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OR.II.0022.1.1.2014 

PROTOKÓŁ  NR 146/2014 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 10 stycznia 2014 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. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

2. Sprawy różne. 

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Starosta poinformował, że posiedzenie w dniu dzisiejszym zwołano głównie ze względu  

na konieczność podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu finansowego zadań  

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2014. 

 

Ad. 1 

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan zapoznała szczegółowo zebranych  

z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia rocznego planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2014. 

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

143678. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2014. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

 

Ad. 2 

 

Starosta przedstawił interpelacje radnego Artura Wierzbickiego z dnia 7 stycznia  

2014 r. oraz zapytanie radnego Artura Wierzbickiego z dnia 9 stycznia 2014 r., które znajdują 

się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID: 143526, 143527,143959. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił: 

1) pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku ds. współpracy z mediami OR udzielić 

odpowiedzi na interpelacje radnego Artura Wierzbickiego złożone w dniu 7 stycznia br. 

dot. edukacji i szerzenia wiedzy o Powiecie Raciborskim poprzez gry na stronie www. 

oraz stworzenia jednolitej i przejrzystej formy informacji o ważnych dla turysty obiektach, 

2) Kierownikowi Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego udzielić odpowiedzi  

na zapytanie radnego Artura Wierzbickiego złożone w dniu 9 stycznia br. dot. udzielenia 

informacji o kolizjach, wypadkach, zdarzeniach drogowych jakie miały miejsce w 2013 r. 

na skrzyżowaniach:  

a) ul. Kościuszki, ul. Eichendorffa, 

b) ul. Kościuszki, ul. Staszica,  

c) ul. Kościuszki, ul. Łąkowa 

w Raciborzu i bezpośrednio przy nich.  

 

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 10 stycznia 2014 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 10 stycznia 2014 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia rocznego planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

powiatowi na rok 2014. 

 


