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OR.II.0022.1.11.2015 

PROTOKÓŁ  NR 13/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 3 marca 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 12/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 24 lutego 2015 r.  

2. Informacja na temat stanu majątku ruchomego Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków (nieobecny z powodu choroby 

Wicestarosta Marek Kurpis) – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących  

– przyjął szczegółowy porządek posiedzenia, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 

protokołu. 

Starosta poinformował, że następne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 10 marca   

2015 roku o godz. 08.00.  

Starosta przekazał, że w dniu 2 marca 2015 roku o godz. 15.30 w tut. Starostwie odbyło się 

spotkanie ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. W trakcie spotkania 

przedstawiono koncepcję reorganizacji szkolnictwa zawodowego w powiecie raciborskim. 

Opracowanie dotyczy pięciu zespołów szkół zawodowych, w tym Centrum Kształcenia 

Ustawicznego przy ul. Zamkowej. Przygotowana koncepcja zakłada stworzenie  

z dniem 1 września 2015 r. dwóch centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego  

z siedzibą w Raciborzu. Starosta dodał, że spełniając oczekiwania środowiska oświatowego, 

tzn. pracowników zatrudnionych w obecnych zespołach szkół, uczniów kształcących się  
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w placówkach oraz ich rodziców, zaplanowany został cykl spotkań konsultacyjnych  

z przedstawicielami władz samorządowych oraz pracownikami merytorycznymi  

tut. Starostwa.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 12/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 lutego 2015 r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.  

 

Ad. 2 

 

Starosta przywitał na posiedzeniu Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu 

Monikę Mużelak. Przypomniał, że podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 10 lutego br. przekazano informację o uszkodzeniu pługu stanowiącego wyposażenie 

pojazdu specjalistycznego Mercedes UNIMOG. Mając na uwadze powyższe, Starosta 

poprosił, aby Dyrektor Mużelak przedstawiła informację na temat stanu majątku ruchomego 

ww. jednostki organizacyjnej Powiatu Raciborskiego. 

Dyrektor PZD w Raciborzu Monika Mużelak podziękowała za zaproszenie na posiedzenie 

Zarządu, jednocześnie dodając, że przekazała pisemną informację dotyczącą: 

1) wykazu pojazdów i osprzętu będącego w posiadaniu PZD w Raciborzu (ww. wykaz 

znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 205298), 

2) wykazu sprzętu mobilnego, będącego w posiadaniu PZD w Raciborzu z krótką 

charakterystyką (ww. wykaz znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem 

UID 205299). 

 

Dyrektor Mużelak poinformowała, że sprzęt, którym dysponuje jednostka jest sprawny 

technicznie, na bieżąco poddawany pracom konserwacyjnym i ewentualnym naprawom. 

Nawiązując do wypowiedzi Starosty, Dyrektor przekazała, że pług stanowiący wyposażenie 

pojazdu specjalistycznego Mercedes UNIMOG uległ uszkodzeniu podczas czynnej akcji 

zimowego utrzymania dróg. Szkoda ta została niezwłocznie zgłoszona ubezpieczycielowi  

i z tego tytułu zostanie wypłacone odszkodowanie. Jednocześnie po sporządzeniu wyceny 

kosztów naprawy przez autoryzowany serwis okazało się, że naprawa pługa jest 

nieekonomiczna, a ze względu na trwający sezon zimowy koniecznym był zakup nowego 

pługa.  
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Odpowiadając na pytanie Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzeja Chroboczka 

Dyrektor Mużelak poinformowała, że ramię z głowicą do odmulania rowów i koszenia,  

o którym mowa w wykazie pojazdów i osprzętu, stanowi doposażenie pojazdu 

specjalistycznego Mercedes UNIMOG. Jest sprawne technicznie, generalnie służy  

do odmulania rowów w terenach niezabudowanych i nie sprawdza się przy koszeniu poboczy 

dróg. Jednocześnie Dyrektor zwróciła uwagę na to, że najbardziej wyeksploatowanym 

sprzętem są kosiarki do ciągników służące do koszenia rowów, jednakże na bieżąco są 

podejmowane działania, aby sprzęt pozostał sprawny. Samochody będące w posiadaniu PZD 

są sprawne technicznie, a ich stan określić można jako dobry / zadowalający. Z informacji 

posiadanych przez Dyrektora wynika, że na rynku pojawiło się specjalistyczne urządzenie  

do koszenia rowów, jednakże koszt jego zakupu jest bardzo wysoki. Dyrektor poinformowała, 

że planuje sprawdzenie wydajności urządzenia na wybranym odcinku drogi wypożyczając 

sprzęt na okres próbny. Możliwym jest, aby w ww. prezentacji wzięli udział  

m.in. Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją Dyrektora Powiatowego Zarządu 

Dróg w Raciborzu na temat stanu majątku ruchomego ww. jednostki organizacyjnej Powiatu 

Raciborskiego. 

Na zakończenie spotkania Dyrektor Monika Mużelak przedstawiła krótkie podsumowanie 

„akcji zima” 2014/2015.  

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła 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 

204683. 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z dodatkowym pismem Kierownika Referatu 

Edukacji, Kultury i Sportu nr ZW. 4323.6.2.2015 z dnia 2 marca br. w sprawie wyrażenia 

zgody na przeniesienie środków w kwocie 3 800,00 zł będących w dyspozycji Referatu 

Edukacji, Kultury i Sportu (dział 801, rozdział 80195, § 4240) do budżetu Zespołu Szkół 

Zawodowych w Raciborzu (dział 801, rozdział 80130, § 6060) z przeznaczeniem  

na zakup komputera dla głównej księgowej. Skarbnik Powiatu zaproponowała,  

aby ze względu na trudną sytuację finansową Powiatu Raciborskiego Zarząd wstrzymał 

decyzję dotyczącą dodatkowych wydatków budżetowych. Zwróciła uwagę na fakt, iż Powiat 
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boryka się z problemem brakujących środków na wynagrodzenia pracowników szkół.  

Kierownik Referatu Administracyjnego Andrzej Chwalczyk dodał, że do ZSZ w Raciborzu 

wysłano informację, w której zaoferowano przekazanie sprzętu komputerowego z 2010 r. 

będącego na stanie tut. Starostwa. Na dzień dzisiejszy na powyższą korespondencję  

nie otrzymano odpowiedzi.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem nr ZW. 4323.6.2.2015  

z dnia 2 marca br. ze względu na trudną sytuacją finansową Powiatu Raciborskiego  

nie wyraził zgody na przeniesienie środków w kwocie 3 800,00 zł będących w dyspozycji 

Referatu Edukacji, Kultury i Sportu (dział 801, rozdział 80195, § 4240) do budżetu Zespołu 

Szkół Zawodowych w Raciborzu (dział 801, rozdział 80130, § 6060) z przeznaczeniem  

na zakup komputera dla głównej księgowej. Jednocześnie Zarząd zwrócił uwagę na fakt,  

iż istnieje możliwość przekazania sprzętu komputerowego będącego na stanie tut. Starostwa 

na rzecz ZSZ w Raciborzu. O powyższym Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu 

poinformuje Dyrektora ZSZ.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła 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 

204684. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych dla SP ZOZ Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, stanowiącego własność Powiatu 

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

204769. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przekazania w nieodpłatne 

użytkowanie środków trwałych dla SP ZOZ Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu, stanowiącego własność Powiatu Raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 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 

204676. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, Powiatowego Zarządu Dróg  

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

w Raciborzu. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. zestawienia 

korekt sprawozdań dokonywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego  

w ciągu roku sprawozdawczego 2014 – 2015 za rok 2014. 

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

204460. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że w związku z nieprawidłowościami występującymi  

w sprawozdaniach przedkładanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego  

Wydział Finansowy przedstawił informacje na temat dokonywanych w sprawozdaniach 

korekt. Przedłożenie tej informacji wynika z ustaleń z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 29 października 2013 roku.  

Sprawozdania korygowały lub przesłały nieterminowo następujące jednostki organizacyjne: 

- Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu (5 korekt w ciągu roku),  

- Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu (3 korekty w ciągu roku),  

- Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu (2 korekty w ciągu roku),  
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- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu (2 korekty w ciągu roku, 

nieterminowe złożenie sprawozdania),  

- Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu (1 korekta w ciągu roku),  

- Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu (1 korekta w ciągu roku),  

- Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu (1 korekta w ciągu roku),  

- Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu (1 korekta w ciągu roku, nieterminowe złożenie 

sprawozdania),  

- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach (1 korekta w ciągu roku),  

- Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu (1 korekta w ciągu roku),  

- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu (1 korekta w ciągu roku),  

- Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu (1 korekta w ciągu roku, nieterminowe przesłanie 

sprawozdania w wersji elektronicznej),  

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu (1 korekta w ciągu roku),  

- Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu (1 korekta w ciągu roku),  

-Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu (1 korekta w ciągu roku, nieterminowe złożenie sprawozdania),  

- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Raciborzu (1 korekta w ciągu roku).  

 

Szczegółowe zestawienie korekt dokonywanych przez jednostki organizacyjne  

oraz nieprawidłowości występujące w sprawozdaniach za 2014 rok znajduje się w załączniku 

do przedmiotowej karty informacyjnej.  

Skarbnik Powiatu dodała, że w ciągu roku budżetowego pouczała ustnie Główne Księgowe 

jednostek o uchybieniach dokonywanych w przedkładanych sprawozdaniach.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację na temat korekt sprawozdań 

dokonywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego w ciągu roku 

sprawozdawczego 2014 – 2015 za rok 2014.  

W związku z pojawiającymi się nieprawidłowościami w ww. zakresie Zarząd polecił 

Dyrektorom, aby zobowiązali Główne Księgowe do dołożenia należytej staranności  

w przygotowanie oraz sporządzanie sprawozdań, celem wyeliminowania w przyszłości 

błędów zawartych w sprawozdaniach. Ponadto ze względu na powtarzające się 

nieprawidłowości zaobserwowane w ciągu roku 2014 w sprawozdaniach Zespołu Szkół 

Mechanicznych w Raciborzu i Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu Zarząd 

polecił Dyrektorom ww. jednostek, aby zobligowali Główne Księgowe do dokładania 

większej staranności i rzetelności w przygotowanie oraz sporządzanie sprawozdań 
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przedkładanych do tut. Starostwa. Mając na uwadze powyższe, Zarząd polecił Skarbnikowi 

Powiatu wystosowanie pism do Dyrektorów jednostek.  

Ponadto Starosta polecił, aby Wicestarosta na najbliższym spotkaniu z Dyrektorami szkół  

i placówek oświatowych zwrócił uwagę Dyrektorom na to, aby zobligowali Główne 

Księgowe do dołożenia należytej staranności w przygotowanie oraz sporządzanie sprawozdań 

przedkładanych do tut. Starostwa. Z kolei Skarbnik Powiatu poruszy powyższy problem  

na najbliższym spotkaniu z Głównymi Księgowymi.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawił kartę informacyjną 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. zbycia nieruchomości zlokalizowanej  

przy ul. Klasztornej 10 w Raciborzu, zabudowanej ośrodkiem zdrowia, oznaczonej 

geodezyjnie jako działka nr 4373/164 (k.m.4), stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego 

na rzecz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Centrum Zdrowia” sp. z o.o. 

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

203600. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przypomniał, że były Starosta 

Adam Hajduk prowadził wstępne negocjacje dot. sprzedaży nieruchomości zabudowanej 

zlokalizowanej przy ul. Klasztornej 10 w Raciborzu, oznaczonej geodezyjnie jako działka 

4373/164, k.m.4, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego na rzecz Niepublicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej „Centrum Zdrowia” Spółka z o.o. Pismem z dnia 31 października 

2014 r. zaproponowano zbycie przedmiotowej nieruchomości za kwotę 1 500 000,00 zł 

brutto, z możliwością rozłożenia ceny na raty. Dzierżawca udzielił odpowiedzi na ww. pismo 

dnia 11 lutego 2015 r., gdzie poinformował, że nadal jest zainteresowany zakupem 

przedmiotowej nieruchomości, i „proponuje kwotę 1 200 000,00 zł brutto płatną jednorazowo 

po podpisaniu aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości”. 

Wartość rynkowa ww. nieruchomości została określona w operacie szacunkowym 

wykonanym przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 1 355 000,00 zł.  Zgodnie z art. 67  

ust. 3 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami „Przy sprzedaży 

nieruchomości w drodze bezprzetargowej, (…), cenę nieruchomości ustala się w wysokości 

nie niższej niż jej wartość (…)”.  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek dodał, że nieruchomość 

zlokalizowana przy ul. Klasztornej 10 w Raciborzu jest wydzierżawiona na rzecz „Centrum 

Zdrowia” Spółka z o. o., na podstawie umowy zawartej na czas określony do dnia 31 grudnia 

2018 r. W przypadku sprzedaży nieruchomości umowa dzierżawy wygaśnie. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował propozycję dotyczącą kontynuacji negocjacji  

z „Centrum Zdrowia” Spółka z o.o. w Raciborzu w celu zbycia nieruchomości oznaczonej 

jako działka nr 4373/164, k. m. 4, zlokalizowanej w Raciborzu przy ul. Klasztornej 10 za cenę 

1 355 000,00 zł brutto, pod warunkiem, iż powyższa kwota będzie płatna jednorazowo, przed 

podpisaniem aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości. Jednocześnie ustalił, 

iż w powyższej sprawie Starosta Ryszard Winiarski oraz Członek Zarządu Powiatu 

Raciborskiego Andrzej Chroboczek spotkają się z Prezesem Zarządu Spółki.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zaprezentował kartę 

informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. wykonania dochodów Powiatu 

Raciborskiego na 2015 r., których źródłem są wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa 

własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości. 

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

204581. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przypomniał, że w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2015 rok zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 

3 050 000,00 zł, których źródłem są wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 

oraz użytkowania wieczystego nieruchomości. Powyższe dochody planowane są do uzyskania 

z tytułu sprzedaży następujących nieruchomości: 

1) zabudowana działka, zlokalizowana przy ul. Klasztornej 10 w Raciborzu a oznaczona 

geodezyjnie nr 4373/164. Wartość rynkowa przedmiotowej nieruchomości określona  

w operacie szacunkowym wynosi 1 355 000, 00 zł,  

2) lokal użytkowy nr 4 (piwnica) zlokalizowany przy ul. Ludwika 4 w Raciborzu.                        

W dniu 9 marca 2015 r. przewidziano termin przetargu na zbycie ww. lokalu. Cena 

wywoławcza wynosi 120 000,00 zł.; 

3) lokal użytkowy nr 5 (II piętro) zlokalizowany przy ul. Ludwika 4 w Raciborzu. Wartość 

rynkowa przedmiotowej nieruchomości określona w operacie szacunkowym wynosi 

336 000 zł. Trwają prace mające na celu uregulowanie stanu faktycznego lokalu; 

4) zabudowana działka, zlokalizowana przy ul. Kombatantów 5 w Raciborzu a oznaczona 

geodezyjnie nr 882. Wartość rynkowa przedmiotowej nieruchomości określona w operacie 

szacunkowym wynosi 306 764,00 zł. Trwa procedura organizacji kolejnych przetargów  

na zbycie przedmiotowej nieruchomości; 

5) zabudowana działka, zlokalizowana przy ul. Cecylii 10 w Raciborzu a oznaczona 

geodezyjnie nr 1018/121. Wartość rynkowa przedmiotowej nieruchomości określona  
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w operacie szacunkowym wynosi 816 000,00 zł. Obecnie nieruchomość jest użyczona 

Gminie Racibórz do dnia 30 czerwca 2015 r., na cele oświatowe. Ponadto trwa procedura 

zmiany planu zagospodarowania przestrzennego mająca na celu wprowadzenie zapisów 

przewidujących usługi i zabudowę mieszkaniowa wielorodzinną. Planuje się wszcząć 

procedurę sprzedaży nieruchomości w II połowie br., tj. po wygaśnięciu umowy 

użyczenia, o której mowa wyżej. 

  

Biorąc pod uwagę wszystkie czynniki a w szczególności sytuację na rynku nieruchomości, 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek poinformował, że dochody  

na 2015 r. w kwocie 3 050 000,00 zł, których źródłem są wpływy z tytułu odpłatnego nabycia 

prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości nie zostaną wykonane. 

Najbardziej prawdopodobne jest zbycie nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Klasztornej 10 

w Raciborzu (pkt 1) oraz lokalu użytkowego nr 4 zlokalizowanego przy ul. Ludwika 4  

w Raciborzu (pkt 2) za kwotę ok. 1 500 000,00 zł.  

Mając na uwadze powyższą informację, Skarbnik Powiatu przekazała, że do końca marca br. 

Zarząd będzie musiał podjąć decyzję dotyczą zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją dotyczącą planowanego wykonania 

dochodów majątkowych Powiatu Raciborskiego na 2015 r. w kwocie ok. 1 500 000,00 zł, 

których źródłem są wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości.  

 

Starosta omówił interpelacje złożone przez radnych na sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 24 lutego 2015 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem 

UID 204989. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów 

udzielić odpowiedzi na interpelację radnego Adriana Plury i interpelację 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego Władysława Gumieniaka złożone  

na sesji w dniu 24 lutego 2015 r. 

 

Starosta omówił:  

1) plan pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa na rok 2015, który znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 202650,  

2) plan pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 2015 r., który znajduje się  
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w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 200187,  

3) plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą  

na rok 2015, który znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

200012,  

4) plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji na rok 2015, który znajduje się  

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 200009,  

5) plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok 2015, który znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 204390.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przekazał naczelnikom, kierownikom komórek 

organizacyjnych tut. Starostwa ww. plany pracy komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego 

na 2015 r., zobowiązując jednocześnie do przygotowania niezbędnych materiałów 

(dyspozycja Starosty – symbol komórki organizacyjnej – przy poszczególnych tematach 

komisji). Zakres przedstawianych materiałów kierownicy omówią każdorazowo  

z resortowym Starostą. 

 

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. ------------------------------------- 

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 3 marca 2015 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 3 marca 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 zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2015. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania w nieodpłatne 

użytkowanie środków trwałych dla SP ZOZ Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu, stanowiącego własność Powiatu Raciborskiego. 


