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OR.II.0022.1.6.2015 

PROTOKÓŁ  NR 8/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 27 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 7/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 20 stycznia 2015 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

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 poinformował, że kolejne posiedzenie odbędzie się 3 lutego 2015 roku o godz. 09.00.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 7/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20 stycznia 2015 r. 

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

 

Wicestarosta Marek Kurpis przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy  

w rodzinie w powiecie raciborskim na lata 2015 – 2018. 

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

185222. 

Wicestarosta przypomniał, iż w trakcie posiedzenia w dniu 29 grudnia 2014 roku Zarząd,  

po dokonaniu drobnych poprawek, pozytywnie zaopiniował przedmiotowy projekt uchwały  

i postanowił o jego przekazaniu na sesję, która miała się odbyć w dniu 27 stycznia 2015 roku. 

Aktualnie przedłożono pod obrady wspomniany projekt uchwały, celem podjęcia decyzji  

o skierowaniu go na najbliższą sesję Rady Powiatu Raciborskiego. Rozważane jest również 

to, aby zwołać kolejną sesję w trybie nadzwyczajnym i wtedy ww. projekt uchwały mógłby 

zostać skierowany pod jej obrady. Jest to o tyle uzasadnione, że w kwietniu br. 

zapowiedziano kontrolę realizacji programu przez służby Wojewody Śląskiego.  

Po dyskusji Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego ustalili, że po rozmowie z radcą 

prawnym Martą Topór – Piórko podejmą decyzję co do ewentualnego zwołania sesji w trybie 

nadzwyczajnym.  

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 programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie w powiecie raciborskim na lata 2015 – 2018 oraz postanowił o jego 

przekazaniu na najbliższą sesję Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Pietrowice Wielkie na realizację 

zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji ekologicznej. 

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

198785. 

Starosta poinformował, że ww. projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy finansowej  

z budżetu Powiatu Raciborskiego, w formie dotacji celowej w kwocie 25 000,00 zł dla Gminy 

Pietrowice Wielkie z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego o charakterze 

ponadgminnym w zakresie edukacji ekologicznej pn.: „XV Eko - Wystawa. Ciepło przyjazne 

środowisku". Gmina Pietrowice Wielkie planuje w dniach 9 - 10 maja 2015 roku organizację 
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imprezy targowej o charakterze ponadgminnym pn.: „XV Eko - Wystawa. Ciepło przyjazne 

środowisku”, której współorganizatorem jest Powiat Raciborski. 

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 z budżetu Powiatu Raciborskiego  

dla Gminy Pietrowice Wielkie na realizację zadania publicznego o charakterze 

ponadgminnym w zakresie edukacji ekologicznej oraz postanowił o jego przekazaniu  

na najbliższą sesję Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany 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 

199539. 

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 2015.  

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

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie umorzenia w całości należności Krystyny Goly z tytułu odpłatności za wyżywienie 

dzieci Łukasza i Przemysława Goly przebywających w latach 2001 - 2005 w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Rudach. 

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

198302. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że zgodnie z § 3 ust. 3 Uchwały Nr XLVI/439/2010 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu  

i trybu umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających 

Powiatowi Raciborskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, udzielania ulg w spłacie 

tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych, należność może zostać 

umorzona w całości lub w części z urzędu, jeżeli porozumienie lub jednostronne 

oświadczenie woli o umorzeniu należności zostanie poprzedzone postępowaniem 
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wyjaśniającym, które wykaże przynajmniej jedną z przesłanek kwalifikujących do umorzenia, 

wymienionych w § 3 ust. 1 i 2. 

Wychowankowie Łukasz i Przemysław Goly przebywali w Specjalnym Ośrodku Szkolno 

Wychowawczym w Rudach w latach 2001 - 2005 i korzystali z wyżywienia. Trudna sytuacja 

materialna matki Krystyny Goly spowodowała, iż nie uiszczali opłat za wyżywienie dzieci,  

w związku z powyższym powstały zaległości. Z informacji zebranych przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Raciborzu w 2014 r. wynikało, iż sytuacja materialno-bytowa Pani Krystyny 

Goly jest bardzo zła i nie stwarza możliwości wyegzekwowania zaległych opłat.  

Biorąc zatem pod uwagę prośbę dłużnika o umorzenie należności oraz przepisy § 3 ust. 2  

pkt 1 ww. Uchwały, a mianowicie, że pobranie należności zagraża istotnym interesom 

dłużnika, zwłaszcza egzystencji jego lub jego rodziny albo dalszemu funkcjonowaniu, 

celowym staje się umorzenie w całości należności Krystyny Goly w wysokości 34 607,68 zł 

wraz z odsetkami naliczonymi do dnia podjęcia niniejszej Uchwały. 

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 ww. Uchwały Zarząd Powiatu Raciborskiego jest uprawniony  

do umorzenia należności, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów, jeżeli 

kwota należności przekracza 20 000,00 zł. Pozytywną opinię w ww. sprawie Komisja 

Budżetu i Finansów wyraziła na posiedzeniu w dniu 29 września 2014 r.  

Skarbnik Powiatu podkreśliła, że w rozmowie radca prawny Pani Marta Topór-Piórko 

stwierdziła, iż opinia Komisji Budżetu i Finansów z września 2014 roku jest obowiązująca. 

Ponadto Inspektor Referatu Edukacji, Kultury i Sportu Pan Szymon Kura przekazał 

informację, iż osoba której dotyczy umorzenie nadal korzysta z pomocy opieki społecznej.  

W dniu dzisiejszym otrzymano fax Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu,  

w którym poinformowano, że Pani Krystyna Goly korzysta systematycznie z pomocy 

finansowej Ośrodka w formie zasiłku okresowego i celowego. Pani K. Goly znajduje się  

w trudnej sytuacji finansowej, nie posiada żadnego majątku i nie jest w stanie spłacić 

zadłużenia powstałego w wyniku nieuiszczenia opłat za pobyt Łukasza i Przemysława Goly  

w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Rudach. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie umorzenia w całości należności 

Krystyny Goly z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci Łukasza i Przemysława Goly 

przebywających w latach 2001 - 2005 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym  

w Rudach. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 
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Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu  

Pani Marzenie Czaplińskiej - Mroczek do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie 

programu ERASMUS+ w ramach projektu pt. „Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu  

na rynku pracy", a w przypadku uzyskania dofinansowania do podpisania umowy  

i rozliczenia otrzymanego dofinansowania. 

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

199099. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu Pani Marzenie Czaplińskiej  

- Mroczek do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie programu ERASMUS+ w ramach 

projektu pt. „Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy", a w przypadku 

uzyskania dofinansowania do podpisania umowy i rozliczenia otrzymanego dofinansowania.  

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

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, przedstawiając 

uzasadnienie co do wysokości zaproponowanych dodatków motywacyjnych.  

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

199107. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych 

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

Powiat Raciborski, po wprowadzeniu na wniosek Skarbnika Powiatu autopoprawki w nazwie 

szkoły/placówki ujętej w kolumnie nr 3 pkt 2 załącznika, która otrzymała brzmienie:  

„ II LO”.  

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

 

Wicestarosta omówił projekt Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały  

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

fizycznym z terenu powiatu raciborskiego. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

199435. 

Wicestarosta przypomniał, że Uchwałą Nr 6/21/2015 z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie 

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

z terenu powiatu raciborskiego Zarząd Powiatu przyznał m.in. nagrody II i III stopnia  

dla Pauli Kozłow i Agnieszki Król. Ww. zawodniczki w przeszłości reprezentowały LKS 

„Dąb” Brzeźnica, jednakże zmieniły przynależność klubową na MKZ „Unia” Racibórz  

co wymaga dokonania zmiany w przytoczonej wyżej Uchwale.  

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

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

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

powiatu raciborskiego.   

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

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia zmian w planach finansowych jednostek podległych na 2015 r. 

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

199538. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianą planu finansowego Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu na 2015 r. 

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z kartą informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia raportów z przedkładanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne 

Powiatu Raciborskiego.  

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

199669. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że w ww. karcie przedstawiono informacje nt. sprawozdań  

za miesiąc grudzień 2014 roku przedkładanych przez jednostki organizacyjne. Sprawozdania 

korygowały: Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu, Zespół Szkół Budowlanych  

i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach, Dom 

Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. Główne księgowe ww. jednostek zostały 
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pouczone ustnie o konieczności dokładania większej staranności przy sporządzaniu 

sprawozdań.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o sprawozdaniach jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego z zakresu dochodów i wydatków za miesiąc grudzień 

2014 r. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawił kartę informacyjną 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. kwartalnej informacji (obejmującej okres  

do dnia sporządzenia informacji) obrazującej postęp prac związanych ze sprzedażą 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego planowanych do zbycia  

w latach 2014-2015. 

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

197565. 

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. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. sprawozdania 

Dyrektora Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu ze zbycia mienia 

ruchomego małej wartości w roku 2014.  

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

199318. 

Wicestarosta przekazał, że zgodnie z Uchwałą Nr XVI/173/2012  Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie określenia zasad zbywania, 

wydzierżawiania, użyczania, wynajmowania majątku trwałego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu 

Dyrektor poinformował, iż w 2014 roku Szpital nie zbył mienia ruchomego małej wartości,  

w roku 2013 sprzedaż wyniosła 1 213,50 zł.   

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację Dyrektora Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu o zbyciu mienia ruchomego małej wartości. 

 

Starosta przedstawił wnioski Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 20 stycznia  

2015 roku, które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 199303. 
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Sekretarz Powiatu poinformowała, że w odniesieniu do wniosków nr 1 i nr 2 tut. Starostwo 

posiada dokumenty, o które wnioskuje Komisja. Natomiast wnioski nr 3 i nr 4 Komisji 

dotyczą udostępnienia kopii protokołów i list obecności z posiedzeń Rady Społecznej Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu, które odbyły się pomiędzy datami: 01/05/2014 – 31/07/2014. 

Zgodnie ze statutem Szpitala obsługę Rady Społecznej zapewnia Dyrektor Szpitala 

Rejonowego, stąd należy wystąpić o przekazanie ww. dokumentów.  

Nawiązując do wniosków nr 3 i nr 4 Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 20 stycznia 

2015 roku Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych wystąpić do Dyrektora 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu w sprawie przekazania materiałów, o które wnioskuje 

Komisja w terminie do dnia 29 stycznia 2015 roku godz. 12.00. Następnie Sekretarz Powiatu 

udzieli odpowiedzi na wnioski Komisji.  

W tym miejscu Starosta poinformował, że radca prawny Marta Topór – Piórko brała udział  

w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które miało miejsce w dniu 20 stycznia 2015 roku,  

a dotyczyło rozpatrzenia skargi Pana M. Labusa na działalność Starosty Raciborskiego  

oraz Zarządu Powiatu Raciborskiego IV kadencji. Po posiedzeniu oraz otrzymaniu  

od Przewodniczącej Komisji wniosku z dnia 21 stycznia 2015 roku o wydanie opinii prawnej 

radca prawny wystąpiła z prośbą o sformułowanie ostatecznej treści pytań skierowanych  

do radców prawnych, celem wydania opinii. Jednocześnie poprosiła o uzgodnienie terminu 

wydania opinii w sprawie na dzień najwcześniej 29 stycznia 2015 roku.  

 

Starosta przedstawił wnioski Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy  

z Zagranicą z posiedzenia w dniu 26 stycznia 2015 roku, które znajdują się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 199929. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu 

udzielić odpowiedzi na wniosek nr 1, a Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, 

Gospodarki Wodnej i Rolnictwa udzielić odpowiedzi na wniosek nr 2.  

 

Starosta poinformował, że w dniu 27 stycznia 2015 roku o godz. 15:15 odbędzie się 

posiedzenie Komisji Rewizyjnej. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 199475. 

W tym miejscu Sekretarz Powiatu przedstawiła dodatkową informację Biura Rady, w której 

poinformowano o zmianie terminu i godziny posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Powyższe 

posiedzenie odbędzie się 29 stycznia 2015 roku o godz. 15:30, a nie jak wcześniej planowano 

27 stycznia 2015 roku o godz. 15:15. 
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Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 199989. 

 

Wicestarosta złożył relację z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, które miało miejsce  

w dniu 26 stycznia 2015 roku. Poinformował, że radny Pan Dominik Konieczny zwrócił się  

z prośbą o przedstawienie informacji nt. realizacji budżetu powiatu w dziale 600 Transport  

i łączność. Odnosząc się do ww. prośby Wicestarosta przekazał, że na kolejne posiedzenie 

komisji zostanie sporządzona informacja w jakim zakresie oraz terminie zostanie 

przygotowany materiał dotyczący zasad naliczania i egzekwowania należności z tytułu 

zajęcia pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu raciborskiego. Ustalono,  

że Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek będzie nadzorował 

przygotowanie ww. informacji.  

Ponadto radny Pan Dominik Konieczny przypomniał, że Członek Zarządu Powiatu 

Raciborskiego Andrzej Chroboczek na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 22 grudnia 

2014 roku zobowiązał się do przygotowania analizy opłacalności zastosowania solarów  

na terenie Szpitala Rejonowego w Raciborzu.  

 

Starosta zaprezentował pismo Komendanta Powiatowego Policji w Raciborzu nr A-10/2015  

z dnia 19 stycznia 2015 r., dotyczące zabezpieczenia w tegorocznym budżecie Powiatu 

Raciborskiego kwoty 40 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu 

nieoznakowanego dla Komendy.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Komendanta Powiatowego Policji 

w Raciborzu nie rozpatrzył ww. prośby, ze względu na trudną sytuacją finansową Powiatu 

Raciborskiego. Zwrócił uwagę, że ustawa o finansach publicznych nakłada na jednostki 

samorządu terytorialnego nowe zasady wykonywania budżetu, m.in. wykonane wydatki 

bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące. Dochody własne powiatów są 

bardzo skromne. Wydatki wymagają konfrontacji obowiązków organów samorządowych  

z twardymi ograniczeniami finansowymi. W budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok  

nie ma wolnych środków, aby wesprzeć finansowo zakup samochodu dla Komendy.  

W obecnej chwili Zarząd szczegółowo analizuje budżet Powiatu Raciborskiego. Powiat 

boryka się z problemem brakujących środków na oświatę. W zależności od wyników analizy 

budżetu będzie można przystąpić do podziału nadwyżki budżetowej, jeżeli takowa powstanie. 

Zarząd podkreślił, iż Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu jest ważną instytucją  

dla Powiatu Raciborskiego, w związku z czym mając na uwadze prośbę Komendanta powróci 
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do jej rozpatrzenia w momencie podziału ewentualnej nadwyżki budżetowej. O powyższym 

Wydział Finansowy poinformuje Komendanta.  

 

 

W trakcie omawiania wolnych wniosków Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił, aby Referat 

Inwestycji i Remontów wystąpił do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach w sprawie 

ustawienia barierek obok przejścia dla pieszych znajdującego się przy cmentarzu  

na ul. Głubczyckiej w Raciborzu.  

 

Starosta poinformował, że w dniu 16 lutego 2015 roku (a nie jak pierwotnie planowano  

4 lutego br.) odbędzie się konwent Wójtów, Burmistrzów, Prezydenta Miasta i Starosty 

Powiatu Raciborskiego, na którym poruszone zostaną kwestie dotyczące m.in. imprez 

kulturalnych odbywających się na terenie powiatu raciborskiego, organizacji dożynek 

powiatowych, wskazania przez Gminy kandydatów do Rady Społecznej Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu, udzielenia przez Gminy wsparcia finansowego na rzecz Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu, szkód łowieckich.  

 

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 Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr IV/29/2015 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 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 

199164. 

 

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 Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr IV/30/2015 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2015 – 2024. 
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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 

199166. 

 

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 Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr IV/31/2015 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie upoważnienia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów wieloletnich 

wykraczających poza rok budżetowy 2015. 

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 

199165. 

 

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 Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr IV/32/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie określenia 

szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia 

terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dzieci 

oraz osób pełnoletnich w pieczy zastępczej. 

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 

199510. 

 

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 Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego do określenia realizacji 

Uchwały Nr IV/33/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie 

przyjęcia sprawozdania Starosty Raciborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku za 2014 rok. 
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Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Powiatowe Centrum 

Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialne za jej realizację. 

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

199214. 

 

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 27 stycznia 2015 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 stycznia 2015 r. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2015. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia w całości należności 

Krystyny Goly z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci Łukasza i Przemysława Goly 

przebywających w latach 2001 - 2005 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym 

w Rudach. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu Pani Marzenie Czaplińskiej  

- Mroczek do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie programu ERASMUS+  

w ramach projektu pt. „Zagraniczne praktyki kluczem do sukcesu na rynku pracy",  

a w przypadku uzyskania dofinansowania do podpisania umowy i rozliczenia 

otrzymanego dofinansowania. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych 

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

Powiat Raciborski. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dot. przyznania 

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

powiatu raciborskiego. 


