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OR.II.0022.1.35.2015 

PROTOKÓŁ  NR 37/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 11 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 36/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 4 sierpnia 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 18 sierpnia br.  

o godz. 09.00. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 36/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 4 sierpnia   

2015 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 
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Ad. 2 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Raciborski – zwany dalej regulaminem wynagradzania nauczycieli.  

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

227392. 

Na wstępie Wicestarosta zwrócił uwagę, że omawiane zagadnienie dotyczące regulaminu 

wynagradzania nauczycieli należy do skomplikowanych ze względu m.in. na różne 

stanowiska/interpretacje ww. materii przez organy nadzorcze na terenie kraju. 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela jednostka samorządu 

terytorialnego prowadząca szkoły określa w drodze regulaminu dla nauczycieli wysokość 

dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, warunki obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz inne świadczenia 

wynikające ze stosunku pracy. 

Uregulowania te zawarto w Uchwale Nr XXVIII/285/2009 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Raciborski oraz w dwóch uchwałach zmieniających z dnia 31 marca 2009 r.  

i z dnia 31 maja 2011 r. Obecnie zachodzi konieczność nowelizacji ww. aktów.  

Proponowane zmiany dotyczą głównie dodatków motywacyjnych oraz funkcyjnych.  

Dodatek motywacyjny został określony procentowo. W przypadku dodatku funkcyjnego  

został uporządkowany katalog stanowisk oraz wprowadzono zmiany wartości kwot 

miesięcznych dodatków.  

Wicestarosta poinformował, że regulamin wynagradzania nauczycieli podlega uzgodnieniu  

z władzami statutowymi związków zawodowych zrzeszających nauczycieli oraz przekazaniu 

do konsultacji zgodnie z Uchwałą Nr XIX/196/2012 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu  

lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów 

aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji.  
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Jak przekazał Wicestarosta skutki finansowe przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli 

wynosić będą ok. 70 000,00 zł – 100 000,00 zł w skali roku. Dokładne dane znane będą  

we wrześniu 2015 r.  

Skarbnik Powiatu podkreśliła, że wg planu wydatki bieżące szkół i placówek oświatowych, 

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski zwiększono na chwilę obecną już   

o ok. 2 300 000,00 zł. Wprowadzenie nowego regulaminu wynagradzania nauczycieli obciąży 

dodatkowo budżet Powiatu Raciborskiego.  

Wicestarosta zaznaczył, że przyjęcie regulaminu wynagradzania nauczycieli jest 

rozwiązaniem systemowym wynikającym z wprowadzenia zmian w sieci publicznych szkół 

ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu raciborskiego. Mając na uwadze 

sytuację finansową Powiatu Raciborskiego podjęto działania, które przyczynią się  

do zmniejszenia wydatków m.in. poprzez utworzenie z dniem 1 września 2015 r. Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 oraz nr 2 w Raciborzu.  

Sekretarz Powiatu zgłosiła uwagi do zapisów omawianego projektu uchwały, które dotyczyły  

w szczególności kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli, o których mowa  

w § 9 regulaminu wynagradzania nauczycieli.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski wycofał z porządku obrad przedmiotowy projekt 

uchwały. W związku z powyższym polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

ponowne przeanalizowanie jego zapisów z radcą prawnym pod kątem formalno – prawnym, 

w szczególności w zakresie funduszu nagród dla nauczycieli, a następnie przedstawienie  

na kolejnym posiedzeniu. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie likwidacji 

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych im. Gustawa Morcinka wchodzącego w skład 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11. 

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

226699. 

Wicestarosta poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały dotyczy podjęcia zamiaru 

likwidacji z dniem 31 sierpnia 2016 r. Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  

im. Gustawa Morcinka w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11.  
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Szkoła objęta likwidacją nie realizuje swej działalności statutowej, gdyż nie posiada 

słuchaczy, a ostatniego naboru do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych dokonano  

w roku szkolnym 2012/2013. Słuchacze zakończyli edukację w roku szkolnym 2014/2015. 

Likwidowana szkoła prowadziła swoją działalność edukacyjną w budynku i na mieniu 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu. Likwidacja szkoły jest działaniem 

porządkującym istniejącą strukturę Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu. 

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 zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  

im. Gustawa Morcinka wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1  

w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję,  

która odbędzie się we wrześniu 2015 r.  

 

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 

227331. 

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, po wprowadzeniu autopoprawki polegającej na poprawieniu 

błędu językowego. 

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

 

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 

227332. 

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 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 
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Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego  

w Raciborzu przy ul. Klasztornej 9. 

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

225071. 

Wicestarosta poinformował, że omawiany projekt uchwały dotyczy odwołania ze stanowiska 

dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu przy ul. Klasztornej 9  

Pana Janusza Obarymskiego z powodu złożenia przez wyżej wymienionego rezygnacji  

z tegoż stanowiska, za trzymiesięcznym wypowiedzeniem, ze skutkiem na dzień 1 września 

2015 r. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu przy ul. Klasztornej 9. 

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 powierzenia 

pełnienia obowiązków dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu  

przy ul. Klasztornej 9. 

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

225125. 

Wicestarosta zaproponował, aby Zarząd powierzył Panu Arturowi Krawcowi pełnienie 

obowiązków dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu  

przy ul. Klasztornej 9, na okres od 1 września 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków 

dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu przy ul. Klasztornej 9. 

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 

upoważnienia dyrektora jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem 

bieżącej działalności Powiatu Raciborskiego przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy  

w Raciborzu. 

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

225225. 
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Wicestarosta przekazał, że z uwagi na fakt, iż z dniem 1 września 2015 r. zachodzi zmiana  

na stanowisku dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu  

w ww. projekcie uchwały upoważnia się Pana Artura Krawca – pełniącego obowiązki 

dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu do składania w imieniu 

Powiatu Raciborskiego oświadczeń woli w sprawach związanych z: 

1) bieżącym kierowaniem jednostką i jej funkcjonowaniem oraz administrowaniem mieniem, 

w jakie została wyposażona, 

2) wykonywaniem zadań statutowych jednostki i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie 

zamówień publicznych w ramach tych zadań, 

3) dysponowaniem środkami budżetowymi w ramach wydatków określonych w planie 

finansowym jednostki za dany rok. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki  

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności Powiatu 

Raciborskiego przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu. 

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

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia dyrektora jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem 

bieżącej działalności Powiatu Raciborskiego przez Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu. 

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

225222. 

Wicestarosta poinformował, że z uwagi na fakt, iż z dniem 1 września 2015 r.  

Pan Jacek Kąsek obejmie funkcję dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu w projekcie uchwały zaproponowano, aby Pan Jacek Kąsek 

został upoważniony do składania w imieniu Powiatu Raciborskiego oświadczeń woli  

w sprawach związanych z: 

1) bieżącym kierowaniem jednostką i jej funkcjonowaniem oraz administrowaniem mieniem, 

w jakie została wyposażona, 

2) wykonywaniem zadań statutowych jednostki i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie 

zamówień publicznych w ramach tych zadań, 

3) dysponowaniem środkami budżetowymi w ramach wydatków określonych w planie 

finansowym jednostki za dany rok. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki  

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności Powiatu 

Raciborskiego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu. 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia dyrektora jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem 

bieżącej działalności Powiatu Raciborskiego przez Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu. 

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

225224. 

Wicestarosta przekazał, że z uwagi na fakt, iż z dniem 1 września 2015 r.  

Pan Sławomir Janowski obejmie funkcję dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu w przedmiotowym projekcie uchwały zaproponowano,  

aby upoważnić Pana Sławomira Janowskiego do składania w imieniu Powiatu Raciborskiego 

oświadczeń woli w sprawach związanych z: 

1) bieżącym kierowaniem jednostką i jej funkcjonowaniem oraz administrowaniem mieniem, 

w jakie została wyposażona, 

2) wykonywaniem zadań statutowych jednostki i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie 

zamówień publicznych w ramach tych zadań, 

3) dysponowaniem środkami budżetowymi w ramach wydatków określonych w planie 

finansowym jednostki za dany rok. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki  

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności Powiatu 

Raciborskiego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela  

w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach ubiegającego się o awans na stopień 

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

227178. 

Wicestarosta przypomniał, że Uchwałą Nr 34/134/2015 Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela  

w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego, powołano 5 członków komisji. W związku z otrzymaniem 

informacji o nieobecności dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach 

Pana Rafała Lazara w czasie przewidzianego posiedzenia komisji egzaminacyjnej z uwagi  

na planowany urlop wypoczynkowy, koniecznym stało się powołanie w jego miejsce 

wicedyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach Pana Janusza Klejnego. 

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

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

komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym                      

w Rudach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 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 powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół 

Mechanicznych w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

227171. 

Wicestarosta przekazał, że Uchwałą Nr 34/132/2015 Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela  

w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego, powołano 5 członków komisji. W związku z otrzymaniem 

informacji o upoważnieniu Pani Teresy Ćwik, Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa 

Polskiego w Raciborzu do reprezentowania Pani Edyty Cieszyńskiej, nauczyciela Zespołu 

Szkół Mechanicznych w Raciborzu w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, koniecznym stało się 

rozszerzenie składu komisji o dodatkowego członka w osobie Pani Teresy Ćwik.  

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

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

komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 11 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 

227287. 

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

Ekonomicznych w Raciborzu, Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek omówił kartę informacyjną 

Wydziału Komunikacji i Transportu dot. ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowa-

nia o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich. 

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

227012. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek poinformował, że na podstawie 

art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady  

z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego  

i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG)  

nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 i art. 23 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym 

organizator publikuje ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia najpóźniej rok przed rozpoczęciem procedury przetargowej. Informacja ta 

publikowana jest w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie BIP. Zgodnie  

z obowiązującymi przepisami organizator dokonuje wyboru operatora w jednym  

z następujących trybów: 

1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych,  

2) ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, 

3) bezpośredniego zawarcia umowy z podmiotem wewnętrznym, w rozumieniu 

rozporządzenia (WE) nr 1370/2007, powołanym do świadczenia usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1239114:ver=12&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1383124:ver=0&full=1
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Przepisy ustawy o publicznym transporcie zbiorowym dopuszczają możliwość zmiany  

w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia zamieszczonych w nim informacji. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną Wydziału 

Komunikacji i Transportu dot. ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 

w powiatowych przewozach pasażerskich wskazał tryb wyboru operatora publicznego 

transportu zbiorowego poprzez bezpośrednie zawarcie umowy z podmiotem wewnętrznym  

– Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością na okres 36 miesięcy, w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług 

publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego 

rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70. 

 

Starosta przedstawił informację Biura Rady o terminach posiedzeń Komisji Stałych Rady 

Powiatu Raciborskiego, które odbędą się w sierpniu 2015 r. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 227234. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z otrzymanym mejlem od Pani Agnieszki Wiklińskiej  

– p.o. Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu  

z dnia 10 sierpnia 2015 r., w którym zaproponowano zorganizowanie wspólnie  

z Krwiodawstwem, Miastem Racibórz i Powiatem Raciborskim „Dnia Otwartego”. Zgodnie  

z propozycją uroczystości propagujące ideę honorowego krwiodawstwa odbędą się  

24 sierpnia 2015 r.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował propozycję Pani Agnieszki Wiklińskiej  

– p.o. Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu  

z dnia 10 sierpnia 2015 r. wyrażając zgodę na objęcie honorowym patronatem Starosty 

Raciborskiego „Dnia Otwartego”, udzielenie wsparcia finansowego w wysokości 1 000,00 zł 

oraz przekazanie materiałów promocyjnych. W związku z powyższym polecił Kierownikowi 

Referatu Spraw Społecznych podjęcie działań w celu realizacji ww. przedsięwzięcia.  

 

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 11 sierpnia 2015 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 11 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 zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2015. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu przy ul. Klasztornej 9. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków 

dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu przy ul. Klasztornej 9. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki  

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności Powiatu 

Raciborskiego przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki  

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności Powiatu 

Raciborskiego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  

w Raciborzu. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki  

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności Powiatu 

Raciborskiego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2  

w Raciborzu. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym w Rudach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Mechanicznych  

w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

 


