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OR.II.0022.1.9.2014 

PROTOKÓŁ  NR 154/2014 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 11 marca 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. Przyjęcie Protokołu Nr 153/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 4 marca 2014 r.   

2. Projekty uchwał Rady i Zarządu Powiatu Raciborskiego dotyczące sesji zwołanej w trybie 

nadzwyczajnym.  

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

5. Sprawy różne. 

6. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Starosta poinformował, że kolejne posiedzenie odbędzie się 18 marca br. o godz. 08.00. 

 

Starosta przekazał, że do tut. Starostwa wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego w Katowicach Wydziału Rozwoju Regionalnego, w którym 

poinformowano, że z uwagi na zgromadzone środki, jakie pojawiły się w ramach Priorytetu 

VII Transport planowany jest wybór projektów z listy rezerwowej dla naboru  

nr 07.01.01-127/11, 7.1.1. Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej. 

W związku z powyższym zwrócono się z prośbą o podjęcie działań mających na celu 
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uaktualnienie harmonogramu rzeczowo – finansowego wniosku  

nr WND-RPSL.07.01.01-00-031/12 pn. „Poprawa  bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu 

przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421”. 

Jednocześnie zwrócono uwagę, że rzeczowe zakończenie realizacji projektu powinno nastąpić 

nie później niż do 30 czerwca 2015 r., natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania  

nie powinna przekroczyć 12 824 100,80 zł. Do wniosku o dofinansowanie należy przedstawić 

m.in. oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji wraz z dokumentami 

potwierdzającymi posiadanie wkładu własnego w wysokości zgodnej z montażem 

finansowym projektu. Zaktualizowane dokumenty należy dostarczyć do Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego do dnia 14 marca 2014 r. do godz. 14.00.  

Mając na uwadze powyższe Starosta przekazał, że Skarbnik Powiatu w pkt 2 tematyki 

posiedzenia omówi projekty uchwał, które zostaną skierowane na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego zwołaną w trybie nadzwyczajnym (poza ustalonym harmonogramem 

odbywania sesji), a dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania ze środków unijnych 

wykonania zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu  

w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421”. 

 

Ad. 1 

Protokół Nr 153/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 4 marca 2014 r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.  

Ad. 2 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok.  

Poinformowała, że w załączniku nr 1 projektu uchwały w Rozdziale 60014 zwiększa się  

o kwotę 4 250 000,00 zł plan dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  

na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku 

przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421”, z kolei w załączniku nr 2  

w Rozdziale 60014 zwiększa się o kwotę 5 010 000,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów z przeznaczeniem na realizację ww. zadania,  

a  w załączniku nr 3 zwiększa się przychody o 760 000,00 zł z tytułu wolnych środków,  

o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Różnica między 

dochodami i wydatkami stanowi deficyt w kwocie 5 070 023,00 zł, który zostanie pokryty 

przychodami pochodzącymi z wolnych środków.  
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

153091. 

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

0 głosów wstrzymujących – po zapoznaniu się z dodatkowymi informacjami pozytywnie 

zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję 

w dniu 14 marca 2014 r. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2014 – 2021. Poinformowała, że w załączniku nr 1 projektu uchwały jeśli chodzi o rok 

2014 dokonano zmian w WPF zgodnie z Uchwałami Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z dnia 4 i 11 marca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2014 rok. Ponadto:  

1) zwiększa się dochody majątkowe o 4 250 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu 

przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421”, 

2) zwiększa się wydatki majątkowe o 5 010 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania 

„Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi 

powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421”, 

3)  zwiększa się przychody o 760 000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa  

w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.  

 

Skarbnik Powiatu dodała, że zmiany w załączniku nr 2 polegają przede wszystkim  

na dopisaniu zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku 

przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421” o łącznej wartości 

15 149 351,00 zł. Dodatkowo w roku 2015 zwiększa się dochody i wydatki majątkowe  

(ze środków unijnych) o kwotę 10 123 846,00 zł na ww. zadaniu.  

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

153100. 

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

0 głosów wstrzymujących – po zapoznaniu się z dodatkowymi informacjami pozytywnie 

zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  
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w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2014 – 2021  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 14 marca 2014 r. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

wniosku o zwołanie sesji Rady Powiatu Raciborskiego w trybie nadzwyczajnym. 

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

152911. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia wniosku o zwołanie sesji 

Rady Powiatu Raciborskiego w trybie nadzwyczajnym. 

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

 

W związku z powyższym Starosta poinformował, że działając na podstawie art. 15 ust. 7 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, w imieniu Zarządu Powiatu 

Raciborskiego, złoży do Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego wniosek o zwołanie 

sesji Rady Powiatu Raciborskiego w trybie nadzwyczajnym w dniu 14 marca 2014 r.  

o godz. 08.00 według poniżej proponowanego porządku. Przyjęcie:  

1) projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2014 rok,  

2) projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2014 – 2021.  

Ad. 3 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. 

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

152878. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok, 

na wniosek Skarbnika Powiatu, wniósł zmiany polegające na: 

1) zmniejszeniu planowanych wydatków w Dziale 854, Rozdziale 85407, § 4300 o kwotę 

2 000,00 zł i zwiększeniu planowanych wydatków w Dziale 801, Rozdziale 80146,  

§ 4700 o kwotę 2 000,00 zł będących w dyspozycji Młodzieżowego Domu Kultury  

w Raciborzu, z przeznaczeniem na zorganizowanie szkolenia Rady Pedagogicznej,  
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2) przeniesieniu środków z budżetu będącego w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego  

i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Raciborzu (Dział 750, Rozdział 75075, 

§ 4300) w kwocie 1 700,00 zł do budżetu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2  

w Raciborzu (Dział 801, Rozdział 80120, § 4300) w kwocie 1 700,00 zł z przeznaczeniem 

na organizację pobytu gości z partnerskiego miasta Komsomolsk w Powiecie Raciborskim.  

 

Po zmianie, 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 dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2014 rok oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 25 marca 2014 r. 

Ponadto Skarbnik Powiatu poinformowała, że w przedmiotowym projekcie uchwały ulegną 

zmianie kwoty ogółem, po podjęciu przez Radę uchwały w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok na sesji w dniu 14 marca 2014 r.  

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2014 – 2021. 

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

152879. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że w przedmiotowym projekcie uchwały ulegną zmianie 

kwoty ogółem, po podjęciu przez Radę uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2014 – 2021 na sesji w dniu 14 marca 

2014 r.  

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 dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2014 – 2021 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 25 marca 2014 r. 

 

Mając na względzie ww. informacje przekazane przez Skarbnika Powiatu, Zarząd ustalił,  

że projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2014 rok oraz projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2014 – 2021 zostaną przesłane radnym w dniu 17 marca 2014 r.  
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Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia 

Gminie Kornowac realizacji zadania pn. "Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej  

Nr 3540 S ul. Wolności w miejscowości Łańce". 

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

152973. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że nie wnosi uwag do przedmiotowego projektu uchwały, 

zwracając uwagę na konieczność zabezpieczenia na realizację zadania środków w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. Starosta przekazał, że pracownicy Referatu Inwestycji  

i Remontów mają na uwadze prawidłową realizacją rzeczowo – finansową zadania.  

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 powierzenia Gminie Kornowac realizacji zadania pn. "Wykonanie 

chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3540 S ul. Wolności w miejscowości Łańce”  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 25 marca 2014 r. po wniesieniu,  

na wniosek Starosty, autopoprawek do § 3 ust. 1 oraz uzasadnienia projektu polegających  

na zmianie kwoty przeznaczonej na realizację zadania z 121 700,00 zł na 120 000,00 zł  

oraz zmianie kwoty zabezpieczonej w budżecie Powiatu Raciborskiego na ten cel  

z 51 700, 00 zł na 50 000,00 zł.  

Po zmianie, ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 153280. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Pietrowice Wielkie na realizację 

zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji ekologicznej. 

Zaproponował, aby udzielić pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego, w formie 

dotacji celowej w kwocie 25 000,00 zł dla Gminy Pietrowice Wielkie z przeznaczeniem  

na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji 

ekologicznej pn.: "XIV Eko - Wystawa - Ciepło przyjazne środowisku". Ww. propozycja 

spotkała się z akceptacją zebranych.  

Starosta przypomniał, że już po raz czternasty Gmina Pietrowice Wielkie planuje 

zorganizowanie w dniach 10 - 11 maja 2014 r. imprezy wystawienniczej o charakterze 

ponadgminnym pn.: "XIV Eko - Wystawa - Ciepło przyjazne środowisku". 

Współorganizatorem imprezy jest Powiat Raciborski.  
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

151368. 

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 udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego  

dla Gminy Pietrowice Wielkie na realizację zadania publicznego o charakterze 

ponadgminnym w zakresie edukacji ekologicznej oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję 

w dniu 25 marca 2014 r.  

 

Sekretarz Powiatu przekazała, że w dniu 14 marca 2014 r. zakończą się konsultacje projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej nadania statutu Samodzielnemu 

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

w Raciborzu. Projekt ten zostanie przekazany na posiedzenie w dniu 18 marca br.,  

tzn. już po wysłaniu materiałów na sesję w dniu 25 marca 2014 r. Celowym jest, aby projekt 

ten został skierowany na najbliższą sesję Rady.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że w piśmie do Przewodniczącego Rady Powiatu 

Raciborskiego wprowadzającym materiały pod obrady sesji w dniu 25 marca 2014 r. 

poinformuje,  że ww. projekt uchwały zostanie przekazany radnym w dniu 18 marca 2014 r. 

Ad. 4 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. 

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

152797. 

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 2014 rok.  

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt 

uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2014 rok. Poinformowała, że w przedmiotowym projekcie uchwały 

zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł w dziale 700, rozdziale 70005, § 4300 plan wydatków 

będących w dyspozycji Referatu Gospodarki Nieruchomościami z rezerwy ogólnej Powiatu 

Raciborskiego z przeznaczeniem na koszty związane z postępowaniami administracyjnymi 
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(podziały geodezyjne), mającymi na celu uregulowanie stanów prawnych nieruchomości 

zajętych pod drogi powiatowe 3548S i 3549S. 

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

152799. 

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 2014 rok.  

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

Ad. 5 

Skarbnik Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2014 r. 

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

152786. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych na 2014 r.: 

Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. propozycji zmiany w kalendarzu imprez kulturalnych realizowanych jako zadania własne 

samorządu powiatowego w zakresie upowszechniania kultury. 

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

152748. 

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

0 głosów wstrzymujących – zaakceptował propozycje zmian w kalendarzu imprez 

kulturalnych realizowanych w 2014 r. jako zadanie własne samorządu powiatowego  

w zakresie upowszechniania kultury polegające na:  

1) zmianie kwoty dofinansowania organizacji VI edycji Festiwalu „Motywy Bluesa”  

z 2 000,00 zł na 3 000,00 zł (brutto),  

2) zmianie kwoty dofinansowania organizacji Konkursu „Super Pantofelek” z 1 000,00 zł  

do 2 000,00 zł (brutto), 

3) zabezpieczeniu środków finansowych na potrzeby organizacyjne XXIII edycji 

Raciborskiego Festiwalu Piosenki Religijnej „Spotkałem Pana” w kwocie 3 500,00 zł 

(brutto). 
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Starosta przedstawił kartę informacyjną Biura Rady dot. podziału Powiatu Raciborskiego  

na okręgi wyborcze w wyborach do rady powiatu zaplanowanych na listopad 2014 r. 

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

153218. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował przedstawiony w karcie informacyjnej Biura 

Rady z dnia 10 marca 2014 r. harmonogram dotyczący podziału Powiatu Raciborskiego  

na okręgi wyborcze w wyborach do rady powiatu zaplanowanych na listopad 2014 r. 

obejmujący: 

1) dokonanie przez Zarząd Powiatu Raciborskiego podziału Powiatu Raciborskiego na okręgi 

wyborcze – marzec 2013 r.  

2) skierowanie propozycji podziału Powiatu Raciborskiego na okręgi wyborcze  

do zaopiniowania radnym Powiatu Raciborskiego – kwiecień 2014 r.  

3) opracowanie projektu uchwały w sprawie podziału Powiatu Raciborskiego na okręgi 

wyborcze w wyborach do rady powiatu – maj 2014 r. 

4) porozumienie z Radą Miasta Racibórz w kwestii podziału miasta Racibórz na okręgi 

wyborcze w wyborach do rady powiatu – maj 2014 r.  

5) podjęcie uchwały w sprawie podziału Powiatu Raciborskiego na okręgi wyborcze  

w wyborach do rady powiatu – czerwiec 2014 r. 

 

Jednocześnie Zarząd zgodnie z regulacją Zarządzenia Wewnętrznego Nr 21/10 Starosty 

Raciborskiego z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie ustanowienia Urzędnika Wyborczego  

oraz udzielenia upoważnienia do wykonywania zadań związanych z organizacją  

i przeprowadzeniem wyborów powierzył Kierownikowi Biura Rady koordynowanie realizacji 

powyższego harmonogramu. W związku z powyższym polecił w pierwszej kolejności 

przygotowanie na posiedzenie w dniu 25 marca 2014 r. propozycji podziału Powiatu 

Raciborskiego na okręgi wyborcze, a następnie czuwanie nad realizacją poszczególnych 

punktów harmonogramu.  

 

Starosta poinformował, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 11 marca 

2014 r. w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. Zgodnie z ustną informacją przekazaną  

przez Kierownika Biura Rady posiedzenie rozpocznie się o godz. 15.00, a nie jak podano  

w informacji o godz. 16.00.  

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 153205. 
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Ad. 6 

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 Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXVIII/363/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 r. 

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

odpowiedzialny za jej realizację. 

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

152535. 

 

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 Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXVIII/364/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2014 – 2021. 

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

odpowiedzialny za jej realizację. 

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

152537. 

 

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 Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXVIII/365/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie 

upoważnienia Zarządu Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów 

wieloletnich wykraczających poza rok budżetowy 2014. 

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

odpowiedzialny za jej realizację. 

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

152514. 
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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 Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXVIII/382/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie 

udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Raciborskiego 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 

152551. 

 

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 Referatu Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXVIII/383/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Miastu Racibórz. 

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

i Remontów odpowiedzialny za jej realizację. 

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

152651. 

 

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 Referatu Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXVIII/384/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Kuźnia Raciborska. 

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

i Remontów odpowiedzialny za jej realizację. 

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

152655. 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 
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kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji Uchwał Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 25 lutego 2014 r.: 

1) Nr XXXVIII/362/2014 w sprawie nadania Technikum nr 1 wchodzącemu w skład Zespołu 

Szkół Ekonomicznych w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3 imienia „Księżnej Eufemii 

Raciborskiej”, 

2) Nr XXXVIII/366/2014 w sprawie wyłączenia szkoły o nawie I Uzupełniające Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych w Raciborzu z Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

nr 1 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11 i jej likwidacji, 

3) Nr XXXVIII/367/2014 w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie II Uzupełniające Liceum 

Ogólnokształcące w Raciborzu, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

nr 2 w Raciborzu przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3 i jej likwidacji, 

4) Nr XXXVIII/368/2014 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

nr 2 w Raciborzu przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3,  

5) Nr XXXVIII/369/2014 w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie Technikum Uzupełniające 

nr 1 dla Dorosłych w Raciborzu z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu  

przy ul. Gimnazjalnej 3 i jej likwidacji,  

6) Nr XXXVIII/370/2014 w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie Szkoła Policealna nr 1  

w Raciborzu z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3  

i jej likwidacji, 

7) Nr XXXVIII/371/2014 w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie Technikum Uzupełniające 

nr 1 w Raciborzu z Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1 i jej 

likwidacji, 

8) Nr XXXVIII/372/2014 w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie III Liceum 

Ogólnokształcące w Raciborzu z Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu  

przy ul. Zamkowej 1 i jej likwidacji, 

9) Nr XXXVIII/373/2014 w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie V Liceum Profilowane  

w Raciborzu z Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1 i jej 

likwidacji, 

10) Nr XXXVIII/374/2014 w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie III Liceum Profilowane 

w Raciborzu z Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu  

przy ul. Wileńskiej 6 i jej likwidacji, 

11) Nr XXXVIII/375/2014 w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie Technikum 

Uzupełniające nr 2 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych  

w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 6 i jej likwidacji, 
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12) Nr XXXVIII/376/2014 w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie Technikum 

Uzupełniające nr 2 z Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu  

przy ul. Wileńskiej 6 i jej likwidacji, 

13) Nr XXXVIII/377/2014 w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie IV Liceum Profilowane 

w Raciborzu z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 8 i jej 

likwidacji, 

14) Nr XXXVIII/378/2014 w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie Technikum 

Uzupełniające nr 4 dla Dorosłych z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu  

przy ul. Wileńskiej 8 i jej likwidacji, 

15) Nr XXXVIII/379/2014 w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie III Uzupełniające 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Raciborzu z Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Raciborzu przy ul. Zamkowej 6  i jej likwidacji, 

16) Nr XXXVIII/380/2014 w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa dla Dorosłych w Raciborzu z Centrum Kształcenia Ustawicznego   

w Raciborzu przy ul. Zamkowej 6  i jej likwidacji, 

17) Nr XXXVIII/381/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia  

z Powiatem Głubczyckim w sprawie powierzenia zadania publicznego, jakim jest 

kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych  

w Raciborzu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku 

Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół Mechanicznych  

w Głubczycach. 

 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwał, a Referat Edukacji, Kultury 

i Sportu odpowiedzialny za ich realizację. 

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

152582. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Magdalena Powązka   

 

 



 14 

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 11 marca 2014 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 11 marca 2014 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia wniosku o zwołanie sesji 

Rady Powiatu Raciborskiego w trybie nadzwyczajnym. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. 

 


