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OR.II.0022.1.46.2015 

PROTOKÓŁ  NR 48/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 27 października 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 47/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 20 października 2015 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

5. Realizacja uchwały Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Na wstępie Starosta poinformował, że Biuro Rady przekazało w dniu dzisiejszym wnioski  

i opinie zgłoszone na posiedzeniach Komisji Rady Powiatu Raciborskiego, stąd zachodzi 

konieczność rozszerzenia porządku posiedzenia.  

Po zmianie, 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 przekazał, że kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 28 października br.  

o godz. 08.30.  
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Ad. 1 

 

Protokół Nr 47/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20 października  

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

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z nową wersją projektu uchwały Rady 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 

235980. 

Skarbnik Powiatu wyjaśniła, iż w przedmiotowym projekcie uchwały, w stosunku do wersji 

projektu uchwały omawianej w trakcie posiedzenia w dniu 14 października br., zmieniły się 

kwoty ogółem, co jest konsekwencją zmian dokonanych przez Zarząd w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2015 rok. 

Jednocześnie Skarbnik Powiatu poinformowała, że ze zmianami w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2015 rok zostali zapoznani radni na posiedzeniu Komisji Budżetu  

i Finansów w dniu 26 października 2015 r.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2015 rok oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 27 października br.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła nową wersję projektu 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 

235982. 

Omawiając przedmiotowy projekt uchwały Skarbnik Powiatu zwróciła m.in. uwagę na fakt,  

że w wykazie przedsięwzięć wieloletnich do WPF ujęto nowe zadanie pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 3532S ul. Wiejska, Główna i Rakowiec w Rudyszwałdzie”.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
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Powiatu Raciborskiego na lata 2015 – 2025 oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję  

w dniu 27 października br. 

 

Wicestarosta zaprezentował nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej powołania komisji konkursowej  

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa 

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 

237766. 

Wicestarosta przypomniał, że Rada Powiatu Raciborskiego w dniu 29 września 2015 r. 

podjęła uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu  

na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

Przy sporządzeniu ww. projektu uchwały kierowano się wyrokiem Naczelnego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2014 r. sygn. akt II OSK 56/14, który 

stwierdził, iż „Powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

kierownika (zastępcy kierownika, w przypadku gdy kierownik nie jest lekarzem)  

w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, należy do kompetencji organu 

stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.”. 

Dnia 13 października 2015 r. Radca Prawny tut. Starostwa Michał Gebel otrzymał 

telefoniczną wiadomość, iż Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Katowicach przekaże w najbliższych dniach Radzie Powiatu Raciborskiego zawiadomienie 

o wszczęciu postępowania nadzorczego dotyczącego stwierdzenia nieważności wspomnianej 

uchwały Rady, gdyż zdaniem Wydziału powołanie komisji konkursowej należy  

do kompetencji organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego. 

W związku z powyższym na posiedzeniu w dniu 14 października br. Zarząd omawiał projekt 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej powołania 

komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora  

ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

W dniu 22 października br. Wydział Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Katowicach wszczął postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności 

Uchwały Nr XI/105/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie 
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powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy 

dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu w całości, jako niezgodnej z art. 49 ust. 2 

oraz art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w związku 

z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Jednocześnie 

określono, iż termin na wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego upływa z dniem 8 listopada 

2015 r. 

Wicestarosta przekazał, że w omawianym projekcie uchwały uzupełniono o powyższą 

informację uzasadnienie oraz poprawiono drobne błędy redakcyjne.  

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało dostarczone do tut. Starostwa  

w dniu 23 października br. i znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem 

UID 237621. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej powołania komisji 

konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 27 października 2015 r. 

 

Jednocześnie Zarząd postanowił, że zwróci się z prośbą do Przewodniczącego Rady Powiatu 

Raciborskiego o wprowadzenie na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 27 października 

2015 roku: 

1) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian                    

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok,  

2) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian                    

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2015 – 2025,  

3) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia uchwały 

dotyczącej powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu 

 

i jednocześnie wycofanie z porządku obrad ww. projektów uchwał przekazanych pismem                    

nr OR.II.0022.3.9.2015 z dnia 14 października 2015 r.  
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Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawił projekt uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat  

za przechowywanie pojazdów w 2016 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

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

237759. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przypomniał, iż przedmiotowy 

projekt uchwały omówiony został na posiedzeniu w dniu 23 września 2015 roku. 

Działając w oparciu o Uchwałę 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 

Zarząd  skierował projekt omawianej uchwały Rady Powiatu Raciborskiego do konsultacji. 

Konsultacje prowadzono w formie pisemnego i elektronicznego wyrażenia opinii w terminie 

od 7 października 2015 r. do 21 października 2015 r. Osobą uprawnioną do kontaktu  

z organizacjami pozarządowymi był Pan Rajmund Ignacy - inspektor w Wydziale 

Komunikacji i Transportu. Żadna z organizacji pozarządowych nie wzięła udziału  

w konsultacjach.  

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 ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie 

pojazdów w 2016 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 24 listopada 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 

237632. 

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

Nawiązując do ww. uchwały, Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego polecili,  

aby Sekretarz Powiatu na kolejnym posiedzeniu przedstawiła ustne wyjaśnienia dotyczące 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok w Rozdziale 75045 w planie 

wydatków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego.  

 

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 

237678. 

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. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

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

237736. 

Wicestarosta przedstawił uzasadnienie co do wysokości proponowanych dodatków 

motywacyjnych dla poszczególnych dyrektorów szkół i placówek oświatowych,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. Jednocześnie wniósł  

o wprowadzenie autopoprawek do załącznika projektu uchwały – tabeli „Dodatki 

motywacyjne dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski za okres od 1 listopada do 31 grudnia 2015 r.” 

polegających na:  

1) dodaniu wersu nr 9 i tym samym ustaleniu dodatku motywacyjnego dla p. o. Dyrektora 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu Artura Krawca w wysokości 150 zł 

miesięcznie, 

2) zmianie w kolumnie „Miesięczna wysokość dodatku motywacyjnego w zł” w wersie 

„Razem” kwoty 6 900 na kwotę 7 050.  

 



 

 

7 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustalenia dodatków 

motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski, po wprowadzeniu autopoprawek do załącznika 

polegających na dodaniu wersu 9 w brzmieniu: „Artur Krawiec MOS 150” i zmianie kwoty 

„Razem” na „7 050”.   

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

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu omówiła 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 

237631. 

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

Specjalnych w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Powiatowego Urzędu Pracy 

w Raciborzu. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia raportów z przedkładanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne 

Powiatu Raciborskiego. 

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

237214. 

Skarbnik Powiatu omówiła informację nt. sprawozdań z zakresu dochodów i wydatków  

za III kwartały 2015 r. przedkładanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego. 

Przekazała, że sprawozdania korygowały:   

1) Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu – korekta sprawozdania Rb-28S wynika                  

z mylnego przeniesienia danych z ewidencji księgowej do SJO Bestia, 

2) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu – korekta Rb-50  

dot. pomyłkowo wpisanej pozycji środków na zadania własne. 

 

Jednocześnie Skarbnik Powiatu poinformowała, że główne księgowe ww. jednostek zostały 

pouczone ustnie o konieczności dokładania większej staranności przy sporządzaniu 

sprawozdań. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację z przedkładanych sprawozdań  

przez jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego z zakresu dochodów i wydatków  

za III kwartały 2015 r. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zapoznał zebranych z kartą 

informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. realizacji umowy nr SZ.273.2.2015  

z dnia 20.05.2015 r. na zadaniu pn. „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w ZSM  

w Raciborzu”. 

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

237846. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. realizacji umowy 

nr SZ.273.2.2015 z dnia 20.05.2015 r. na zadaniu pn. „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego  

w ZSM w Raciborzu”: 

1) zaakceptował Protokół konieczności wykonania robót dodatkowych spisany  

w dniu 26.10.2015 r. na przedmiotowym zadaniu i wyraził zgodę na wykonanie robót 

dodatkowych do kwoty 3 022,76 zł brutto,   

2) zaakceptował Protokół konieczności wykonania robót zamiennych spisany  

w dniu 26.10.2015 r. na przedmiotowym zadaniu,  

3) zatwierdził Protokół konieczności dokonania zmiany umowy spisany dnia 26.10.2015 r.  

na przedmiotowym zadaniu oraz wyraził zgodę na dokonanie zmiany umowy  

nr SZ.273.2.2015 z dnia 20.05.2015 r. w zakresie zmiany zakresu robót.  

 

Starosta poinformował, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej zaplanowane na dzień  

20 października 2015 r. nie odbyło się. W związku z powyższym Przewodnicząca Komisji 

ustaliła nowy termin posiedzenia. Posiedzenie odbędzie się w dniu 27 października br.  

o godz. 16.30. Tematem posiedzenia Komisji będzie kontynuacja kontroli procesu dzierżawy  

i sprzedaży budynku położonego w Raciborzu przy ul. Klasztornej 10 wraz z terenem 

przyległym. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 237267. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z wnioskiem i opinią Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  

i Rekreacji z posiedzenia w dniu 21 października 2015 r., które znajdują się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 237881. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z wnioskiem nr 1 Komisji Oświaty, 
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Kultury, Sportu i Rekreacji z posiedzenia w dniu 21 października 2015 r. postanowił,  

że na sesji w dniu 27 października br. Wicestarosta zgłosi autopoprawkę do projektu uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród 

Starosty Raciborskiego oraz nagród dyrektora szkoły/placówki dla nauczycieli zatrudnionych 

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

Raciborski, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej  

i opiekuńczej polegającą na dodaniu w załączniku nr 2 w § 2 ust. 2 pkt 3 lit. k  

w brzmieniu: „wspiera organizacje zrzeszające uczniów i aktywnie uczestniczy  

w rozwijaniu szkolnej samorządności”. Mając na uwadze powyższe Zarząd polecił 

Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu udzielić odpowiedzi na ww. wniosek.  

 

Starosta przedstawił opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy  

z Zagranicą z posiedzenia w dniu 26 października 2015 r., która znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 237911. 

 

Starosta omówił materiały dodatkowe otrzymane w dniu dzisiejszym z Biura Rady, tj.: 

1) opinię Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z posiedzenia w dniu 19 października 2015 r., 

która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 237926,  

2) opinię Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z posiedzenia w dniu 22 października 

2015 r., która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 237927, 

3) opinie Komisji Budżetu i Finansów z posiedzenia w dniu 26 października 2015 r.,  

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 237925. 

 

Na wniosek Starosty, Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił, inspektorowi ds. zarządzania 

personelem Wydziału Organizacyjnego, aby począwszy od 1 listopada br. pracownikom  

tut. Starostwa były przekazywane na bieżąco w systemie informatycznym Mdok informacje  

o zachodzących zmianach kadrowych.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła pismo Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu 

nr IILO.311.23.2015 z dnia 22 października 2015 r., który zwrócił się z prośbą o przesunięcie 

środków finansowych w kwocie 20 000,00 zł z § 4260 na § 4210 (16 000,00 zł) w celu 

zakupu szafek do szatni szkolnych i na § 4240 (4 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup 

serwera do pracowni informatycznej.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora II Liceum 

Ogólnokształcącego w Raciborzu nr IILO.311.23.2015 z dnia 22 października 2015 r. wyraził 

zgodę na przesunięcie kwoty 20 000,00 zł z § 4260 na § 4210 (16 000,00 zł) i na § 4240 

(4 000,00 zł). O powyższym Wydział Finansowy poinformuje Dyrektora.  

 

Sekretarz Powiatu przekazała, że na sesji w dniu 27 października 2015 r. Starosta przedstawi 

informację nt. analizy oświadczeń majątkowych za 2014 r. złożonych  

przez kierowników komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu  

oraz dyrektorów jednostek podległych Powiatowi Raciborskiemu. 

 

Ad. 5 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XI/105/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie 

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy 

dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację. 

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

237833. 

 

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 27 października 

2015 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 października 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 ustalenia dodatków motywacyjnych 

dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym  

jest Powiat Raciborski. 


