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OR.II.0022.1.4.2015 

PROTOKÓŁ  NR 6/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 13 stycznia 2015 r.  

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

 Posiedzeniu przewodniczył Starosta Ryszard Winiarski.  

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane 

quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał.  

   

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 5/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 8 stycznia 2015 r.  

2. Projekty uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

3. Sprawy różne. 

4. Realizacja uchwały Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Starosta poinformował, że ze względów organizacyjnych przesunięto rozpoczęcie posiedzenia 

Zarządu, tak aby odbyło się ono po zakończeniu sesji Rady Powiatu Raciborskiego.  

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – przyjął szczegółowy porządek posiedzenia, 

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Starosta przekazał, że 20 stycznia 2015 roku o godz. 9.00 będzie miało miejsce posiedzenie 

Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą  

w Rybniku, stąd kolejne posiedzenie odbędzie się 20 stycznia 2015 roku o godz. 15.00. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 5/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 8 stycznia 2015 r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 
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Ad. 2 

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan przedstawiła projekt uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia rocznego planu finansowego zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2015. 

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

197263. 

Inspektor Dominika Budzan poinformowała, że w załączniku nr 1 do przedmiotowego 

projektu zachodzi konieczność dokonania autopoprawek, które wynikają z wprowadzenia 

zmian w klasyfikacji budżetowej. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2015,  

po wniesieniu, na wniosek referującej, autopoprawek w załączniku nr 1 polegających na:  

1) wykreśleniu w Dziale 710 Działalność usługowa Rozdział 71015 Nadzór budowlany 

dysponent Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Raciborzu § 4350 Zakup usług 

dostępu do sieci Internet i § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 

świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej i ujęciu kwot, o których mowa 

w ww. § w § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,  

2) wykreśleniu w Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dysponent Komenda 

Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej i ujęciu 

kwoty z ww. § w § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Inspektor Dominika Budzan omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień  

w planie wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań jednostki  

w roku 2015. 

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

197185. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników jednostek 
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budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych 

związanych z realizacją zadań jednostki w roku 2015 po wprowadzeniu, na wniosek 

referującej, autopoprawki polegającej na tym, że pkt 10 otrzymał brzmienie: „10) II Liceum 

Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Raciborzu – Herbert Dengel”.  

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Inspektor Dominika Budzan zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok. 

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

197434. 

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 2015 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Wicestarosta Marek Kurpis zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przyznania nagród finansowych dla trenerów i działacza 

sportowego za sukcesy sportowe odniesione w 2014 roku. 

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

196750. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania nagród finansowych  

dla trenerów i działacza sportowego za sukcesy sportowe odniesione w 2014 roku 

po poprawieniu, na wniosek Wicestarosty, drobnych błędów literowych. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyznania nagród finansowych za osiągnięte wyniki sportowe w 2014 r. osobom fizycznym 

z terenu powiatu raciborskiego. 

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

196736. 

Wicestarosta przekazał, że w przedmiotowym projekcie uchwały zachodzi konieczność 

dokonania autopoprawek wynikających z błędów literowych, w szczególności w danych 

osobowych nagradzanych zawodników.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania nagród finansowych  

za osiągnięte wyniki sportowe w 2014 r. osobom fizycznym z terenu powiatu raciborskiego, 

po wniesieniu, na wniosek Wicestarosty, autopoprawek polegających na tym, że: 

1) § 13 otrzymał brzmienie: „§ 13. Przyznaje się Nikoli Chluba zawodniczce LKS „Dąb" 

Brzeźnica nagrodę III stopnia w wysokości 1 000 złotych za zdobycie srebrnego medalu 

Młodzieżowych Mistrzostw Polski w zapasach kobiet.”,  

2) § 18 otrzymał brzmienie: „§ 18. Przyznaje się Danielowi Zalewskiemu zawodnikowi  

MKS - SMS „Victoria” Racibórz nagrodę III stopnia w wysokości 900 zł za zdobycie 

srebrnego medalu Halowych Mistrzostw Polski Juniorów w biegu na 400 m.” 

oraz na poprawieniu drobnych błędów literowych. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

W dalszej kolejności Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przyznania nagród rzeczowych za osiągnięte wyniki sportowe  

w 2014 r. osobom fizycznym z terenu powiatu raciborskiego. 

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

196740. 

Wicestarosta zaproponował wniesienie autopoprawek do przedmiotowego projektu uchwały 

polegających na:  

1) dodaniu § 11 i tym samym przyznaniu Mariuszowi Tochwinowi zawodnikowi MKZ 

„Unia" Racibórz nagrody rzeczowej o wartości 200 złotych za zdobycie srebrnego medalu 

Mistrzostw Polski Młodzików w zapasach w stylu klasycznym,  

2) poprawieniu danych osobowych jednego z nagradzanych zawodników, 

3) poprawieniu drobnych błędów literowych.  

 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania nagród rzeczowych  

za osiągnięte wyniki sportowe w 2014 r. osobom fizycznym z terenu powiatu raciborskiego, 

po wniesieniu, na wniosek Wicestarosty, autopoprawek polegających na tym, że:  

1) po § 10 dodaje się § 11 w brzmieniu: „11. Przyznaje się Mariuszowi Tochwinowi 

zawodnikowi MKZ „Unia" Racibórz nagrodę rzeczową o wartości 200 złotych  

za zdobycie srebrnego medalu Mistrzostw Polski Młodzików w zapasach w stylu 

klasycznym.”. Dotychczasowe § 11 – 19 zostają oznaczone jako § 12 – 20,  
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2) § 17 otrzymuje brzmienie: „§ 17. Przyznaje się Romanowi Jędrzejczakowi zawodnikowi  

KS Łamator Racibórz nagrodę rzeczową o wartości 200 złotych za zdobycie dwóch 

srebrnych medali Mistrzostw Polski Kadetów w Ju Jitsu.” 

oraz na poprawieniu drobnych błędów literowych.  

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Ad. 3 

 

Inspektor Dominika Budzan zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia planu finansowego jednostek podległych na 2015 rok. 

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

197517. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął przedstawione plany finansowe jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego na 2015 rok, tj.: Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

Nr 1 w Raciborzu, II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu, Zespołu Szkół 

Ekonomicznych w Raciborzu, Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, Zespołu Szkół 

Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu, 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu, Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, 

Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Raciborzu, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, Międzyszkolnego 

Ośrodka Sportowego w Raciborzu, Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Raciborzu, Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, Powiatowego Urzędu Pracy 

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

w Raciborzu.  

 

Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z kartą informacyjną Referatu Zamówień 

Publicznych dot. informacji o wynikach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonych w Referacie Zamówień Publicznych w IV kwartale 2014 r. 

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

196673. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o wynikach postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego przeprowadzonych w Referacie Zamówień Publicznych  

w IV kwartale 2014 r. 
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Ad. 4 

 

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 Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały 

Nr III/26/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej 

budynkiem przy ulicy Ludwika 4 w Raciborzu, stanowiącej lokal użytkowy o powierzchni 

16.04 m
2
. 

Ustalił Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzeja Chroboczka jako nadzorującego 

wykonanie ww. Uchwały, a Referat Gospodarki Nieruchomościami odpowiedzialny za jej 

realizację. 

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

196860. 

 

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. Ryszard Winiarski – Starosta  

2. Marek Kurpis – Wicestarosta  

3. Andrzej Chroboczek – Członek Zarządu  

4. Brygida Abrahamczyk – Członek Zarządu  

5. Piotr Olender – Członek Zarządu  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 stycznia 2015 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 stycznia 2015 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia rocznego planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

powiatowi na rok 2015. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierowników 

jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących  

i majątkowych związanych z realizacją zadań jednostki w roku 2015. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2015 rok. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagród finansowych  

dla trenerów i działacza sportowego za sukcesy sportowe odniesione w 2014 roku. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagród finansowych  

za osiągnięte wyniki sportowe w 2014 r. osobom fizycznym z terenu powiatu 

raciborskiego. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagród rzeczowych  

za osiągnięte wyniki sportowe w 2014 r. osobom fizycznym z terenu powiatu 

raciborskiego. 


