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OR.II.0022.1.27.2014 

PROTOKÓŁ  NR 172/2014 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 15 lipca 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 169/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 24 czerwca 2014 r., Protokołu Nr 170/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 26 czerwca 2014 r. oraz Protokołu Nr 171/2014 z posiedzenia 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 czerwca 2014 r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu w sprawie pisma Dyrektora 

Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu dot. arkusza organizacyjnego na rok szkolny 

2014/2015. 

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. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Norbert Mika przekazał, że nie uczestniczył  

w posiedzeniu w dniu 30 czerwca br., gdyż w dniach od 30 czerwca do 4 lipca 2014 r.  

brał udział w uroczystościach związanych z 50-rocznicą istnienia Gymnasium w Roth 

(Niemcy). Placówka ta od lat intensywnie współpracuje z Gimnazjum Nr 3 im. Augustyna 

Weltzla w Raciborzu.  
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Starosta poinformował, że kolejne posiedzenie odbędzie się 29 lipca 2014 r.  

 

Ad. 1 

Protokół Nr 169/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 czerwca  

2014 r., Protokół Nr 170/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 26 czerwca 2014 r. oraz Protokół Nr 171/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 30 czerwca 2014 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z ich treścią.  

Ad. 2 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia planu 

sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę  

na obszarze powiatu raciborskiego. 

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

168718. 

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 ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych  

oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu raciborskiego oraz postanowił 

o jego przekazaniu na sesję w dniu 26 sierpnia 2014 r. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania statutu 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

171598. 

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 nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz postanowił  

o jego przekazaniu na sesję w dniu 26 sierpnia 2014 r. 

Ad. 3  

Starosta przywitał na posiedzeniu Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu 

Elżbietę Biskup. Poinformował, że na dzisiejsze posiedzenie Referat Edukacji, Kultury  

i Sportu przygotował kartę informacyjną w sprawie pisma Dyrektora Młodzieżowego Domu 

Kultury w Raciborzu dot. arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2014/2015. 



 3 

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

170286. 

Dyrektor Biskup przekazała, ze zwróciła się z prośbą do Zarządu Powiatu Raciborskiego  

o zaniechanie likwidacji 18 godzin dydaktycznych w myśl wstępnie zatwierdzonego arkusza 

organizacyjnego placówki na rok szkolny 2014/2015 (ww. pismo znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 169699). Dyrektor Biskup podkreśliła, że zdaje 

sobie sprawę z trudnej sytuacji finansowej szkół i placówek oświatowych. Ma również 

świadomość, że finansowanie Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu odbywa się  

w ramach części oświatowej subwencji ogólnej funkcjonującej w obszarze działań 

pozaszkolnych. Podstawą naliczenia wysokości tej subwencji są uczniowie wszystkich szkół 

funkcjonujących na terenie powiatu raciborskiego, niezależnie od organu prowadzącego. 

Podkreśliła, że likwidacja 18 godzin dydaktycznych to obniżenie prawie o 10 % 

dydaktycznego czasu pracy placówki w roku szkolnym 2014/2015. Liczba uczniów  

w szkołach z roku na rok spada, stąd pojawia się pytanie czy w następnym roku szkolnym 

nastąpi w MDK-u kolejne obniżenie ilości godzin dydaktycznych. Z drugiej strony zauważa 

się wzrost liczby dzieci i młodzieży uczestniczących na zajęcia do placówki, przykładowo  

w zajęciach na koniec czerwca 2014 r. brało udział łącznie 597 wychowanków.  

Dyrektor Biskup podziękowała zebranym za długoletnią współpracę, podkreślając,  

że podstawą działalności MDK jest jego dydaktyka, której konsekwencją są wydarzenia 

artystyczne promujące nie tylko MDK, ale i cały Powiat Raciborski.  

Odpowiadając na pytania Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego Dyrektor Biskup 

poinformowała, że zmniejszenie o 18 liczby godzin dydaktycznych może spowodować,  

np. obniżenie ilości godzin dla nauczycieli niepełnozatrudnionych realizujących zajęcia  

w ramach koła tańca towarzyskiego, bądź też nie przyznanie godzin ponadwymiarowych 

nauczycielom pełnozatrudnionym. W przypadku nauczycieli niepełnozatrudnionych  

nie zgłaszali oni, że sytuacja ta przyczyni się do tego, że pozostaną bez pracy.  

Dyrektor MDK-u podkreśliła, że nie wyobraża sobie uszczuplenia ilości godzin 

dydaktycznych realizowanych w placówce. Poinformowała, że poza działalnością 

dydaktyczną placówka organizuje Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego PIAST  

oraz karnawałową Rewię Tańca, współorganizuje Festiwal Piosenki Europejskiej  

oraz koncerty kolędowe i papieskie. Koszt ww. imprez opiewa na kwotę ok. 60 000,00 zł, 

stąd może należałoby się zastanowić nad inną formą ich organizowania lub w ogóle z nich 

zrezygnować.  
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Zdaniem Skarbnika Powiatu rezygnacja z organizacji ww. imprez kulturalnych przyczyni się 

do obniżenia wydatków rzeczowych, a tymczasem do końca bieżącego roku placówce 

zabraknie środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników, co wpłynie 

również na budżet roku przyszłego.  

Dyrektor Biskup jeszcze raz poprosiła o zaniechanie likwidacji 18 godzin dydaktycznych. 

Zwróciła uwagę na stały wzrost zainteresowania działalnością placówki, co związane jest  

z tym, że propozycja zajęć pozalekcyjnych oferowanych przez placówkę oraz kadra, która ją 

prowadzi – są wyznacznikami znakomitej organizacji pracy i jej efektów na rzecz dzieci  

i młodzieży lokalnego środowiska. Zaznaczyła, że mimo bogatej oferty zajęć nie nastąpił 

wzrost kadry dydaktycznej, placówka nie zatrudnia np. zastępcy dyrektora, a w ostatnim 

czasie nastąpił jedynie wzrost zatrudnienia o ¼ etatu w księgowości.  

Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego podkreślili, że doceniają osiągnięcia w pracy 

dydaktycznej Dyrektora oraz nauczycieli zatrudnionych w MDK-u, jednakże ze względu  

na trudną sytuację finansową zmuszeni są do zmniejszenia łącznej liczby godzin 

realizowanych przez placówkę o 18. Ponadto zwrócili uwagę, że do tej pory MDK jako 

jedyna placówka, dla której organem prowadzącym jest Powiat Raciborski nie dokonała 

obniżenia ilości realizowanych godzin zajęć. Należy mieć również na uwadze, że w latach 

kolejnych sytuacja w oświacie nie ulegnie zmianie.  

Zdaniem Dyrektora MDK-u należałoby się zastanowić czy powyższe działania nie przyczynią 

się do zamknięcia placówki.  

Na tym spotkanie zakończono.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Młodzieżowego Domu 

Kultury w Raciborzu dot. arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2014/2015, wysłuchaniu 

Pani Dyrektor, przeprowadzonej dyskusji podtrzymał wcześniejsze stanowisko w sprawie 

liczby godzin do realizacji od 1 września 2014 r. w wysokości 202 godzin dydaktycznych.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego podkreślił, że finansowanie Młodzieżowego Domu Kultury  

w Raciborzu odbywa się w ramach części oświatowej subwencji ogólnej funkcjonującej  

w obszarze działań pozaszkolnych. Podstawą naliczenia wysokości tej subwencji są 

uczniowie wszystkich szkół funkcjonujących na terenie powiatu raciborskiego, niezależnie  

od organu prowadzącego. W latach 2010 – 2014 liczba uczniów wszystkich szkół z terenu 

powiatu zmniejszyła się o 1514 uczniów, co skutkuje mniejszą subwencją oświatową  

na zadania pozaszkolne, a do chwili obecnej Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu  

nie dokonał obniżenia ilości realizowanych godzin zajęć.  
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Ponadto Zarząd Powiatu Raciborskiego odnosząc się do niektórych argumentów zawartych  

w ww. piśmie jednomyślnie podkreślił znaczenie, rolę i osiągnięcia w pracy dydaktycznej 

Dyrektora oraz pracowników Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu zaznaczając,  

że decyzja o zmniejszeniu łącznej liczby godzin o 18 podyktowana jest wyłącznie względami 

finansowymi. 

Ad. 4 

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 

171641. 

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 zaprezentowała dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2014. Skarbnik Powiatu 

poinformowała, że:  

1) „w dochodach” w Rozdziale 70005 dokonuje się zmian w planie dotacji zgodnie z decyzją 

Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.258.2.2014 z dnia 7 lipca 2014 r. Zmiana dotyczy 

układu zadaniowego planu dotacji celowej i wynika z konieczności dostosowania układu 

zadaniowego planu do rzeczywistych potrzeb,  

2) „w wydatkach” w Rozdziale 70005 dokonuje się zmian w planie wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Gospodarki Nieruchomościami z przeznaczeniem na realizację 

poszczególnych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.  

 

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

172294. 

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. 
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Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

ochrony przeciwpowodziowej, przeciwdziałania innym zagrożeniom oraz ochrony zdrowia. 

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

171705. 

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 ochrony 

przeciwpowodziowej, przeciwdziałania innym zagrożeniom oraz ochrony zdrowia. 

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

 

W tym miejscu posiedzenie opuścił Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Norbert Mika.  

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli w Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym w Rudach ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

171631. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczycieli w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach ubiegających się  

o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli w Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym w Rudach ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

171633. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczycieli w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach ubiegających się  

o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 
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Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Ekonomicznych  

w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

171639. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu ubiegającego się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli w Zespole Szkół Specjalnych  

w Raciborzu ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

171642. 

Wicestarosta poinformował, że w rozmowie telefonicznej ustalono, że w składzie komisji 

przedstawicielem nadzoru pedagogicznego będzie Halina Sitnikow, a nie Elżbieta Jureczko. 

W związku z powyższym Wicestarosta wniósł autopoprawkę polegającą na zmianie 

brzmienia § 1 pkt 3 projektu uchwały na: „3) Halina Sitnikow – przedstawiciel organu 

nadzoru pedagogicznego”.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczycieli w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu ubiegających się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego, po wprowadzeniu autopoprawek polegających na:  

1) poprawieniu błędu literowego w tytule uchwały,  

2) zmianie brzmienia § 1 pkt 3 na: „3) Halina Sitnikow – przedstawiciel organu nadzoru 

pedagogicznego”, 

3) poprawieniu błędu literowego w § 1 pkt 5 uchwały.  

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 9 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 powołania 

komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

171644. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu ubiegającego się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli w Poradni Psychologiczno - 

Pedagogicznej w Raciborzu ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

171636. 

Wicestarosta poinformował, że w rozmowie telefonicznej ustalono, że w składzie komisji 

przedstawicielem nadzoru pedagogicznego będzie Halina Sitnikow, a nie Elżbieta Jureczko. 

W związku z powyższym Wicestarosta wniósł autopoprawkę polegającą na zmianie 

brzmienia § 1 pkt 3 projektu uchwały na: „3) Halina Sitnikow – przedstawiciel organu 

nadzoru pedagogicznego”.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczycieli w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Raciborzu ubiegających się  

o awans na stopień nauczyciela mianowanego, po wprowadzeniu autopoprawek polegających 

na:  

1) poprawieniu błędu literowego w tytule uchwały,  

2) zmianie brzmienia § 1 pkt 3 na: „3) Halina Sitnikow – przedstawiciel organu nadzoru 

pedagogicznego”, 

3) poprawieniu błędu literowego w § 1 pkt 5 uchwały. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.II.0025.1.2014. 
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Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 

w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

171637. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu ubiegającego się  

o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator zaprezentował projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej 

w Raciborzu przy ulicy Kombatantów 5, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

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

171913. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej 

położonej w Raciborzu przy ulicy Kombatantów 5, stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego, po wprowadzeniu autopoprawki polegającej na ustaleniu ceny wywoławczej 

przedmiotowej nieruchomości w wysokości 225 000,00 zł brutto. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.II.0025.1.2014. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyznaczenia 

przedstawiciela Powiatu Raciborskiego w Zarządzie "Fundacji Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Raciborzu". 

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

171606. 

Starosta zaproponował, aby Zarząd wyznaczył Danutę Miensopust Kierownika Referatu 

Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Raciborzu na przedstawiciela Powiatu 

Raciborskiego w Zarządzie "Fundacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

w Raciborzu". 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  
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0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Powiatu 

Raciborskiego w Zarządzie "Fundacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

w Raciborzu". 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

 

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody 

rocznej prezesom spółek prawa handlowego, w których udział Powiatu Raciborskiego 

przekracza 50 % kapitału zakładowego lub 50 % liczby akcji oraz wzoru wniosku  

o przyznanie nagrody rocznej. 

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

171603. 

Sekretarz Powiatu przypomniała, że Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w Raciborzu zwróciła się z pismem dotyczącym Uchwały Nr 159/816/2014 Zarządu Powiatu 

Raciborskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu 

przyznawania nagrody rocznej prezesom spółek prawa handlowego, w których udział 

Powiatu Raciborskiego przekracza 50 % kapitału zakładowego lub 50 % liczby akcji  

oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej. W piśmie Rada zwróciła uwagę  

na  wątpliwości interpretacyjne w zakresie instrukcyjnego terminu składania wniosków  

oraz nieuwzględnienie w dotychczasowej treści uchwały sytuacji, kiedy uprawniony nie pełni 

funkcji przez cały rok obrotowy. W związku z powyższym na dzisiejsze posiedzenie 

przygotowano projekt uchwały dotyczący zmiany brzmienia § 3, § 5 i § 6 ww. Uchwały. 

Starosta przypomniał, że odnosząc się do kwestii poruszanych w ww. piśmie Zarząd 

poinformował Radę Nadzorczą, że zapis § 5 ust. 1 Uchwały „nagroda roczna może być 

przyznana uprawnionemu, który pełnił funkcje przez cały rok obrotowy….” rozumie w ten 

sposób, że chodzi o faktyczne wykonywanie obowiązków Prezesa Zarządu.  

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

uchwały dotyczącej określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej 

prezesom spółek prawa handlowego, w których udział Powiatu Raciborskiego przekracza  

50 % kapitału zakładowego lub 50 % liczby akcji oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody 

rocznej wprowadził autopoprawki do: 

1) § 1, który otrzymał brzmienie:  
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„§ 1. W uchwale Nr 159/816/2014 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. 

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej prezesom 

spółek prawa handlowego, w których udział Powiatu Raciborskiego przekracza 50 % kapitału 

zakładowego lub 50 % liczby akcji oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej  

§ 3 otrzymuje brzmienie: „Organem właściwym do przyznania nagrody rocznej jest 

odpowiednio Zgromadzenie Wspólników lub Walne Zgromadzenie – funkcję których 

wykonuje Zarząd Powiatu Raciborskiego, działający na wniosek Rady Nadzorczej spółki 

złożony po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy”, 

2) uzasadnienia.  

 

Ponadto Członkowie Zarządu po przeprowadzonej dyskusji postanowili nie dokonywać 

zmiany brzmienia § 5 i § 6 ww. Uchwały.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia 

szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej prezesom spółek prawa 

handlowego, w których udział Powiatu Raciborskiego przekracza 50 % kapitału zakładowego 

lub 50 % liczby akcji oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 15 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 

169651. 

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

Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu, Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, 

Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  

w Raciborzu, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu, Powiatowego Urzędu 

Pracy w Raciborzu, Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, Agencji Promocji Ziemi 

Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, 

Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu.  

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego i Spraw 
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Obywatelskich dot. naruszenia dóbr osobistych Powiatu Raciborskiego – logo. 

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

171816. 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że do tut. Starostwa wpłynęła korespondencja  

od dziennikarza gazety i portalu internetowego „Głos Węgrowa i okolic” z prośbą  

o ustosunkowanie się do kwestii podobieństwa logo Powiatu Węgrowskiego do logo Powiatu 

Raciborskiego (artykuł ze strony internetowej wraz z wizerunkami znaków stanowi załączniki 

do karty informacyjnej). Logo Powiatu Węgrowskiego, wybrane w drodze konkursu, zostało 

przyjęte stosowną uchwałą przez tamtejszą radę powiatu 12 czerwca br. 

Sekretarz Powiatu przypomniała, że logo Powiatu Raciborskiego zostało wybrane w drodze 

konkursu zorganizowanego przez Agencję Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Spośród nadesłanych prac wybrano 

propozycję p. Grzegorza Stadnickiego z Lublina, z którym zawarto umowę o eksploatacji.  

Na jej mocy autor przeniósł na Powiat Raciborski majątkowe prawa autorskie. Logo zostało 

przyjęte uchwałą Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie zasad 

używania logo Powiatu Raciborskiego. Od tego momentu mimo nabycia praw majątkowych 

logo nie jest już chronione przepisami prawa autorskiego. Powiat może chronić swoje logo 

korzystając z przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz art. 23 w związku  

z art. 43 kodeksu cywilnego – jako dobro osobiste.  

1 lipca 2014 r. po skontaktowaniu się z Powiatem Węgrowskim (wschodnia część 

województwa mazowieckiego) do tut. urzędu wpłynęło, za pośrednictwem inspektora  

ds. promocji, pierwsze wyjaśnienie autorki logo p. Kamili Borowskiej, a 9 lipca 2014 r. 

następne (oba znajdują się w załącznikach do przedmiotowej karty informacyjnej), w których 

autorka podtrzymuje, że nie inspirowała się i wcześniej nie znała logo Powiatu 

Raciborskiego. Również 1 lipca 2014 r. po poinformowaniu o zaistniałej sytuacji autora logo 

naszego Powiatu, który posiada osobiste prawa autorskie (autorskie prawa osobiste chronią 

nieograniczoną w czasie i nie podlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem), 

przesłał on do urzędu swoją opinię, w której uznał, że „logo wydaje się być oparte na logo 

powiatu raciborskiego: trzy elementy krajobrazu (budowla, woda, roślinność) na kolorowych 

polach, chociaż w odwrotnej kolejności, świadczą o podobieństwie i możliwości plagiatu”. 

Uznał jednak, że to w gestii Powiatu Raciborskiego leży kwestia ewentualnego dochodzenia 

przysługujących praw (korespondencja z autorem zawarta jest w załączniku do karty 

informacyjnej). 

http://www.powiatraciborski.pl/index.php?download,8e6b42f1644ecb1327dc03ab345e618b
http://www.powiatraciborski.pl/index.php?download,8e6b42f1644ecb1327dc03ab345e618b
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Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. naruszenia dóbr 

osobistych Powiatu Raciborskiego – logo zdecydował, że Powiat Raciborski nie będzie 

podejmować żadnych prawnych kroków w związku z zaistniałą sytuacją. Zdaniem Członków 

Zarządu brak jest podobieństwa logo Powiatu Węgrowskiego do logo Powiatu Raciborskiego.  

O powyższym stanowisku Podinspektor ds. współpracy z mediami OR poinformuje autorkę 

logo Powiatu Węgrowskiego, Powiat Węgrowski oraz udzieli odpowiedzi dziennikarzowi 

gazety i portalu internetowego „Głos Węgrowa i okolic”, z którego wniosku sprawa została 

rozpatrzona.  

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. przyjęcia przez Zarząd Powiatu oferty MKZ „Unia” Racibórz na organizację pokazów 

zapaśniczych i turnieju mini zapasów w ramach XXII Memoriału im. mł. kpt. Andrzeja 

Kaczyny i dh. A. Malinowskiego w grupie wiekowej dzieci i  udzielenia w trybie 

pozakonkursowym dotacji na wsparcie realizacji ww. zadania publicznego  

w dniach od 23 – 24 sierpnia 2014 r. Zgodnie z zaproponowanym harmonogramem działania 

związane z organizacją i przeprowadzeniem Memoriału organizator zamierza rozpocząć  

od 1 sierpnia br. 

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

171292. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął ofertę MKZ „Unia” Racibórz na organizację pokazów 

zapaśniczych i turnieju mini zapasów w ramach XXII Memoriału im. mł. kpt. A. Kaczyny 

i dh. A. Malinowskiego w grupie wiekowej dzieci i zaakceptował propozycję udzielenia  

w trybie pozakonkursowym dotacji w wysokości 5 000,00 zł na wsparcie realizacji 

ww. zadania publicznego w dniach od 23 – 24 sierpnia 2014 r.  

W związku z powyższym polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

ww. ofertę zamieścić w BIP, w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego  

na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej na okres 7 dni. Po upływie ww. terminu  

i rozpatrzeniu ewentualnych uwag zostanie przygotowana umowa o udzielenie dotacji  

na realizację zadania publicznego. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. przyjęcia przez Zarząd Powiatu oferty Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych  

w Rybniku na realizację zadania pn. „Sieciowanie i wzmocnienie organizacji, działających  

w obszarze kultury w ramach Programu Działaj lokalnie VII” w trybie pozakonkursowym 
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poprzez udzielenie dotacji na wsparcie realizacji ww. zadania publicznego  

w dniach od 24 lipca 2014 r. do 20 października 2014 r. 

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

171764. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął ofertę Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych  

w Rybniku na realizację zadania pn. „Sieciowanie i wzmocnienie organizacji, działających  

w obszarze kultury w ramach Programu Działaj lokalnie VII” i zaakceptował propozycję 

udzielenia w trybie pozakonkursowym dotacji w wysokości 5 500,00 zł na wsparcie realizacji  

ww. zadania publicznego w dniach od 24 lipca 2014 r. do 20 października 2014 r.  

W związku z powyższym polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

ww. ofertę zamieścić w BIP, w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego  

na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej na okres 7 dni. Po upływie ww. terminu  

i rozpatrzeniu ewentualnych uwag zostanie przygotowana umowa o udzielenie dotacji  

na realizację zadania publicznego. 

Jednocześnie polecił ww. Kierownikowi, aby w przyszłości karty informacyjne dotyczące 

przyjęcia przez Zarząd ofert w oparciu o przepisy art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 

z późn. zm.) zawierały: 

1) krótką charakterystykę zadania publicznego, 

2) przewidywane źródła finansowania zadania publicznego,  

3) wnioskowaną kwotę dofinansowania z budżetu Powiatu Raciborskiego oraz informację  

o zabezpieczeniu środków w budżecie Powiatu Raciborskiego.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. zakupu urządzenia 

do pomiaru natężenia ruchu na drogach powiatowych. 

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

171624. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego powierzył Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg  

w Raciborzu zakup urządzenia do pomiaru natężenia ruchu na drogach powiatowych  

o zaproponowanych wcześniej parametrach przy zastosowaniu wszelkich zasad konkurencji 

rynkowej. W związku z tym, że PZD dysponuje środkami na zakup przedmiotowego 

urządzenia w wysokości 6 000,00 zł (dział 600, rozdział 60014, § 6060) Zarząd wyraził 

zgodę, aby pozostałe środki, którymi dysponuje Referat Inwestycji i Remontów w wysokości 

9 000,00 zł zostały przekazane do dyspozycji dyrektora PZD z przeznaczeniem na ww. cel.  
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Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów  

dot.  wyrażenia zgody na wykonanie i zapłatę za  roboty nie ujęte w dokumentacji 

projektowej na zadaniu: „Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego Ośrodka 

Sportowego w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 9”. 

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

171915. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – zaakceptował Protokół konieczności wykonania robót 

dodatkowych spisany na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku Międzyszkolnego 

Ośrodka Sportowego w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 9” oraz wyraził zgodę  

na wykonanie i zapłatę za roboty dodatkowe do kwoty 2 350,51 zł brutto (płatność w ramach 

środków zaplanowanych w dziale 854, rozdziale 85407, § 6050). 

 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów  

dot. wyrażenia zgody na wykonanie i zapłatę za roboty nie ujęte w dokumentacji projektowej 

na zadaniu: „Wykonanie docieplenia wraz z izolacją sali gimnastycznej w ZSO nr 2  

w Raciborzu”. 

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

172123. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – zaakceptował Protokół konieczności wykonania robót 

zamiennych spisany na zadaniu pn. „Wykonanie docieplenia wraz z izolacją sali 

gimnastycznej w ZSO nr 2 w Raciborzu” i wyraził zgodę na dokonanie zmiany umowy  

nr SZ.273.15.2014 z dnia 05.06.2014 r. w zakresie robót zamiennych (w wyniku spisania 

aneksu do umowy koszt zadania ulegnie obniżeniu o kwotę 1 119,12 zł brutto).  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. realizacji umowy  

nr SZ. 273.20.2014 z dnia 11.06.2014 r. na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej  

nr 3515S ulicy Raciborskiej w Bieńkowicach”. 

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

171920. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – zatwierdził Protokół konieczności dokonania zmiany umowy 

spisany na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3515S ulicy Raciborskiej  
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w Bieńkowicach” i wyraził zgodę na dokonanie zmiany umowy nr SZ.273.20.2014  

z dnia 11.06.2014 r. w zakresie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego 

załącznik do umowy. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. realizacji 

umowy nr SZ.273.17.2014 z dnia 30.05.2014 r. na zadaniu pn. „Poprawa bezpieczeństwa 

ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej 

DK45 z DW421”. 

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

172117. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – zatwierdził Protokół konieczności dokonania zmiany umowy 

spisany na zadaniu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku 

przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421” i wyraził zgodę  

na dokonanie zmiany umowy nr SZ. 273.17.2014 z dnia 30.05.2014 r. w zakresie zmiany 

harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego załącznik do umowy.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator zapoznał zebranych z kartą 

informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. kwartalnej informacji 

(obejmującej okres do dnia sporządzenia informacji) obrazującej postęp prac związanych  

ze sprzedażą nieruchomości stanowiących własność Powiat Raciborskiego planowanych  

do zbycia w latach 2014-2015. 

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

171408. 

Starosta przekazał, że jeśli chodzi o nieruchomość położoną w Raciborzu przy ul. Cecylii 10 

planowane jest użyczenie nieruchomości na okres roku na rzecz Gminy Racibórz. W związku 

z powyższym wstrzymano procedurę jej sprzedaży. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kwartalną informacją (obejmującą okres  

do dnia sporządzenia informacji) obrazującą postęp prac związanych ze sprzedażą 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego planowanych do zbycia  

w latach 2014-2015. 

 

Starosta zaprezentował Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  

z dnia 4 lipca 2014 r. spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej  
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w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu oraz Uchwałę 

nr 1/2014 NZW. Poinformował, że na ww. Zgromadzeniu Prezes Zarządu PKS w Raciborzu 

Sp. z o.o. przedstawił uzasadnienie wykupu z leasingu czterech autobusów.  

Ww. dokumenty znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 170781. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem Nadzwyczajnego Zgromadzenia 

Wspólników z dnia 4 lipca 2014 r. spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w Raciborzu. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Raciborzu o liczbie dzieci pochodzących z Powiatu Raciborskiego 

przebywających w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Pogrzebieniu 

i w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej, wg stanu na ostatni dzień 

II kwartału 2014 r. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 170787. 

 

Wicestarosta przekazał, że na kolejnym posiedzeniu przedstawi informację o wynikach 

naboru do szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski na rok szkolny 2014/2015.  

Ad. 6 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLIII/405/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Powiatu Raciborskiego za 2013 rok. 

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 

169370. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  
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Nr XLIII/406/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie 

udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego za 2013 rok. 

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 

169371. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLIII/407/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 czerwca 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 

169372. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLIII/408/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2014 – 2024. 

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 

169375. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLIII/409/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat Raciborski na spłatę zobowiązań  

z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu.  
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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 

169376. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLIII/410/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 czerwca 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 

169871. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  

do określenia realizacji Uchwały Nr XLIII/411/2014 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu 

Raciborskiego dla Gminy Krzyżanowice na realizację zadania publicznego o charakterze 

ponadgminnym w zakresie rolnictwa. 

Ustalił Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Józefa Stukatora jako nadzorującego 

wykonanie ww. Uchwały, a Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 

odpowiedzialny za jej realizację. 

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

170724. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Biura Rady do określenia realizacji Uchwały Nr XLIII/412/2014 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie podziału powiatu raciborskiego 

na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do rady powiatu. 
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

171002. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLIII/413/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2013 r.  

przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu i pokrycia straty netto. 

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 

170155. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Funduszy Zewnętrznych i Strategii Rozwoju do określenia 

realizacji Uchwały Nr XLIII/414/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 czerwca  

2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2014  

– 2020. 

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

Zewnętrznych i Strategii Rozwoju odpowiedzialny za jej realizację. 

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

170686. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLIII/415/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany 

uchwał Rady Powiatu Raciborskiego dotyczących wyłączenia i likwidacji szkół. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Edukacji, 

Kultury i Sportu odpowiedzialny za jej realizację. 



 21 

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

170370. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLIII/416/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 czerwca 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 

170157. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLIV/417/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej 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 

170799. 

 

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 15 lipca 2014 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 15 lipca 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 ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu ochrony 

przeciwpowodziowej, przeciwdziałania innym zagrożeniom oraz ochrony zdrowia. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczycieli w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach ubiegających się 

o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczycieli w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach ubiegających się 

o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu ubiegającego się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczycieli w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu ubiegających się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu ubiegającego się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczycieli w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Raciborzu ubiegających się  

o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

12. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu ubiegającego się  

o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 
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13. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży nieruchomości 

zabudowanej położonej w Raciborzu przy ulicy Kombatantów 5, stanowiącej własność 

Powiatu Raciborskiego. 

14. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyznaczenia przedstawiciela 

Powiatu Raciborskiego w Zarządzie "Fundacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Raciborzu". 

15. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej prezesom spółek 

prawa handlowego, w których udział Powiatu Raciborskiego przekracza 50 % kapitału 

zakładowego lub 50 % liczby akcji oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej. 


