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OR.II.0022.1.38.2012 

PROTOKÓŁ  NR 90/2012 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 30 października 2012r. 

 

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: 

I część 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 89/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 23 października 2012r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

II część 

1. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

Starosta poinformował, że kolejne posiedzenie odbędzie się 6 listopada b.r. o godz. 15.00.  

 

I część 

Ad. 1 

Protokół Nr 89/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23 października 

2012r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

Ad. 2  

Skarbnik Powiatu omówiła nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok. 
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W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

69188. 

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 2012 rok oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 30 października 2012r. 

 

Starosta zaprezentował nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2021. 

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

69189. 

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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego 

na lata 2012 – 2021 oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 30 października 2012r. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Miastu Racibórz. 

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

71478. 

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 Miastu Racibórz oraz postanowił  

o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 30 października 2012r.  

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z:  

1. kartą informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. wyboru podmiotu, który dokona 

badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, sporządzonego  

na dzień 31.12.2012r., 

2. projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru podmiotu, który 

dokona badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu sporządzonego  

na dzień 31.12.2012r. 
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W/w karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

70770, a projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

70778. 

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 wyboru podmiotu, który dokona badania sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu, sporządzonego na dzień 31.12.2012r. oraz postanowił o jego 

skierowaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 27 listopada 2012r. Jednocześnie 

postanowił, iż zaproponuje Radzie, aby badanie sprawozdania za rok 2012 wykonała firma 

SIMAR LTD Sp. z o.o., Rybnik ul. Smolna 24. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  

oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w 2012r. ze zmianami. Przekazał, że proponowane 

zmiany pozwolą w większym stopniu zrealizować wnioski mieszkańców powiatu  

o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. 

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

71252. 

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 określenia zadań z zakresu rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2012r. ze zmianami  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 27 listopada 

2012r. W związku z powyższym polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych  

przekazać w/w projekt uchwały do zaopiniowania Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób 

Niepełnosprawnych.  

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego  

w roku 2013. 
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W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

70463. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  

na terenie powiatu raciborskiego w roku 2013 wniósł autopoprawkę polegającą na dopisaniu 

w załączniku do projektu Punktu Aptecznego mgr Krystyny Wilczek, Kornowac,  

ul. Raciborska 14.  

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 określenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego w roku 2013 oraz postanowił o jego 

przekazaniu do zaopiniowania Wójtom, Burmistrzom Gmin Powiatu Raciborskiego  

i Prezydentowi Miasta Racibórz oraz samorządowi aptekarskiemu. 

Ad. 3 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 

określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego  

w roku 2013. 

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

70468. 

Mając na względzie zmiany dokonane w projekcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego,  

o którym mowa powyżej, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków  

– 5 głosami za, 0 głosów przeciw,0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 

określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego  

w roku 2013. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przystąpienia Powiatu Raciborskiego do współrealizacji Projektu „Inkubator Ekonomii 

Społecznej Subregionu Zachodniego”. 

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

70785. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do współrealizacji Projektu „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu 

Pani Danucie Hryniewicz do czynności związanych z podpisaniem i rozliczeniem umowy  

z Miastem Racibórz na realizację projektu promującego przyjazną adaptację dzieci w edukacji 

szkolnej "Cel osiągnięty - sześciolatek do szkoły przyjęty". 

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

70538. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu Pani Danucie Hryniewicz 

do czynności związanych z podpisaniem i rozliczeniem umowy z Miastem Racibórz  

na realizację projektu promującego przyjazną adaptację dzieci w edukacji szkolnej "Cel 

osiągnięty - sześciolatek do szkoły przyjęty". 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Sekretarz Powiatu Beata Bańczyk zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wszczęcia procedury naboru na stanowisko Dyrektora Powiatowego 

Zarządu Dróg w Raciborzu.  

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

71558. 

Jak przekazał Starosta do przeprowadzenia naboru powołuje się komisję w składzie: 

1) Józef Stukator - Członek Zarządu - Przewodniczący Komisji; 

2) Piotr Olender - Członek Zarządu - Członek Komisji; 

3) Ryszard Winiarski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Członek 

Komisji; 

4) Roman Peikert - Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów - Członek Komisji; 

5) Beata Bańczyk - Sekretarz Powiatu - Członek Komisji; 

6) Ewa Girek - Inspektor ds. zarządzania personelem - Sekretarz Komisji. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wszczęcia procedury naboru  

na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu.  

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok (rezerwa).  

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

71183. 

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 2012 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

Ad. 4 

Skarbnik Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. zmian w planach 

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2012r.  

W/w karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

71165. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu, Zespołu 

Szkół Mechanicznych w Raciborzu, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu, 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

Nr 2 w Raciborzu, Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. raportów  

z przedkładanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego. 

W/w karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

70820. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o sprawozdaniach jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego z zakresu dochodów i wydatków za okres  

od 1 stycznia do 30 września 2012r. Ze względu na niezgodności zaobserwowane  

w sprawozdaniach polecił Dyrektorom: Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, Zespołu 

Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu, 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, aby zobligowali główne księgowe  
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do dokładania większej rzetelności oraz staranności w przygotowanie oraz sporządzanie 

sprawozdań przedkładanych do tut. Starostwa, celem wyeliminowania błędów zawartych  

w sprawozdaniach. Ponadto polecił, aby w/w Dyrektorzy wyjaśnili, jakie były przyczyny 

dokonywanych korekt w sprawozdaniach w terminie do 9 listopada b.r. O powyższym 

Skarbnik Powiatu poinformuje w/w Dyrektorów.  

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. realizacji polecenia Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 17 października 2012r.  

w sprawie przygotowania pisma do Ośrodków Pomocy Społecznej. 

W/w karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

70731. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował projekt pisma do Ośrodków Pomocy Społecznej 

w sprawie udzielenia informacji niezbędnych do przeprowadzenia umorzeń w całości 

zaległych należności z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie wychowanków 

przebywających w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudach, polecając 

Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dokonać drobnych poprawek w treści 

dokumentu. Szczegółowych informacji udzieli Starosta.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator zapoznał zebranych z kartą 

informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa dot. realizacji 

polecenia Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 17 października 2012r. w sprawie 

przygotowania pisma do kuratora Agencji Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego 

Regionu Raciborskiego S.A. 

W/w karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

71216. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem nr SE.II.0026.1.2012  

z dnia 25 października 2012r. skierowanym do kuratora Agencji Rozwoju Rolnictwa 

i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego S.A. 

 

Starosta omówił: 

1. opinię Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z posiedzenia w dniu 22 października 2012r., 

która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 71452, 
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2. opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą  

z posiedzenia w dniu 24 października 2012r., która znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 70978, 

3. wniosek i opinię Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z posiedzenia  

w dniu 24 października 2012r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 71189.  

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem nr 1 polecił Kierownikowi Referatu Ochrony 

Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa przygotować propozycje szkoleń  

z zakresu programów rolno - środowiskowych dla rolników z terenu Powiatu 

Raciborskiego, w tym z zakresu korzyści wynikających ze scalania gruntów na jedno  

z kolejnych posiedzeń Zarządu, a po ich zaakceptowaniu udzielić odpowiedzi  

na w/w wniosek,  

4. wnioski i opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z posiedzenia  

w dniu 25 października 2012r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 71417.  

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

Edukacji, Kultury i Sportu. Odnośnie wniosku nr 2 polecił przygotować informację  

o liczbie uczniów wg stanu na koniec listopada b.r. i przedłożyć kartę informacyjną  

w w/w sprawie na posiedzenie Zarządu w dniu 4 grudnia b.r., a następnie przekazać 

informację na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w grudniu b.r. Jednocześnie Zarząd 

zaakceptował propozycję, aby plan imprez sportowych na 2013r. realizowanych jako 

zadania własne samorządu powiatowego uzupełnić o II Interdyscyplinarny Festiwal 

Kultury i Sztuki Japońskiej BUDO z kwotą dofinansowania 2 000,00 zł. Z kolei Kierownik 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego udzieli odpowiedzi na pytanie radnego 

Leonarda Fulneczka,  

5. opinie Komisji Budżetu i Finansów z posiedzenia w dniu 29 października 2012r.,  

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 71567.  

 

Wicestarosta przedstawił projekt wezwania do naprawienia szkody przez Dyrektora Zespołu 

Szkół Zawodowych w Raciborzu – Panią Bożenę Chudzińską – Latacz w związku  

z projektem pn. „Sukces zawodowy młodzieży sukcesem Europy”. Projekt wezwania został 

opracowany przez Kierownika Referatu Edukacji, Kultury i Sportu oraz radcę prawnego  

tut. Starostwa Grzegorza Graniecznego.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z projektem wezwania do naprawienia szkody 

przez Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu – Panią Bożenę Chudzińską  

– Latacz w związku z projektem pn. „Sukces zawodowy młodzieży sukcesem Europy”, 

polecając, aby w wezwaniu znalazł się zapis zobowiązujący Panią Dyrektor  

do ustosunkowania się na piśmie do podniesionych w wezwaniu zarzutów w terminie  

do 9 listopada b.r. Szczegółowych informacji udzieli Starosta. 

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 Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  

do określenia realizacji Uchwały Nr XX/206/2012 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu 

Raciborskiego dla Gminy Racibórz na realizację zadania publicznego o charakterze 

ponadgminnym w zakresie rolnictwa – uzupełnienie, przyjmując informację o prawidłowym 

wykorzystaniu i rozliczeniu dotacji. 

W/w karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

71335. 

 

W tym miejscu Starosta ogłosił przerwę w obradach Zarządu, proponując ich wznowienie  

po zakończeniu sesji Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

II część  

 

Ad. 1 

Po zakończeniu sesji, Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok. 

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

71359. 

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 2012 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 
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Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na rok 2012. 

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

71193. 

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 2012. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2012 – 2021. 

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

71412. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2021. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 października 

2012r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 października 2012r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej określenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego w roku 2013. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do współrealizacji Projektu „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego”. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu Pani Danucie 

Hryniewicz do czynności związanych z podpisaniem i rozliczeniem umowy  

z Miastem Racibórz na realizację projektu promującego przyjazną adaptację dzieci  

w edukacji szkolnej "Cel osiągnięty - sześciolatek do szkoły przyjęty". 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wszczęcia procedury naboru  

na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2012 rok (rezerwa). 

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

Powiatu Raciborskiego na 2012 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2012. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2021. 


