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OR.II.0022.1.9.2015 

PROTOKÓŁ  NR 11/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 18 lutego 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 10/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 10 lutego 2015 r.  

2. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres                

od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., bilansu na dzień 31.12.2014 r., opisu sytuacji 

finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec grudnia 

2014 r., wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 

31.12.2014 r. 

5. Sprawy różne. 

 

Starosta poinformował, że omówienie karty informacyjnej Referatu Spraw Społecznych                

dot. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., bilansu na dzień 

31.12.2014 r., opisu sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego                         

w Raciborzu na koniec grudnia 2014 r., wybranych wskaźników statystycznych                              

dla oddziałów, etatyzacji na dzień 31.12.2014 r. oznaczonej w tematyce posiedzenia                      

jako pkt 4 nastąpi po omówieniu pkt 5 – sprawy różne. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,               

0 głosów wstrzymujących – przyjął szczegółowy porządek posiedzenia, po zmianie 

polegającej na przeniesieniu w porządku pkt 7 w miejsce pkt 11 (dotychczasowe                          

pkt otrzymały kolejno numery od 7-10). Szczegółowy porządek posiedzenia stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 10/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 10 lutego 2015 r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2 

 

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

202143. 

Starosta przekazał, że zgodnie z art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) radę społeczną powołuje, odwołuje                   

oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot, który utworzył publiczny zakład opieki 

zdrowotnej. Na podstawie zapisów statutu Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka                     

w Raciborzu, zatwierdzonego uchwałą nr XLV/422/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 

26 sierpnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r. poz. 4483) kadencja obecnej Rady 

Społecznej trwa 4 lata, a jej termin upłynął 8 lutego 2015 roku. Po upływie kadencji 

członkowie Rady Społecznej pełnią swoje funkcje do czasu objęcia obowiązków przez nowo 

wybraną Radę Społeczną. Zachodzi więc potrzeba powołania nowego składu Rady 

Społecznej. 

Starosta poinformował, że korzystając z uprawnień z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.                       

o działalności leczniczej osobiście sprawować będzie funkcję Przewodniczącego Rady 

Społecznej. Ponadto Wojewoda Śląski działając w oparciu o przepisy ww. ustawy wyznaczył 

swojego przedstawiciela w Radzie Społecznej. Pozostałych Członków Rady Społecznej 

wybiera Rada Powiatu Raciborskiego. 

 



 3

Starosta dodał, że mając na uwadze, że sprawy związane z zapewnieniem opieki zdrowotnej 

mieszkańcom poszczególnych gmin naszego powiatu należą do jednych z priorytetów                    

w działalności poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego wystąpił do władz gmin 

powiatu raciborskiego o rozpatrzenie możliwości osobistego udziału w pracach                             

tego społecznego gremium lub desygnowanie swojego kandydata do prac w jego składzie                        

w terminie do 20 lutego 2015 roku. 

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 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 24 lutego 2015 roku, jednocześnie 

ustalając, iż pozostałych kandydatów do składu Rady zaproponuje na ww. sesji.  

 

Ad. 3 

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan poinformowała, że z uwagi                           

na otrzymane w dniu 17 lutego 2015 roku pismo z Ministerstwa Finansów                                     

nr ST4.4750.14.2015 z dnia 6 lutego 2015 roku dot. rocznej subwencji ogólnej na 2015 rok 

zaistniała potrzeba wprowadzenia dodatkowych zmian w projekcie uchwały Rady Powiatu 

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

oraz w projekcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian                        

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

projekty ww. uchwał uwzględniały będą nw. zmiany: 

 1) zwiększenie części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 47 zł (Rozdział 75832),  

2) zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 902 444 zł (Rozdział 

75801).   

Mając na uwadze ww. zmiany Inspektor Dominika Budzan przekazała, że na posiedzeniu 

Komisji Budżetu i Finansów w dniu 23 lutego 2015 roku oraz kolejnym posiedzeniu Zarządu 

zostanie przedstawiona nowa wersja projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego                       

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok oraz nowa 

wersja projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian                         

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2015 – 2024. 
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Następnie Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan omówiła 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 

202575. 

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

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu Pani 

Marzenie Czaplińskiej - Mroczek do zawarcia umowy zlecenia na prowadzenie zajęć 

sportowych w ramach Projektu "Animator - Moje boisko - ORLIK 2012" w 2015 roku. 

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

202552. 

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 zawarcia umowy zlecenia na prowadzenie zajęć sportowych w ramach Projektu 

"Animator - Moje boisko - ORLIK 2012" w 2015 roku, po wprowadzeniu autopoprawki                  

w podstawie prawnej polegającej na uaktualnieniu publikacji tekstu jednolitego ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w Dzienniku Ustaw. 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych               

w Raciborzu Panu Jackowi Kąskowi do zawarcia umowy zlecenia na prowadzenie zajęć 

sportowych w ramach Projektu "Animator - Moje boisko - ORLIK 2012" w 2015 roku. 

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

202550. 

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 Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu Panu Jackowi 
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Kąskowi do zawarcia umowy zlecenia na prowadzenie zajęć sportowych w ramach Projektu 

"Animator - Moje boisko - ORLIK 2012" w 2015 roku, po wprowadzeniu autopoprawki                    

w podstawie prawnej polegającej na uaktualnieniu publikacji tekstu jednolitego ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  w Dzienniku Ustaw. 

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

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatwierdzenia wysokości opłat pobieranych za kształcenie prowadzone w formach 

pozaszkolnych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu. 

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

201856. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat 

pobieranych za kształcenie prowadzone w formach pozaszkolnych przez Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Raciborzu. 

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

 

Ad. 5 

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu                     

dot. propozycji zmiany w kalendarzu imprez kulturalnych realizowanych jako zadania własne 

samorządu powiatowego w zakresie upowszechniania kultury.  

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

202479. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną Referatu Edukacji, 

Kultury i Sportu dot. propozycji zmiany w kalendarzu imprez kulturalnych realizowanych 

jako zadania własne samorządu powiatowego w zakresie upowszechniania kultury przyjął                

do realizacji zmieniony kalendarz imprez kulturalnych na 2015 r. i wyraził zgodę na: 

a) zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z organizacją 

obchodów uroczystości 60-lecia działalności Oddziału Polskiego Towarzystwa 

Turystyczno-Krajoznawczego w Raciborzu w kwocie 400,00 zł (brutto), 

b) zabezpieczenie środków finansowych na potrzeby organizacyjne nw. przedsięwzięć 

kulturalnych: 

 - XII edycji Festiwalu Pieśni Stanisława Moniuszki - 1 800,00 zł, 
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 - XXII edycji „TROJOKA ŚLĄSKIEGO” - 1 600,00 zł, 

c) wpisanie do kalendarza imprez na 2015 r. 18. Rozpoczęcia Sezonu Motocyklowego                     

w Raciborzu i zabezpieczenie środków finansowych na potrzeby organizacyjne 

przedmiotowej imprezy w kwocie 1 000,00 zł, 

d) wpisanie do kalendarza imprez na 2015 r. przedsięwzięcia pn. „JUWENALIA 2015”                            

i zabezpieczenie środków finansowych na potrzeby organizacyjne przedmiotowej 

imprezy w kwocie 2 300,00 zł.  

Jednocześnie Zarząd Powiatu Raciborskiego odstąpił od dofinansowania nowego 

przedsięwzięcia kulturalnego I edycji Festiwalu Solistów i Zespołów Wokalnych Pieśni                  

do słów Josepha von Eichendorffa. 

 

W tym miejscu Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Brygida Abrahamczyk 

zasygnalizowała zmianę terminu XI edycji Konkursu „Pantofelek - w poszukiwaniu 

lokalnych autorytetów”. Podkreśliła, że szczegółowy termin organizacji ww. przedsięwzięcia 

zostanie wypracowany w późniejszym terminie. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia 

zgody na likwidację pługa będącego na wyposażeniu Powiatowego Zarządu Dróg                           

w Raciborzu, stanowiącego wyposażenie pojazdu specjalistycznego Mercedes UNIMOG. 

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

202823. 

Starosta przekazał, że zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Raciborskiego z posiedzenia                   

w dniu 10 lutego 2015 roku Referat Inwestycji i Remontów przygotował kartę informacyjną  

dot. wyrażenia zgody na zlikwidowanie uszkodzonego pługa stanowiącego wyposażenie 

pojazdu specjalistycznego Mercedes UNIMOG. Starosta poinformował, że Powiatowy Zarząd 

Dróg w Raciborzu posiada wycenę dokonaną przez autoryzowany serwis, według której 

naprawa oraz dalsza eksploatacja ww. pojazdu jest ekonomicznie nieuzasadniona. W wyniku 

przeprowadzonych oględzin rzeczoznawca samochodowy stwierdził m.in. następujące 

uszkodzenia:  

 - rama pługa pogięta i rozerwana, 

 - wzmocnienie dolne odkładnicy pogięte w środkowej części, 

 - tłoczysko siłownika obrotu pługa w górnej części pęknięte i zgięte, 

 - lemiesze odkładnicy gumowe nadmiernie zużyte.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na likwidację pługa stanowiącego wyposażenie 

pojazdu specjalistycznego Mercedes UNIMOG, będącego na wyposażeniu Powiatowego 

Zarządu Dróg w Raciborzu w pierwszej kolejności poprzez sprzedaż, a w przypadku braku 

zainteresowania jego odkupieniem poprzez zezłomowanie.  

W tym miejscu Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zaproponował, 

aby zaprosić na jedno z posiedzeń Zarządu Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg                          

w Raciborzu w celu przedstawienia informacji o stanie majątku ruchomego przedmiotowej 

jednostki. 

Przychylając się do ww. propozycji Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzeja 

Chroboczka, Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił zaprosić w terminie do 13 marca br. 

na jedno z posiedzeń Zarządu Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu w celu 

przedstawienia informacji na temat stanu majątku ruchomego ww. jednostki organizacyjnej 

powiatu raciborskiego.  

O powyższym Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów poinformuje Dyrektora 

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu. 

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan zaprezentowała kartę informacyjną 

Wydziału Finansowego dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego oraz jednostek podległych na 2015 r. 

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

202574. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych na 2015 r.: 

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. 

 

Starosta zapoznał zebranych z informacją Biura Rady o terminach posiedzeń Komisji Stałych 

Rady Powiatu Raciborskiego, zaplanowanych na miesiąc luty 2015 r.  

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 202528. 

 

W tym miejscu Sekretarz Powiatu Beata Bańczyk poinformowała, że w związku                             

z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw tekstu jednolitego ustawy z dnia 12 marca 2004 r.                       

o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163) zaistniała potrzeba wprowadzenia                   

na sesji w dniu 24 lutego 2015 roku autopoprawek, polegających na uaktualnieniu zapisów 
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publikacji przedmiotowej ustawy w treści projektów n/w uchwał Rady Powiatu 

Raciborskiego przekazanym radnym powiatu: 

1) w sprawie strategii rozwiązywania problemów społecznych powiatu raciborskiego                  

na lata 2015 – 2022, 

2) w sprawie programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie raciborskim na lata               

2015 – 2017, 

3) w sprawie programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie w powiecie raciborskim na lata 2015 – 2018. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że na sesji w dniu 24 lutego 2015 roku zgłosi 

autopoprawki do projektów ww. uchwał Rady Powiatu Raciborskiego, polegające                          

na uaktualnieniu w treści przedmiotowych uchwał publikacji tekstu jednolitego ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163).   

 

Ad. 4 

 

Starosta przywitał na posiedzeniu Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu Ryszarda 

Rudnika informując, że przedmiotem obrad dzisiejszego posiedzenia jest karta informacyjna 

Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2014 r.                         

do 31.12.2014 r., bilansu na dzień 31.12.2014 r., opisu sytuacji finansowej, zestawienia 

zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec grudnia 2014 r., wybranych 

wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 31.12.2014 r. 

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

201843. 

Z zestawienia kosztów i przychodów wynika, iż na koniec grudnia ubiegłego roku Zakład 

zanotował stratę w wysokości 6 394 828,00 zł. Uwzględniając amortyzację w wysokości                   

5 106 938,00 zł Zakład w 2014 roku zanotował niedobór finansowy w wysokości                              

1 287 890,00 zł. Dyrektor Rudnik podkreślił, że przedstawiony powyżej wynik finansowy              

nie jest aktualny, jego wielkość ulegnie zmianie gdy zakończy się okres rozliczeniowy 

jednostki z NFZ lub w wyniku wniesionych zaleceń przez Biegłego Rewidenta badającego 

sprawozdanie finansowe Szpitala sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku. 

Dyrektor Rudnik zwrócił również uwagę, że przygotowana na dzisiejsze posiedzenie karta 

informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres                             

od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., bilansu na dzień 31.12.2014 r., opisu sytuacji finansowej, 

zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec grudnia 2014 r., 
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wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 31.12.2014 r. 

zawiera dane finansowe nieuwzględniające wyników negocjacji Szpitala z Funduszem. 

Dyrektor Ryszard Rudnik poinformował, że w ubiegłą sobotę tj. 14 lutego 2015 roku 

podpisano z Narodowym Funduszem Zdrowia ugodę, w myśl której Fundusz zapłaci 

raciborskiemu szpitalowi 80% sumy należnej lecznicy za tzw. nadwykonania w 2014 roku. 

Jak podkreślił Dyrektor Szpitala jest to kwota z rzędu 2 415 000,00 zł. Do odzyskania                     

za 2014 rok pozostała kwota około 600 tys. zł.  

Ponadto Dyrektor Rudnik przekazał, że lecznica dochodzi w sądzie zapłaty                              

za tzw. nadwykonania w 2013 roku. Dyrektor podkreślił, że negocjacje z Narodowym 

Funduszem Zdrowia trwają i jest szansa na zawarcie ugody. Pierwsza rozprawa odbędzie                 

się w marcu br.  

Na pytanie Wicestarosty w kwestii płatności przez Narodowy Fundusz Zdrowia środków 

finansowych za tzw. nadwykonania w 2014 roku, Dyrektor Rudnik podkreślił, że wypłata 

należnej sumy nastąpi po wprowadzeniu przez Fundusz ugody do systemu informatycznego 

NFZ. Dyrektor Rudnik przekazał, ze Szpital wystawi Funduszowi fakturę z tytułu                        

tzw. nadwykonań w 2014 roku, po przyjęciu rozliczenia roku 2014 przez system 

elektroniczny NFZ.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z rachunkiem zysków i strat za okres                           

od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., bilansem na dzień 31.12.2014 r., opisem sytuacji 

finansowej, zestawieniem zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec                 

grudnia 2014 r., wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 

31.12.2014 r., postanawiając o prowadzeniu dalszego monitorowania sytuacji finansowej 

Szpitala. 

Jednocześnie Zarząd uwzględniając informacje Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu 

Ryszarda Rudnika dot. zapłaty przez Narodowy Fundusz Zdrowia za tzw. nadwykonania       

w 2014 r. nie widzi potrzeby utworzenia rezerwy finansowej na pokrycie ewentualnego 

ujemnego wyniku finansowego Szpitala.    

 

Starosta poinformował, że następne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 24 lutego     

2015 roku o godz. 09.00. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

Protokołowała: 

Agnieszka Bosianek   
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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 18 lutego 2015 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 18 lutego 2015 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2015 rok. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu Pani Marzenie Czaplińskiej - 

Mroczek do zawarcia umowy zlecenia na prowadzenie zajęć sportowych w ramach 

Projektu "Animator - Moje boisko - ORLIK 2012" w 2015 roku. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu Panu 

Jackowi Kąskowi do zawarcia umowy zlecenia na prowadzenie zajęć sportowych                     

w ramach Projektu "Animator - Moje boisko - ORLIK 2012" w 2015 roku. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat 

pobieranych za kształcenie prowadzone w formach pozaszkolnych przez Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu. 


