możliwości wykorzystania wsparcia z Unii Europejskiej. Członkostwo  

w Konwencie wiąże się z koniecznością uiszczania składki, która dla naszego powiatu wynosi 

10 000,00 zł rocznie, stąd prośba Prezesa Zarządu o zabezpieczenie środków w budżecie  

na 2014 rok.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z propozycją dotyczącą przystąpienia Powiatu 

Raciborskiego do Konwentu Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina. Z uwagi  

na ograniczone możliwości budżetu Powiatu Raciborskiego na 2014 rok rozważył negatywnie 

ww. propozycję. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 140/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 19 listopada 

2013 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu omówiła wersję nr 3 projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

134502. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że w wersji nr 2 przedmiotowego projektu uchwały zmieniono 

kwoty ogółem po zmianach, jakie wprowadzono w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2013 rok stosownymi uchwałami Zarządu. Z kolei w wersji nr 3 zmianie uległ § 3 projektu 

uchwały. Po konsultacjach z radcami prawnymi otrzymał on brzmienie: „§ 3 W Uchwale  

Nr XXV/254/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2013 rok, zmienia się brzmienie § 14: „Ustala 

się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu Raciborskiego w roku 

budżetowym 2013, do kwoty 4.000.000 zł, w tym pożyczek krótkoterminowych do kwoty 

2.000.000 zł.". Określenie przez Radę Powiatu maksymalnej wysokości pożyczek 

udzielanych przez Zarząd w roku budżetowym 2013 umożliwi udzielenie pożyczki 

długoterminowej w kwocie 2.000.000 zł Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu.  

Jak podkreślił Starosta mając na uwadze fakt, że Szpital posiada niezapłacone przez NFZ 

nadwykonania pożyczka pozwoli Szpitalowi na utrzymanie płynności finansowej w grudniu 

2013 r. oraz w pierwszych miesiącach 2014 r.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował wersję nr 3 projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2013 rok oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 26 listopada 2013 r. 

Jednocześnie Zarząd postanowił, że zwróci się z prośbą do Przewodniczącego Rady Powiatu 

Raciborskiego o wycofanie z porządku obrad ww. projektu uchwały przekazanego pismem  

nr OR. II.0022.3.10.2013 z dnia 13 listopada 2013 r. oraz na posiedzenie Komisji Budżetu  

i Finansów w dniu 25 listopada 2013 r. 

 

Starosta przedstawił wersję nr 2 projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2013 – 2021. Przekazał, że w przedmiotowym projekcie uaktualniono kwoty ogółem, 

które wynikały z dokonanych zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok.  

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

134498. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował wersję nr 2 projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
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Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021 oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję  

w dniu 26 listopada 2013 r. 

Jednocześnie Zarząd postanowił, że zwróci się z prośbą do Przewodniczącego Rady Powiatu 

Raciborskiego o wycofanie z porządku obrad ww. projektu uchwały przekazanego pismem  

nr OR. II.0022.3.10.2013 z dnia 13 listopada 2013 r. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę 

wierzycieli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

136179. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na dokonanie 

czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzycieli Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz postanowił 

o jego przekazaniu na sesję w dniu 26 listopada 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 

136672. 

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

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok, na wniosek Skarbnika Powiatu, 

wniósł zmiany polegające na: 

1) zmniejszeniu w Rozdziale 80120 o kwotę 201,00 zł planu wydatków Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Raciborzu,  

2) zwiększeniu w Rozdziale 80140 o kwotę 65,00 zł oraz w Rozdziale 80195 o kwotę  

136,00 zł planu wydatków Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu,  

z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS. 
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Po zmianie, 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 przedstawiła projekt 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 

136678. 

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. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia 

Starosty Raciborskiego Adama Hajduka 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 26 listopada 2013 r. 

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

137070. 

Starosta poinformował, że 21 listopada 2013 r. do tut. Starostwa wpłynęło zawiadomienie  

o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki działającej pod firmą - 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą  

w Raciborzu w dniu 26 listopada 2013 r. o godz. 10.30. Porządek obrad Zgromadzenia 

Wspólników obejmował m.in.: 

1) podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do dochodzenia  

od p. Henryka Kopla roszczeń z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 

pieniężnych związanych z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 

od 24 maja 2010 r. do 10 lipca 2013 r., 

2) podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do dochodzenia  
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od p. Ryszarda Rudnika roszczeń z tytułu zwrotu nienależnie obranych świadczeń 

pieniężnych związanych z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 

od 24 maja 2010 r. do 10 lipca 2013 r. 

 

Jak poinformował Starosta, po konsultacjach z radcami prawnymi tut. Starostwa,  

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

z siedzibą w Raciborzu przesłał w wersji elektronicznej poprawione projekty uchwał  

na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w dniu 26 listopada 2013 r. Zmieniony 

porządek obrad obejmuje podjęcie następujących uchwał: 

1) w sprawie akceptacji działania Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej  

w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, którego celem jest dochodzenie  

od p. Henryka Kopla roszczeń z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 

pieniężnych związanych z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 

od 24 maja 2010 r. do 10 lipca 2013 r., 

2) w sprawie akceptacji działania Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej  

w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, którego celem jest dochodzenie  

od p. Ryszarda Rudnika roszczeń z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 

pieniężnych związanych z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie 

od 24 maja 2010 r. do 10 lipca 2013 r. 

 

W związku z powyższym przygotowano projekt uchwały Zarządu w sprawie upoważnienia 

Starosty Raciborskiego Adama Hajduka 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 26 listopada 2013 r. W projekcie uchwały zobowiązano Starostę  

do wykonywania prawa głosu w sprawach objętych porządkiem obrad, tzn. głosowania  

„za” / „przeciw”.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Starosty Raciborskiego 

Adama Hajduka 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 26 listopada 2013 r. 

W Uchwale zobowiązano Starostę do wykonywania prawa głosu w sprawach objętych 

porządkiem obrad, w następujący sposób: 
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1) Uchwała w sprawie akceptacji działania Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, którego celem jest 

dochodzenie od p. Henryka Kopla roszczeń z tytułu zwrotu nienależnie pobranych 

świadczeń pieniężnych związanych z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki 

w okresie od 24 maja 2010 r. do 10 lipca 2013 r. o treści: „Akceptuje się działanie Zarządu 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, którego celem jest dochodzenie od p. Henryka Kopla roszczeń  

z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych związanych z pełnieniem 

funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 24 maja 2010 r. do 10 lipca 2013 r. ” 

- głosować „za”, 

2) Uchwała w sprawie akceptacji działania Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, którego celem jest 

dochodzenie od p. Ryszarda Rudnika roszczeń z tytułu zwrotu nienależnie pobranych 

świadczeń pieniężnych związanych z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki 

w okresie od 24 maja 2010 r. do 10 lipca 2013 r. o treści: „Akceptuje się działanie Zarządu 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, którego celem jest dochodzenie od p. Ryszarda Rudnika roszczeń  

z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych związanych z pełnieniem 

funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 24 maja 2010 r. do 10 lipca 2013 r. ” 

- głosować „za”. 

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

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu promocji i ochrony zdrowia. 

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

136227. 

Wicestarosta zaproponował, aby ogłosić otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania 

publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu promocji i ochrony zdrowia,  

tj. „Psychologiczna opieka nad chorym, rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby 

oraz nad zespołem pracowników hospicjum w latach 2014 – 2016”. Mając na uwadze fakt,  

że Powiat nie dysponuje odpowiednią kadrą do realizacji tego zadania najbardziej 

racjonalnym rozwiązaniem wydaje się powierzenie jego realizacji organizacji pozarządowej, 

działającej w obszarze ochrony zdrowia, udzielając jej dofinansowania do realizacji 
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zleconego zadania. Środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadania w 2014 r. 

wynoszą 10 000,00 zł, a wysokość środków na dofinansowanie realizacji zadania w latach 

2015 i 2016 określi aneks do umowy w sprawie przekazania dotacji celowej na wsparcie 

realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu promocji i ochrony zdrowia. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu promocji i ochrony 

zdrowia. 

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

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert  

na powierzenie do realizacji zadań publicznych Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy 

społecznej polegających na prowadzeniu domu pomocy społecznej. 

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

136167. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji konkursowej  

do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji 

zadań publicznych Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej polegających  

na prowadzeniu domu pomocy społecznej. 

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. zmian w planach 

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2013 r. 

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

136617. 

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

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu z dnia 18 i 20 listopada 2013 r., Zespołu Szkół 

Zawodowych w Raciborzu, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu  

z dnia 19 i 22 listopada 2013 r., Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, Powiatowego 

Zarządu Dróg w Raciborzu z dnia 19 listopada 2013 r. nr 1 i nr 2, Powiatowego Centrum 
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Pomocy Rodzinie w Raciborzu, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu, 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu  

z dnia 21 i 22 listopada 2013 r., Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych  

w Raciborzu, Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, Agencji Promocji Ziemi 

Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

 

W tym miejscu Skarbnik Powiatu zwróciła uwagę na zwiększenie dokonane Zarządzeniem  

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu Nr 18/2013 z dnia 22 listopada  

2013 r. w rozdziale 80130 § 4410 – Podróże służbowe krajowe o kwotę 1 923,00 zł. Analiza 

budżetu ZSE w ww. paragrafie przedstawia się następująco: 

Rozdział 80130 § 4410 

Plan i wykonanie na dzień 31.10.2013 r. 

Plan – 8 000,00 zł.            Wykonanie – 6 969,79 zł.           Wolne środki – 1.030,21 zł. 

 

Po dokonaniu przesunięć ww. Zarządzeniem plan w § 4410 został zwiększony do kwoty 

9 923,00 zł, natomiast wolne środki zwiększyły się do kwoty 2.953,21 zł. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił, aby Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych  

w Raciborzu wyjaśnił szczegółowo zwiększenie dokonane Zarządzeniem Nr 18/2013  

z dnia 22 listopada 2013 r. w rozdziale 80130 § 4410 o kwotę 1 923,00 zł, tj. udzielił 

odpowiedzi na następujące pytania: 

1) na co zostaną wydatkowane środki w kwocie 2 953,21 zł, pamiętając o tym, że do końca 

roku budżetowego pozostało niewiele czasu,  

2) w jaki sposób zostały wydatkowane środki od 1 stycznia br. do dnia dzisiejszego. 

 

Starosta przedstawił: 

1) wniosek i opinię Komisji Rolnictwa z posiedzenia w dniu 18 listopada 2013 r.,  

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 134502.  

Zarząd polecił, aby Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej  

i Rolnictwa udzielił odpowiedzi na wniosek nr 1,  

2) wniosek i opinię Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania 

Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z posiedzenia w dniu 20 listopada 2013 r., 

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 137349.  

Zarząd polecił, aby Kierownik Referatu Spraw Społecznych udzielił odpowiedzi  

na wniosek nr 1,  
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3) wnioski i opinie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z posiedzenia  

w dniu 21 listopada 2013 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 137160.  

Zarząd polecił, aby Kierownik Referatu Spraw Społecznych udzielił odpowiedzi  

na wniosek nr 1, a Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu na pytanie radnej Teresy 

Frencel oraz kwestie oznaczone literami B i C,  

4) opinie Komisji Budżetu i Finansów z posiedzenia w dniu 25 listopada 2013 r.,  

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 137087. 

 

Starosta poinformował, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 27 listopada 

2013 r. o godz. 15:00. 

Ww. informacja Komisji Rewizyjnej znajduje się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 136976. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół 

Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu nr ZSBiRR.3014.05.2013 z dnia 22 listopada 

2013 r., przedstawionym przez Skarbnika Powiatu, wyraził zgodę na dokonanie przesunięć 

środków finansowych w kwocie 4 600,00 zł z § 4260 na § 4210 i § 4270. O powyższym 

Skarbnik Powiatu poinformuje ww. Dyrektora. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Raciborzu nr CKU.312.27.1.2013.IZ z dnia 21 listopada 2013 r., 

przedstawionym przez Skarbnika Powiatu, nie wyraził zgody na dokonanie przesunięć 

środków finansowych w kwocie 6 531,00 zł z ZFŚS na § 4210. O powyższym Skarbnik 

Powiatu poinformuje ww. Dyrektora. 

 

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 26 listopada 2013 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 26 listopada 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 upoważnienia Starosty 

Raciborskiego Adama Hajduka 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 26 listopada 2013 r. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu promocji i ochrony 

zdrowia. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania Komisji konkursowej  

do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji 

zadań publicznych Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej polegających  

na prowadzeniu domu pomocy społecznej. 


