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OR.II.0022.1.34.2015 

PROTOKÓŁ  NR 36/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 4 sierpnia 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 35/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 30 lipca 2015 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

 

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 następne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 11 sierpnia br.  

o godz. 09.00. 

 

Ad. 1 

Protokół Nr 35/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 lipca   

2015 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

Ad. 2 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

226489. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

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

wniósł autopoprawki polegające na poprawieniu drobnych błędów językowych.  

Po zmianie, 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 dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2015 rok oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 18 sierpnia 2015 r. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2015 – 2025. 

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

226491. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2015 – 2025 wniósł autopoprawki polegające na poprawieniu drobnych 

błędów językowych.  

Po zmianie, 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 dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2015 – 2025 oraz postanowił o jego przekazaniu 

na sesję w dniu 18 sierpnia 2015 r. 

 

Starosta przypomniał, że Zarząd Powiatu Raciborskiego na posiedzeniu w dniu 23 lipca  

2015 r. pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  

oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w 2015 r. oraz polecił Kierownikowi Referatu Spraw 

Społecznych przekazać ww. projekt uchwały do zaopiniowania Powiatowej Społecznej 

Radzie Do Spraw Osób Niepełnosprawnych.  

Powiatowa Społeczna Rada Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w dniu 30 lipca 2015 r. 

podjęła Uchwałę nr 12/XII/2015, w której wyraziła pozytywną opinię o podziale środków 
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PFRON przedstawionym w projekcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  

oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2015. 

Ww. uchwała znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 226360. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił o przekazaniu do wiadomości radnych na sesję  

w dniu 18 sierpnia 2015 r. Uchwały nr 12/XII/2015 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw 

Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii  

na temat projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych  

na realizację tych zadań w roku 2015. 

Ad. 3 

Skarbnik Powiatu 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 

226200. 

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. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zaopiniowania pozbawienia kategorii drogi powiatowej dwóch odcinków dróg  

w Kędzierzynie – Koźlu. 

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

226024. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii 

drogi powiatowej dwóch odcinków dróg w Kędzierzynie – Koźlu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 
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Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 10, 

stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

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

226357. 

Starosta zaproponował, aby sprzedać prawo własności nieruchomości położonej w Raciborzu 

przy ulicy Klasztornej 10, oznaczonej jako działka nr 4373/164, k.m. 4, obręb Racibórz, 

zapisanej w księdze wieczystej nr GL1R/00021054/3 jako własność Powiatu Raciborskiego. 

Sprzedaż ww. nieruchomości nastąpi w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego 

dzierżawcy - Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Centrum Zdrowia" spółka z o.o.  

z siedzibą w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 10. Cena sprzedaży nieruchomości wynosi  

1 355 000,00 zł brutto i jest płatna jednorazowo przed zawarciem notarialnej umowy 

sprzedaży. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej 

położonej w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 10, stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego. 

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 zmiany 

uchwały dotyczącej udzielenia na czas określony pełnomocnictwa Panu Jackowi Kąskowi. 

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

226544. 

Wicestarosta przypomniał, że Uchwałą Nr 33/127/2015 Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia na czas określony pełnomocnictwa Panu Jackowi 

Kąskowi umożliwiono ww. osobie dokonywanie czynności w zakresie wystąpienia  

z wnioskiem o nadanie numeru NIP, założenia konta bankowego oraz podejmowania 

wszelkich czynności związanych z przejęciem obecnych pracowników szkół. W trakcie 

realizacji zadań związanych z uruchomieniem Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu zaszła potrzeba rozszerzenia pełnomocnictwa  

Pana Jacka Kąska o dodatkowe uprawnienia związane m.in. z negocjacją warunków umów  

z kontrahentami świadczącymi usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Centrum 

od dnia 1 września 2015 r. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia 

na czas określony pełnomocnictwa Panu Jackowi Kąskowi.  

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej udzielenia na czas określony pełnomocnictwa Panu Sławomirowi 

Janowskiemu. 

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

226546. 

Wicestarosta przekazał, że Uchwałą Nr 33/128/2015 Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia na czas określony pełnomocnictwa  

Panu Sławomirowi Janowskiemu umożliwiono ww. osobie dokonywanie czynności  

w zakresie wystąpienia z wnioskiem o nadanie numeru NIP, założenia konta bankowego  

oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z przejęciem obecnych pracowników 

szkół. W trakcie realizacji zadań związanych z uruchomieniem Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu zaszła potrzeba rozszerzenia pełnomocnictwa  

Pana Sławomira Janowskiego o dodatkowe uprawnienia związane m.in. z negocjacją 

warunków umów z kontrahentami świadczącymi usługi niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania Centrum od dnia 1 września 2015 r. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia 

na czas określony pełnomocnictwa Panu Sławomirowi Janowskiemu. 

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

Ad. 4 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z kartą 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 

226211. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że po przygotowaniu przedmiotowej karty informacyjnej 

zostało wydane Zarządzenie Starosty Raciborskiego z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie zmiany 

planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na 2015 rok. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu, Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu, Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu  

z dnia 23 i 30 lipca 2015 r. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. założeń  

do projektu budżetu Powiatu Raciborskiego na 2016 rok. 

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

226209. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z założeniami do projektu budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2016 rok polecił Skarbnikowi Powiatu przekazać Dyrektorom jednostek 

podległych oraz Naczelnikom Wydziałów/Kierownikom Referatów poniższe wytyczne  

wg. których należy opracować projekty budżetów na 2016 rok: 

1) plan dochodów na 2016 rok powinien być nie niższy niż plan dochodów na 2015 rok.                    

W przypadku gdy wykonanie dochodów na koniec sierpnia jest wyższe od planu,  

to dochody na 2016 rok należy zaplanować w tej wyższej kwocie, 

2) płace, energię oraz ZFŚS należy zaplanować wg realnego planowanego wykonania.  

Plan pozostałych wydatków rzeczowych powinien być przygotowany bez wzrostu, czyli 

wg stanu na dzień 01.01.2015 r.,  

3) wszystkie paragrafy (dochody i wydatki) powinny być szczegółowo opisane: źródła 

dochodów, sposób obliczania planu wydatków lub na co środki zostaną przeznaczone, 

4) w planie dochodów i wydatków należy również ująć programy/projekty unijne, które będą 

kontynuowane oraz/lub realizacja rozpocznie się w 2016 roku (wydatki ująć w wykazie 

przedsięwzięć wieloletnich w poz. 1), 

5) w przypadku gdy dany program unijny: jest realizowany w 2015 roku, będzie 

kontynuowany w 2016 roku, znana jest już kwota środków, które będą w 2015 r. 

niewykorzystane, należy zaplanować niewykorzystane środki w 2016 r. po stronie 

przychodów (jako wolne środki) i wydatków. Nie planujemy ich już dodatkowo jako 

dochody, chyba że środki te zostaną na koniec roku zwrócone do Instytucji Finansującej 

program/projekt w 2015 r., 

6) jednostki, które mają kilka rozdziałów powinny zaplanować właściwe wydatki rzeczowe  

na każdym z tych rozdziałów w ramach posiadanego budżetu. Można przesuwać środki 
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między paragrafami i rozdziałami, ale ogólna kwota budżetu powinna być zgodna  

wg stanu na dzień 01.01.2015 r., 

7) Tabelę Kalkulacyjną Zatrudnienia i Funduszu Płac należy wypełnić w podziale  

na administrację, obsługę oraz w przypadku jednostek oświatowych na nauczycieli,  

8) wraz z preliminarzami budżetowymi należy złożyć wykaz przedsięwzięć wieloletnich,  

o których mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych. Wydatki 

przewidziane na realizację przedsięwzięć powinny być zgodne z wydatkami 

zaplanowanymi w projekcie budżetu. 

Ponadto Zarząd polecił Skarbnikowi Powiatu przekazanie założeń do projektu budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2016 rok na najbliższe posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawił kartę informacyjną 

Referatu Inwestycji i Remontów dot. realizacji umowy nr SZ.273.1.2015 z dnia 18.03.2015 r. 

na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3525S Maków - Kornice”. 

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

225992. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną Referatu Inwestycji  

i Remontów dot. realizacji umowy nr SZ.273.1.2015 z dnia 18.03.2015 r. na zadaniu  

pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3525S Maków - Kornice”: 

1) zaakceptował Protokół konieczności wykonania robót dodatkowych spisany  

na ww.  zadaniu i  wyraził zgodę na wykonanie robót dodatkowych na przedmiotowym 

zadaniu do kwoty 46 101,11 zł (brutto),  

2) zatwierdził Protokół konieczności dokonania zmiany umowy spisany dnia 27.07.2015 r.  

na przedmiotowym zadaniu oraz wyraził zgodę na dokonanie zmiany umowy  

nr SZ.273.1.2015 z dnia 18.03.2015 r. w zakresie zmniejszenia zakresu robót  

i wynagrodzenia oraz zmiany harmonogramu  rzeczowo-finansowego robót. 

 

Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z kartą informacyjną Biura Rady dot. sytuacji 

Zarządu Powiatu Raciborskiego po wyborach ponownych do Rady Powiatu Raciborskiego. 

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

225490. 

Sekretarz Powiatu przypomniała, że w wyborach na kadencję 2014-2018 wybrano 23 radnych 

Rady Powiatu Raciborskiego. Po objęciu mandatów w trybie ustawowym, na sesji nowo 

wybranej Rady w dniu 15 grudnia 2014 r. dokonano wyboru Zarządu Powiatu z zachowaniem 
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wszelkich wymogów formalnych i proceduralno prawnych (w skład Zarządu wchodzili radni, 

których mandaty zostały następnie wygaszone w wyniku stwierdzenia nieważności 

wyborów). 

Po wyborach, do Sądu Okręgowego w Gliwicach Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku Wydział 

II Cywilny zostały złożone protesty wyborcze w trybie przepisów działu VII Kodeksu 

wyborczego, w wyniku których Sąd dnia 30 grudnia 2014 r. w drodze postanowienia  

II Ns 230/14 stwierdził nieważność wyborów w dwóch okręgach wyborczych z powodu 

błędów komisji obwodowych. Stwierdzenie nieważności objęło łącznie 12 radnych, których 

mandaty wygasły z dniem ogłoszenia, tj. 24 marca 2015 r. w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego (poz. 1723) Zarządzenia Nr 106/15 Wojewody Śląskiego  

z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Powiatu 

Raciborskiego w okręgu wyborczym nr 1 i w okręgu wyborczym nr 2.  

W wyborach ponownych kandydowali radni, których mandaty wygasły i zostali ponownie 

wybrani do Rady. Na pierwszej sesji po wyborach ponownych, tj. 13 maja 2015r. radni  

– elekci złożyli ślubowanie, po którym dokonano uzupełnienia składu osobowego członków 

komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego oraz przewodniczących komisji stałych.  

W porządku obrad nie znalazł się punkt dotyczący uzupełnienia składu Zarządu. Zgodnie  

z informacją prawną z dnia 6 maja 2015 r. nr OP.074.18.2015 skoro członek zarządu nie musi 

być radnym, wygaśnięcie mandatów trzech spośród pięciu członków Zarządu Powiatu 

Raciborskiego bieżącej kadencji nie powoduje konieczności przeprowadzania ponownych 

wyborów przez Radę Powiatu Raciborskiego. 

W dniu 19 czerwca 2105 r. radcy prawni Starostwa – Marta Topór – Piórko  

oraz Michał Gebel skierowali do Zarządu Powiatu Raciborskiego pismo, w którym zwrócili 

uwagę, iż na sesji 23 czerwca 2015 r. należy podjąć uchwały o wyborze Zarządu na podstawie 

art. 27 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym sugerując, iż wybory ponowne oznaczają 

rozwiązanie rady wyłonionej w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu                  

16 listopada 2014 r. i konieczność ponownego wyboru Zarządu Powiatu. W piśmie 

sugerowano również podjęcie starań o uzyskanie pisemnego stanowiska Wydziału Nadzoru 

Prawnego Wojewody Śląskiego w tej kwestii. 

Pismem z dnia 23 czerwca 2015 r. radca prawny Marta Topór – Piórko poinformowała,  

iż przeprowadziła rozmowę z Zastępcą Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – Iwoną Andruszkiewicz, w powyższym temacie.  

W trakcie rozmowy padło stwierdzenie, iż Rada wykonała już obowiązek, o którym mowa  

w art. 27 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, wybierając Zarząd Powiatu 
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Raciborskiego w składzie obecnym i nie uległa rozwiązaniu wskutek powtórzenia wyborów 

w kwietniu 2015 r. Zatem nie zachodzi konieczność ponownego wyboru Zarządu w trybie 

określonym w art. 27 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym. 

Decyzją Zarządu Powiatu Raciborskiego wystąpiono o zewnętrzną opinię prawną  

w przedmiocie określenia skutków prawnych stwierdzenia nieważności wyborów w okręgach 

wyborczych do rady powiatu dla zarządu. Opinię Wydawnictwa Profil – Działu Orzecznictwa 

w Sprawach Samorządowych wydał dr hab. Jerzy Korczak. Opinia  

z dnia  6 lipca 2015 r. zawiera jednoznaczne stwierdzenie, iż: 

 „1. nieważność wyborów w dwóch okręgach wyborczych, a następnie wygaśnięcie 

mandatów 12 radnych nie wywiera wpływu na podjęte z ich udziałem uchwały,  

w tym uchwały w sprawie wyboru Zarządu Powiatu, 

 2. wygaśnięcie mandatów radnych wybranych w skład Zarządu nie wywiera wpływu na ich 

członkostwo w Zarządzie ani przed, ani po dniu wygaśnięcia mandatów.” 

W dniu 15 lipca 2105 r. Krzysztof Nowak - Dyrektor Wydziału Prawnego Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Katowicach, na spotkaniu ze Starostą Raciborskim oraz Przewodniczącym 

Rady Powiatu Raciborskiego, podtrzymał stanowisko Zastępcy Dyrektora Wydziału Nadzoru 

Prawnego – Iwony Andruszkiewicz przedstawione w trakcie rozmowy telefonicznej z radcą 

prawnym Martą Topór – Piórko w dniu 23 czerwca 2105 r., iż Rada Powiatu Raciborskiego  

nie uległa rozwiązaniu wskutek powtórzenia wyborów. Zatem nie zachodzi konieczność 

ponownego wyboru Zarządu Powiatu Raciborskiego w trybie art. 27 ust. 1 ustawy  

o samorządzie powiatowym. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną Biura Rady dot. sytuacji 

Zarządu Powiatu Raciborskiego po wyborach ponownych do Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Magdalena Powązka   

 

 

 

 

 

 



 

 

10 

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 4 sierpnia 2015 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 4 sierpnia 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 zaopiniowania pozbawienia kategorii 

drogi powiatowej dwóch odcinków dróg w Kędzierzynie – Koźlu. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży nieruchomości 

zabudowanej położonej w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 10, stanowiącej własność 

Powiatu Raciborskiego. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

udzielenia na czas określony pełnomocnictwa Panu Jackowi Kąskowi. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

udzielenia na czas określony pełnomocnictwa Panu Sławomirowi Janowskiemu. 


