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OR.II.0022.1.32.2014 

PROTOKÓŁ  NR 177/2014 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 27 sierpnia 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. Ponadto poinformował,  

iż przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 26 sierpnia  

2014 r. nastąpi w trakcie kolejnego spotkania, zaplanowanego na 9 września 2014 r.  

   

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

2. Wręczenie aktów powierzenia stanowisk dyrektorskich.  

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

 

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu  

przy ul. Wileńskiej 8. Przekazał, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu, powierza się  

Pani Marzenie Czaplińskiej – Mroczek stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych  

w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 8 od dnia 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2019 r. 

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

175133. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 

Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 8. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

 

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach  

przy ul. Szkolnej 2. Poinformował, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu, powierza się  

Panu Rafałowi Lazarowi stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

w Rudach przy ul. Szkolnej 2 od dnia 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2019 r. 

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

175131. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach przy ul. Szkolnej 2. 

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

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia dyrektora jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem 

bieżącej działalności powiatu przez Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu. 

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

177576. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki  

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu  

przez Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu. 

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

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia 

dyrektora jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej 

działalności Powiatu Raciborskiego przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy  

w Rudach. 

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

177577. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki  
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do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności Powiatu 

Raciborskiego przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach. 

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

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

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

177581. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych  

dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Raciborski. 

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

 

Starosta poinformował, że w związku ze zmianą personalną na stanowisku Dyrektora Zespołu 

Szkół Zawodowych w Raciborzu i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, 

oraz w związku z rozwiązaniem z dniem 31 sierpnia 2014 r. Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu, zachodzi konieczność zmiany treści niżej 

wymienionych Uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

 

W pierwszej kolejności Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie zmiany uchwały dot. określenia uprawnień i odpowiedzialności z zakresu 

wykonywania budżetu powiatu, składania oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach 

majątkowych oraz związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

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

177376. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dot. określenia 

uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu powiatu, składania 

oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych  

z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu (po wprowadzeniu drobnych poprawek  

w tytule uchwały). 

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

uchwały dot. upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do umarzania, 

odraczania terminu spłaty lub rozkładania należności na raty. 

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

177384. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dot. upoważnienia 

kierowników jednostek organizacyjnych do umarzania, odraczania terminu spłaty  

lub rozkładania należności na raty. 

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

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dot. upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania 

przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań 

jednostki w roku 2014. 

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

177364. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dot. upoważnienia 

kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków 

bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań jednostki w roku 2014. 

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

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dot. upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego 

do zaciągania zobowiązań z tytułu umów wieloletnich wykraczających poza rok budżetowy 

2014. 

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

177380. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dot. upoważnienia 

kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań  

z tytułu umów wieloletnich wykraczających poza rok budżetowy 2014. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 
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Ad. 2 

 

Starosta przywitał na posiedzeniu Panią Marzenę Czaplińską – Mroczek, Pana Rafała Lazara 

oraz Pana Wojciecha Janiczkę. Przekazał, że z powodu choroby w obradach nie mógł wziąć 

udział Pan Herbert Dengel. Następnie Starosta omówił uchwały podjęte przez Zarząd Powiatu 

Raciborskiego w pkt 1 posiedzenia.  

Starosta wraz z zebranymi wręczył: Pani Marzenie Czaplińskiej – Mroczek akt powierzenia 

stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu, Panu Rafałowi Lazarowi akt 

powierzenia stanowiska Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach,  

a Panu Wojciechowi Janiczce akt powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu.  

 

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 27 sierpnia 2014 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 sierpnia 2014 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 

Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 8. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach przy ul. Szkolnej 2. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki  

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu  

przez Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki  

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności Powiatu 

Raciborskiego przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych  

dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Raciborski. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dot. określenia 

uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu powiatu, składania 

oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych  

z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dot. upoważnienia 

kierowników jednostek organizacyjnych do umarzania, odraczania terminu spłaty  

lub rozkładania należności na raty.  

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dot. upoważnienia 

kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków 

bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań jednostki w roku 2014. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dot. upoważnienia 

kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów wieloletnich wykraczających poza rok budżetowy 2014. 


