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OR.II.0022.1.47.2015 

PROTOKÓŁ  NR 49/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 28 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. Ponadto poinformował,  

iż przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 października  

2015 r. nastąpi w trakcie kolejnego spotkania. 

 

   

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

2. 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 przekazał, że kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 3 listopada br.  

o godz. 08.30.  

 

Ad. 1 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 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. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

237767.  

Wicestarosta przypomniał, że na sesji w dniu 27 października 2015 r. uchylona została 

Uchwała 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.  

Zgodnie ze stanowiskiem Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Katowicach komisję konkursową powołuje organ wykonawczy jednostki samorządu 

terytorialnego.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął 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. 

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

 

Ad. 2 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia 

zgody na złożenie do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wniosku  

o dofinansowanie zadania w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju 

gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. 

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

237543. 

Starosta przekazał, że w związku z naborem wniosków prowadzonym  

do dnia 30 października 2015 r. przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach  

o dofinansowanie zadania pn.  „Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu” w 2016 r. w ramach 

programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 

drogowej na lata 2016-2019”, istnieje możliwość uzyskania środków finansowych  

na pokrycie 50% kosztów kwalifikowalnych przedmiotowego zadania.  

Zadanie to obejmuje przebudowę DP 3548S ul. Ocickiej w Raciborzu na odcinku  

od skrzyżowania z DK 45 do skrzyżowania z ul. Koszalińską włącznie, o dł. 798,40 mb. 
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Zgodnie z projektem wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2015 – 2025 na realizację 

zadania pn. „Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu” w roku 2016 planuje się zabezpieczyć 

środki po stronie wydatków w wysokości 1 800 000 zł.  

Koszt zadania wg kosztorysu inwestorskiego to 1 788 711,87 zł, koszt kwalifikowalny  

to 1 785 089,00 zł. W przypadku pozyskania dofinansowania oraz realizacji zadania, udział 

finansowy w jego realizacji zadeklarowało Miasto Racibórz w wysokości 558 000,00 zł. 

Powiat Raciborski w ostatnich latach otrzymał następujące środki dotacji z budżetu państwa 

w ramach NPPDL (dotychczasowy projekt dofinansowania zadań na drogach powiatowych                

i gminnych):  

w roku 2014 - 897 148,00 zł, 

w roku 2015 - 1 261 670,00 zł. 

 

Uwzględniając powyższe Starosta zaproponował, aby Powiat Raciborski ubiegał się  

o uzyskanie dotacji ze środków budżetu państwa w wysokości 892 544 zł brutto, co stanowi 

50% wartości kosztu kwalifikowalnego zadania. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na złożenie do Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Katowicach wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa  

ul. Ocickiej w Raciborzu” w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju 

gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.  

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Sekretarz Powiatu przedstawiła 

szczegółowe wyjaśnienia dotyczące przesunięć w Rozdziale 75045 w planie wydatków 

będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego, o których mowa w uchwale Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2015 rok. Poinformowała, że środki te przeznacza się na zakup mebli (stolików), 

kserokopiarki – urządzenia wielofunkcyjnego, materiałów biurowych, środków czystości 

niezbędnych do przeprowadzania kwalifikacji wojskowej.  

Ww. wyjaśnienia zostały przyjęte przez Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

 

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 28 października 

2015 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 28 października 2015 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego 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. 


