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OR.II.0022.1.16.2014 

PROTOKÓŁ  NR 161/2014 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 29 kwietnia 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 160/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 23 kwietnia 2014 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 kolejne posiedzenie odbędzie się 6 maja br. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

Protokół Nr 160/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23 kwietnia  

2014 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.  

Ad. 2 

Nawiązując do informacji przekazanej na poprzednim posiedzeniu Skarbnik Powiatu 

omówiła nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. Przekazała, że w załączniku nr 1  

projektu uchwały w Rozdziale 85311 zwiększa się o kwotę 10 200,00 zł plan dochodów  

z tytułu otrzymanych od osób fizycznych i prawnych darowizn z przeznaczeniem  
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na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej, a w załączniku nr 2 w Rozdziale 85311 

zwiększa się o kwotę 10 200,00 zł plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw 

Społecznych z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej. Ponadto  

w projekcie uchwały uległy zmianie kwoty ogółem.  

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

158637. 

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 dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2014 rok oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 29 kwietnia 2014 r. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2014 – 2021, informując, że zmiany są konsekwencją tych, które 

zostały wprowadzone w nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

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

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

158639. 

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 dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2014 – 2021 oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję  

w dniu 29 kwietnia 2014 r. 

 

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

Powiatu Raciborskiego o wprowadzenie na sesję w dniu 29 kwietnia 2014 r.: 

1) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok,  

2) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2014 - 2021 

i jednocześnie wycofanie z porządku obrad ww. projektów uchwał przekazanych pismem  

nr OR.II.0022.3.4.2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. 
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Ad. 3 

Skarbnik Powiatu przedstawiła 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 

160437. 

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

 

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 2014. 

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

160440. 

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 2014. 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie raciborskim za 2013 rok. 

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

160698. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej 

w powiecie raciborskim za 2013 rok. 

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

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego  

im. Adama Mickiewicza w Raciborzu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3. 

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

159491. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 

dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu  

przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia 

konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu  

przy ul. Wileńskiej 8. 

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

159649. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 8. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatwierdzenia wysokości opłat pobieranych za kształcenie prowadzone w formach 

pozaszkolnych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu dla uczniów/słuchaczy 

uczęszczających na zajęcia do Centrum Kształcenia Praktycznego lub Szkół dla Dorosłych 

przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu. 

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

159514. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat 

pobieranych za kształcenie prowadzone w formach pozaszkolnych przez Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Raciborzu dla uczniów/słuchaczy uczęszczających na zajęcia do Centrum 

Kształcenia Praktycznego lub Szkół dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w Raciborzu, po wprowadzeniu na wniosek Wicestarosty autopoprawki polegającej  

na wpisaniu w podstawie prawnej § 34 ust. 2, a nie § 34 pkt 2 Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego  

w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186 z późn. zm.). 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 
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Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatwierdzenia wysokości opłat pobieranych za kształcenie prowadzone w formach 

pozaszkolnych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu. 

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

159516. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat 

pobieranych za kształcenie prowadzone w formach pozaszkolnych przez Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Raciborzu, po wprowadzeniu na wniosek Wicestarosty autopoprawki 

polegającej na wpisaniu w podstawie prawnej § 34 ust. 2, a nie § 34 pkt 2 Rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego  

w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186 z późn. zm.). 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego dot. zatwierdzenia wysokości opłat 

pobieranych za kształcenie prowadzone w formach pozaszkolnych przez Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Raciborzu. 

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

159517. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego dot. zatwierdzenia wysokości opłat pobieranych za kształcenie prowadzone  

w formach pozaszkolnych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu,  

po wprowadzeniu na wniosek Wicestarosty autopoprawki polegającej na wpisaniu  

w podstawie prawnej § 34 ust. 2, a nie § 34 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach 

pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186 z późn. zm.). 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

Uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego dot. zatwierdzenia wysokości opłat pobieranych  

za kształcenie prowadzone w formach pozaszkolnych przez Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Raciborzu dla uczniów/słuchaczy uczęszczających na zajęcia do Centrum 
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Kształcenia Praktycznego lub Szkół dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia Ustawicznego 

w Raciborzu. 

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

159524. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego dot. zatwierdzenia wysokości opłat pobieranych za kształcenie 

prowadzone w formach pozaszkolnych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w Raciborzu dla uczniów/słuchaczy uczęszczających na zajęcia do Centrum Kształcenia 

Praktycznego lub Szkół dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

Ad. 4 

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 

160471. 

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

Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia raportów z przedkładanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne 

Powiatu Raciborskiego. 

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

160385. 

Skarbnik Powiatu przedstawiła informacje nt. sprawozdań za miesiąc marzec 2014 r. 

przedkładanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego.  

Sprawozdania korygowały: 

 Zespół Szkół Mechanicznych – w sprawozdaniu Rb-28S błędnie wpisano kwotę 

wykonania wydatków oraz kwotę zaangażowania, 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – w sprawozdaniu Rb-28S błędnie zapisano 

numer paragrafu, 

 Powiatowy Urząd Pracy – w jednej z pozycji sprawozdania Rb-28S wykazano większą 

kwotę zaangażowania od kwoty planu finansowego. 
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Skarbnik Powiatu poinformowała, że główne księgowe jednostek organizacyjnych,  

które korygowały sprawozdania, zostały pouczone ustnie o konieczności dokładania większej 

staranności przy sporządzaniu sprawozdań. 

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację  

o sprawozdaniach jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego z zakresu dochodów  

i wydatków za marzec 2014 r. 

 

Starosta zapoznał zebranych z protokołem Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  

z dnia 15 kwietnia 2014 r. spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej  

w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu.  

Ww. protokół znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 160300. 

Starosta poinformował, że Zgromadzenie zwołane zostało przez Zarząd Spółki  

na dzień 15 kwietnia 2014 r. za pomocą listów poleconych za zwrotnym potwierdzeniem 

odbioru, wysłanych do wspólników w dniu 31 marca 2014 r. Na Zgromadzeniu 

reprezentowany był cały kapitał zakładowy Spółki, tj. 5030 udziałów co stanowi 100 %,  

a wszyscy wspólnicy – Powiat Raciborski oraz Powiat Wodzisławski byli prawidłowo 

reprezentowani.  

Porządek obrad Zgromadzenia Wspólników obejmował m.in. powzięcie uchwał w sprawie:  

1) podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o.  o kwotę 170 000,00 zł poprzez utworzenie 

nowych 340 udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł za każdy udział.  

Akt notarialny zawierający Uchwałę Nr 1/2014 w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego PKS w Raciborzu Sp. z o.o. sporządziła notariusz Jolanta Pawłowska.  

Za przyjęciem Uchwały głosowano jednogłośnie. Ilość głosów oddanych 5030 głosów 

„za” tj. 100% głosów oddanych. Głosów przeciwnych „0”.  

2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  

oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2013 r.  

do 31.12.2013 r. 

Za przyjęciem Uchwały głosowano jednogłośnie. Ilość głosów oddanych 5030 głosów 

„za” tj. 100% głosów oddanych. Głosów przeciwnych „0”.  

3) podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 

Za przyjęciem Uchwały głosowano jednogłośnie. Ilość głosów oddanych 5030 głosów 

„za” tj. 100% głosów oddanych. Głosów przeciwnych „0”.  
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4) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 

obejmujący okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 

Za przyjęciem Uchwały głosowano jednogłośnie. Ilość głosów oddanych 5030 głosów 

„za” tj. 100% głosów oddanych. Głosów przeciwnych „0”.  

5) udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Czesławowi Wolnemu (Wolny)  

z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 10.07.2013 r.  

do 31.12.2013 r. 

Za przyjęciem Uchwały głosowano jednogłośnie. Ilość głosów oddanych 5030 głosów 

„za” tj. 100% głosów oddanych. Głosów przeciwnych „0”.  

6) udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Izabeli Zielińskiej-Golik 

(Zielińska – Golik) z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres  

od 10.07.2013 r. do 31.12.2013 r. 

Za przyjęciem Uchwały głosowano jednogłośnie. Ilość głosów oddanych 5030 głosów 

„za” tj. 100% głosów oddanych. Głosów przeciwnych „0”.  

7) udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Aleksandrze Mierze – Spyra 

(Miera-Spyra) z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres  

od 02.07.2013 r. do 31.12.2013 r. 

Za przyjęciem Uchwały głosowano jednogłośnie. Ilość głosów oddanych 5030 głosów 

„za” tj. 100% głosów oddanych. Głosów przeciwnych „0”.  

8) przyznania nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy Prezesowi Zarządu PKS w Raciborzu 

Sp. z o.o. Panu Kazimierzowi Kitlińskiemu. 

Za przyjęciem Uchwały głosowano jednogłośnie. Ilość głosów oddanych 5030 głosów 

„za” tj. 100% głosów oddanych. Głosów przeciwnych „0”.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem Zwyczajnego Zgromadzenia 

Wspólników z dnia 15 kwietnia 2014 r. spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w Raciborzu.  

Starosta przekazał, że w dniu 17 kwietnia 2014 r. wraz z Członkiem Zarządu Powiatu 

Raciborskiego Józefem Stukatorem, działając w imieniu Powiatu Raciborskiego, oświadczyli 

w § 3 aktu notarialnego Rep. A nr 1423/2014 sporządzonym przez notariusza Jolantę 

Pawłowską w Raciborzu, że Powiat Raciborski jako wspólnik spółki Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
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z siedzibą w Raciborzu obejmuje w kapitale zakładowym spółki 340 udziałów o wartości 

nominalnej po 500,00 zł każdy, zatem udziały o łącznej wartości nominalnej 170 000,00 zł.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego, mając na względzie zapisy Uchwały Nr XI/104/2007 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia 

wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Powiat Raciborski 

oraz nawiązując do pisma nr OR.II.0022.3.3.2014 z dnia 25 marca 2014 r. postanowił,  

że o powyższym fakcie poinformuje Radę Powiatu Raciborskiego.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ekonomicznych w Raciborzu nr ZSE.Ra.3120.1.2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r., na wniosek 

Skarbnika Powiatu, wyraził zgodę na prefinansowanie wydatków ze środków własnych 

Powiatu Raciborskiego, w związku z realizacją przez Zespół Szkół Ekonomicznych  

w Raciborzu – programu unijnego Leonardo da Vinci Uczenie się przez całe życie  

pn. Doskonalenie zawodowe techników ekonomistów w warunkach niemieckich, w kwocie 

41.000,00 zł. 

 

Starosta przedstawił: 

1) wnioski Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z posiedzenia w dniu 23 kwietnia  

2014 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 160397. 

Zarząd polecił, aby odpowiedzi na wniosek nr 2 udzielił Kierownik Referatu Inwestycji  

i Remontów,  

2) wniosek i opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą  

z posiedzenia w dniu 22 kwietnia 2014 r., które znajdują się w systemie informatycznym 

Mdok pod numerem UID 160856.  

Zarząd ustalił, że odpowiedzi na wniosek nr 1 udzieli Podinspektor ds. współpracy  

z mediami OR,  

3) wnioski i opinie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z posiedzenia  

w dniu 24 kwietnia 2014 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 160854.  

Zarząd polecił, aby odpowiedzi na wnioski od nr 1 do nr 3 udzielił Kierownik Referatu 

Edukacji, Kultury i Sportu. W przypadku wniosku nr 1 należy uzyskać wyjaśnienia  

od Dyrektora ZSM w Raciborzu w sprawie dowozu uczniów z Chałupek, którzy  

z powodów problemów komunikacyjnych nie mogą uczęszczać do szkół Powiatu 
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Raciborskiego, a wniosku nr 2 dotyczącego przyczyn obniżenia subwencji oświatowej  

w 2014 r. należy przygotować kartę informacyjną na kolejne posiedzenie Zarządu, 

4) wniosek i opinie Komisji Budżetu i Finansów z Komisją Zdrowia, Opieki Społecznej, 

Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa  

ze wspólnego posiedzenia w dniu 28 kwietnia 2014 r., które znajdują się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 160855.  

Zarząd polecił, aby odpowiedzi na wniosek nr 1 udzielił Kierownik Referatu Inwestycji  

i Remontów. 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Magdalena Powązka   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

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 29 kwietnia 2014 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 29 kwietnia 2014 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2014. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy 

społecznej w powiecie raciborskim za 2013 rok. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 

dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu  

przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 8. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat 

pobieranych za kształcenie prowadzone w formach pozaszkolnych przez Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu dla uczniów/słuchaczy uczęszczających  

na zajęcia do Centrum Kształcenia Praktycznego lub Szkół dla Dorosłych przy Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat 

pobieranych za kształcenie prowadzone w formach pozaszkolnych przez Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego dot. zatwierdzenia wysokości opłat pobieranych za kształcenie prowadzone 

w formach pozaszkolnych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego dot. zatwierdzenia wysokości opłat pobieranych za kształcenie prowadzone 

w formach pozaszkolnych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu  

dla uczniów/słuchaczy uczęszczających na zajęcia do Centrum Kształcenia Praktycznego 

lub Szkół dla Dorosłych przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu. 


