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OR.II.0022.1.25.2015 

PROTOKÓŁ  NR 27/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 3 czerwca 2015 r.  

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

W związku z nieobecnością Starosty Ryszarda Winiarskiego, mając na uwadze § 57 

ust. 1 Statutu Powiatu Raciborskiego, posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta Marek Kurpis.  

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane 

quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał.  

   

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 25/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 27 maja 2015 r. i Protokołu Nr 26/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 28 maja 2015 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

 

Wicestarosta poinformował, że następne posiedzenie Zarządu odbędzie się w tut. Starostwie  

9 czerwca 2015 roku o godz. 09.00. 

 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął szczegółowy porządek posiedzenia, który stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 25/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 maja 2015 r.  

i Protokół Nr 26/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 28 maja 2015 r.  

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

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2014 r. przez Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu  

i pokrycia straty netto. 

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

216997. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 

31.12.2014 r. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu i pokrycia straty netto oraz postanowił o jego przekazaniu 

na sesję w dniu 23 czerwca 2015 r. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatwierdzenia wykazu przeznaczonego do zbycia mienia ruchomego 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 

217001. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia wykazu przeznaczonego do zbycia mienia ruchomego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 23 czerwca 2015 r. 

 

Ad. 3 

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan zapoznała zebranych z projektem 

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 

217974. 
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Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan zasygnalizowała konieczność 

wprowadzenia ewentualnych, dodatkowych zmian w budżecie, które wynikają z przedłożonej 

na dzisiejsze posiedzenie karty informacyjnej Referatu Spraw Społecznych dot. przyjęcia 

przez Zarząd Powiatu oferty Stowarzyszenia na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych 

„DOM” z Raciborza na wsparcie realizacji zadania publicznego pt. „Aktywni na wakacjach”  

i udzielenia w trybie pozakonkursowym dotacji na wsparcie realizacji ww. zadania 

publicznego.  

Wicestarosta zaproponował, aby przedmiotowa karta informacyjna została omówiona szerzej 

w pkt 4 niniejszego protokołu, jednocześnie sugerując wprowadzenie dodatkowych zmian  

w budżecie.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok, nawiązując do ww. propozycji 

Wicestarosty,  dokonał w Rozdziale 85395 zmian w planie wydatków będących w dyspozycji 

Referatu Spraw Społecznych z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego  

pt. „Aktywni na wakacjach” w kwocie 2 600,00 zł. 

Po zmianie, 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. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie  

przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia 

objętych dofinansowaniem w 2015 roku. 

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

217385. 

Wicestarosta przypomniał, że projekt niniejszej uchwały został skierowany do władz 

statutowych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, tj. MOZ NSZZ „Solidarność” 

Pracowników Oświaty w Raciborzu oraz Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa 

Polskiego w Raciborzu, celem przedstawienia opinii. Władze statutowe związków 

zawodowych zrzeszających nauczycieli pozytywnie zaopiniowały projekt przedmiotowej 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, 

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 

nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2015 roku. 

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

Jednocześnie Zarząd, zgodnie z opinią Sekretarza Powiatu, zasugerował, aby w kolejnych 

latach ustalanie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na dany 

rok kalendarzowy następowało niezwłocznie, a tym samym projekt stosownej uchwały 

Zarządu przygotowywany był w możliwie najkrótszym terminie od daty uchwalenia budżetu 

na kolejny rok. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu przy ul. Stalmacha 12. 

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

217907. 

Wicestarosta przekazał, że na podstawie art. 5c pkt 2, art. 36a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty organ prowadzący powołuje komisję konkursową  

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki. Szczegółowy 

tryb pracy komisji konkursowej określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  

i Sportu z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora 

publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej. 

Obecny dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu pełni funkcję do 31 sierpnia 

2015 r. Zachodzi zatem konieczność przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora  

ww.  placówki w celu wyłonienia kandydata na dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury  

w Raciborzu.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej  

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury  

w Raciborzu przy ul. Stalmacha 12. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 
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Wicestarosta przekazał, że posiedzenie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu  

na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu przy ul. Stalmacha 12 

odbędzie się 10 czerwca 2015 r. Z kolei posiedzenia komisji konkursowych  

do przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów: Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 z siedzibą w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3  

oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 z siedzibą w Raciborzu  

przy ul. Zamkowej 1 będą miały miejsce 24 czerwca 2015 r., a nie jak informowano 

wcześniej 18 czerwca br.  

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przystąpienia Powiatu Raciborskiego do projektu pn. „Integracja poprzez mobilność.  

Edycja I”. 

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

217853. 

Wicestarosta zaproponował, aby Zarząd wyraził zgodę na przystąpienie Powiatu 

Raciborskiego do projektu pn. „Integracja poprzez mobilność. Edycja I” ogłoszonego  

przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w ramach Osi priorytetowej IV „Innowacje 

społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działania 4.2 „Programy mobilności 

ponadnarodowej”, nabór POWR.04.02.00-IZ.00-00-00-005/15. Celem wspomnianego 

konkursu jest umożliwienie integracji młodych, biernych zawodowo osób ze środowiskiem 

zawodowym lub systemem edukacji. Ww. propozycja spotkała się z akceptacją zebranych. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do projektu pn. „Integracja poprzez mobilność. Edycja I”. 

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

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zaprezentował projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości 

wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Raciborzu  

przy ul. Klasztornej 10. 

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

217572. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przypomniał, że Uchwałą  

Nr XLVII/439/2014 z dnia 28 października 2014 r. Rada Powiatu Raciborskiego wyraziła 
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zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 10  

oraz przyznała pierwszeństwo w jej nabyciu dotychczasowemu dzierżawcy - Niepublicznemu 

Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Centrum Zdrowia” spółka z o.o. z siedzibą w Raciborzu. 

Wartość rynkowa przedmiotowej nieruchomości określona w operacie szacunkowym wynosi 

1 355 000,00 zł.  

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

„Właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości 

przeznaczonych do sprzedaży (...)". W związku z powyższym sporządza się i podaje  

do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej 

zabudowaną nieruchomość zlokalizowaną przy ul. Klasztornej 10 w Raciborzu, który stanowi 

załącznik do omawianej uchwały. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie sporządzenia i podania do publicznej 

wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Raciborzu  

przy ul. Klasztornej 10. 

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

 

Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku herbu Powiatu Raciborskiego. 

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

217935. 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że Dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach 

pismem z dnia 25 maja 2015 r. zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na umieszczenie 

herbu Powiatu Raciborskiego w folderze pt. „Panorama powiatów województwa śląskiego 

2015”. Opracowanie zawierać będzie szeroki zakres danych charakteryzujących potencjał 

społeczno-ekonomiczny powiatów i miast na prawach powiatu zaprezentowanych w formie 

graficznej i tabularycznej. Wydawnictwo ukaże się w wersji polsko-angielskiej w formie 

papierowej i elektronicznej (na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Katowicach). 

Zgodnie z § 8 załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXVII/359/2005 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków używania herbu i flagi 

Powiatu Raciborskiego warunkiem używania wizerunku herbu i flagi Powiatu Raciborskiego 

przez podmioty inne niż organy powiatu, starostwo i radni jest uzyskanie zgody zarządu 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie 

wizerunku herbu Powiatu Raciborskiego. 

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

 

Ad. 4 

 

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 

217994. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Zespołu Szkół 

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

Szkół Mechanicznych w Raciborzu, Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych  

w Raciborzu, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, Zespołu Szkół Zawodowych  

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

w Raciborzu, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu, Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, 

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu z dnia 27 i 28 maja 2015 r. 

W tym miejscu Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan omówiła pismo 

Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu nr II LO.311.8.2015 z dnia 2 czerwca 

2015 r. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora II Liceum 

Ogólnokształcącego w Raciborzu nr II LO.311.8.2015 z dnia 2 czerwca 2015 r.:  

1) wyraził zgodę na dokonanie przesunięć  między paragrafami płacowymi,  

2) nie wyraził zgody na dokonanie zmian w planie dochodów, postanawiając,  

że ewentualne zmiany między źródłami dochodów będzie można dokonywać  

w IV kwartale br. 

O powyższym Wydział Finansowy poinformuje Dyrektora.  

 

Nawiązując do wcześniejszych ustaleń Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu 

Spraw Społecznych dot. przyjęcia przez Zarząd Powiatu oferty Stowarzyszenia na rzecz 
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wspierania osób niepełnosprawnych „DOM” z Raciborza na wsparcie realizacji zadania 

publicznego pt. „Aktywni na wakacjach” i udzielenia w trybie pozakonkursowym dotacji  

na wsparcie realizacji ww. zadania publicznego. 

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

217965. 

Wicestarosta poinformował, że dnia 29 maja br. Stowarzyszenie na rzecz wspierania osób 

niepełnosprawnych „DOM” z Raciborza złożyło ofertę na wsparcie realizacji zadania 

publicznego pt. „Aktywni na wakacjach”, którego czas realizacji wynosiłby trzy miesiące. 

Głównym celem projektu jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu, aktywizacja społeczna 

oraz podtrzymanie nawyków potrzebnych w codziennym życiu dzieci i młodzieży uczącej się 

Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu. W okresie letnim osoby te pozostają bez wsparcia  

i terapii zapewnianej w czasie roku szkolnego przez ZSS w Raciborzu. Wskazanym jest 

kontynuowanie tego procesu poprzez prowadzenie dostosowanych do ich indywidualnych 

potrzeb i możliwości zajęć terapeutycznych z zakresu terapii pedagogicznej, psychologicznej, 

ruchowej, zajęciowej. Zgodnie ze złożoną ofertą wnioskowana przez Stowarzyszenie kwota 

dofinansowania Powiatu Raciborskiego to 9 600,00 zł. Wkład własny Stowarzyszenia  

to praca wolontariuszy wyceniona łącznie na 2 400,00 zł.  

Przepisy art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie umożliwiają wsparcie realizacji zadania publicznego z pominięciem 

otwartego konkursu ofert. Koniecznym jest spełnienie dwóch warunków, tj. wysokość 

dofinansowania realizacji zadania publicznego nie może przekroczyć 10 000 zł i zadanie 

wykonywane będzie w okresie krótszym niż 90 dni. W takim przypadku organ wykonawczy 

jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji zadania zamieszcza ofertę  

w BIP, w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego na tablicy ogłoszeń i na stronie 

internetowej na okres 7 dni roboczych. Po upływie ww. terminu i rozpatrzeniu ewentualnych 

uwag zawierana jest umowa o udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego, do której 

załącznik stanowi złożona oferta.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną Referatu Spraw 

Społecznych dot. przyjęcia przez Zarząd Powiatu oferty Stowarzyszenia na rzecz wspierania 

osób niepełnosprawnych „DOM” z Raciborza na wsparcie realizacji zadania publicznego  

pt. „Aktywni na wakacjach” i udzielenia w trybie pozakonkursowym dotacji na wsparcie 

realizacji ww. zadania publicznego: 

1) przyjął ofertę Stowarzyszenia na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych „DOM”  

z Raciborza na wsparcie realizacji zadania publicznego pt. „Aktywni na wakacjach”,  



 

 

9 

2) dokonał w Rozdziale 85395 zmian w planie wydatków będących w dyspozycji Referatu 

Spraw Społecznych z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego  

pt. „Aktywni na wakacjach” w kwocie 2 600,00 zł,  

3) polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych przeprowadzić procedurę zgodnie  

z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz.1118 ze zm.) i w efekcie zawrzeć umowę 

o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zaprezentował protokół 

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 maja 2015 r. spółki pod firmą: 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu. 

Ww. protokół znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 218024. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem Zwyczajnego Zgromadzenia 

Wspólników z dnia 28 maja 2015 r. spółki pod firmą: Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w Raciborzu. 

 

Wicestarosta przedstawił wnioski Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy 

Zagranicą z posiedzenia w dniu 27 maja 2015 r., które znajdują się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 218136.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Inspektorowi ds. współpracy z mediami OR przekazać 

wniosek nr 1 Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy Zagranicą  

z posiedzenia w dniu 27 maja 2015 r. Dyrektorowi Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej  

i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, celem zajęcia 

stanowiska, a następnie udzielić na niego odpowiedzi.  

 

Wicestarosta omówił interpelacje złożone przez radnych na sesji Rady Powiatu Raciborskiego 

w dniu 27 maja 2015 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem 

UID 218242. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów 

udzielić odpowiedzi na interpelacje radnych: Franciszka Marcola, Dominika Koniecznego  

i Adriana Plury złożone na sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 27 maja 2015 r. 
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Wicestarosta przedstawił, otrzymaną w dniu 3 czerwca br. informację Biura Rady, w której 

przekazano, że posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbędą się w dniach 5 i 9 czerwca 2015 r. 

Tematem posiedzenia Komisji będzie: „Wykonanie budżetu Powiatu za 2014 rok  

w tym wydatków osobowych i rzeczowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu”.  

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 218311. 

 

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

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 3 czerwca 2015 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 3 czerwca 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 ustalenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, maksymalnej 

kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady 

kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem  

w 2015 roku. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji konkursowej  

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury  

w Raciborzu przy ul. Stalmacha 12. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do projektu pn. „Integracja poprzez mobilność. Edycja I”. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sporządzenia i podania do publicznej 

wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Raciborzu 

przy ul. Klasztornej 10. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie 

wizerunku herbu Powiatu Raciborskiego. 


