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OR.II.0022.1.49.2015 

PROTOKÓŁ  NR 51/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 10 listopada 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 50/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 3 listopada 2015 r.  

2. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres  

od 01.01.2015 r. do 30.09.2015 r., bilansu na dzień 30.09.2015 r., opisu sytuacji 

finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec września 

2015 r., wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów oraz etatyzacji na dzień 

30.09.2015 r. 

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Informacja o stanie środowiska na terenie Powiatu Raciborskiego. 

5. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

6. Sprawy różne. 

7. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

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. 

Starosta poinformował, że Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Piotr Olender 

usprawiedliwiał swoją nieobecność na dzisiejszym posiedzeniu.  
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Starosta przekazał, że kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 12 listopada br.  

o godz. 08.30.  

 

Ad. 1 

Protokół Nr 50/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 3 listopada 2015 r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

Ad. 2 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków  

i strat za okres od 01.01.2015 r. do 30.09.2015 r., bilansu na dzień 30.09.2015 r.,  

opisu sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu  

na koniec września 2015 r., wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów  

oraz etatyzacji na dzień 30.09.2015 r.   

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

237854. 

Szczegółowych informacji udzielił obecny w tej części posiedzenia Dyrektor Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu Ryszard Rudnik.  

Dyrektor Ryszard Rudnik poinformował, iż na koniec września bieżącego roku Zakład 

zanotował stratę w wysokości 6 363 522,28 zł, jest to wielkość o 1 562 137,18 zł wyższa  

od straty w analogicznym okresie 2014 roku wynoszącej 4 801 385,10 zł. Uwzględniając 

amortyzację w wysokości 3 841 388,46 zł Zakład w III kwartale bieżącego roku zanotował 

niedobór finansowy w wysokości 2 522 133,82 zł. Jest to wielkość o 6 190,59 zł niższa  

od niedoboru na koniec II kwartału wynoszącego 2 528 324,41 zł.  

W okresie dziewięciu miesięcy bieżącego roku zobowiązania ogółem, w stosunku                             

do zobowiązań na dzień 31 grudnia 2014 r., zmalały o kwotę 830 410,56 zł  

i na dzień 30 września 2015 r. wynosiły 24 365 605,24 zł. W stosunku do zobowiązań  

na koniec II kw. zobowiązania zmalały o kwotę 1 542 326,75 zł. Zobowiązania wymagalne 

opiewają na kwotę 3 554 323,01 zł i ich wartość obniżyła się w stosunku do wartości 

zobowiązań w analogicznym okresie roku ubiegłego, które wynosiły ok. 5 200 000 zł.  

W roku bieżącym wartość zobowiązań utrzymuje się na stałym poziomie.  

Odpowiadając na pytanie Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzeja Chroboczka 

Dyrektor wyjaśnił, iż zobowiązania długoterminowe w kwocie 2 412 104,47 zł obejmują 

m.in. zobowiązania z tytułu zakupów na blok operacyjny (kwota ok. 1 760 000, zł). 

Z kolei w pozycji inne przychody operacyjne ujęto refundację kosztów wynagrodzenia 

lekarzy – rezydentów oraz darowizny leków od firm farmaceutycznych opiewające na kwotę 
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ok. 1 000 000,00 zł. Szpital posiada pozwolenie na prowadzenie 35 praktyk lekarskich,  

z czego wykorzystuje 23 miejsca. Koszty zatrudnienia lekarzy – rezydentów zwracane są 

przez Ministerstwo Zdrowia, a rezydentury realizowane są głównie na oddziałach: 

internistycznym, chirurgicznym, ginekologicznym, pediatrycznym.  

Dyrektor Rudnik przekazał, że NFZ Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach rozstrzygnął 

m.in. postępowania konkursowe w zakresie okulistyki i leczenia WZW typu C. W związku  

z powyższym do końca 2015 r. o ok. 500 000,00 zł wzrosną kontrakty dla oddziałów 

obserwacyjno – zakaźnego i okulistycznego. Ponadto trwają renegocjacje kontraktu  

na świadczenia zdrowotne w zakresie pediatrii i neurologii, które powinny doprowadzić  

do zwiększenia kontraktu o ok. 400 000,00 zł.  

Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu poinformował, że w związku z podpisanym 

przez Ministra Zdrowia rozporządzeniem nastąpi wzrost wynagrodzeń pielęgniarek  

i położnych o 400,00 zł miesięcznie z wyrównaniem od 1 września 2015 r. Środki  

na realizację podwyżek zapewnić ma Narodowy Fundusz Zdrowia. Spowoduje to wzrost 

kontraktu o kwotę ok. 553 000,00 zł. 

Dyrektor Rudnik przekazał, że na najbliższym posiedzeniu Rady Społecznej zostanie 

przedstawiona korekta do planu finansowego Szpitala na 2015 r. Według wstępnych założeń 

działalność Szpitala powinna zostać zbilansowana pod warunkiem, iż NFZ uzna część 

„nadwykonań” i za nie zapłaci.  

Odpowiadając na pytanie Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Brygidy Abrahamczyk 

Dyrektor wyjaśnił, że dzieci jak każdy mieszkaniec powiatu przyjmowane są w razie 

konieczności na izbie przyjęć. Lekarz dyżurny po rozpoznaniu i wstępnym zaopatrzeniu  

podejmuje decyzję czy dziecko może powrócić do domu i w dniu następnym udać się  

do poradni dziecięcej czy też konieczna jest hospitalizacja. W tym drugim przypadku dziecko 

kierowane jest do placówki posiadającej specjalistyczne oddziały dla dzieci. Szpital 

Rejonowy w Raciborzu posiada tylko oddział pediatryczny.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z rachunkiem zysków i strat za okres  

od 01.01.2015 r. do 30.09.2015 r., bilansem na dzień 30.09.2015 r., opisem sytuacji 

finansowej, zestawieniem zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec września 

2015 r., wybranymi wskaźnikami statystycznymi dla oddziałów oraz etatyzacją  

na dzień 30.09.2015 r., postanawiając o prowadzeniu dalszego monitorowania sytuacji 

finansowej Szpitala. 

W tym momencie Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu opuścił spotkanie.  
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Ad. 3 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt 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 

239685. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że po przygotowaniu przedmiotowego projektu uchwały 

otrzymała dodatkowe pismo Dyrektora Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 r.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

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

na wniosek Skarbnika Powiatu, zwiększył w Rozdziale 75075 o kwotę 8 000,00 zł  

plan dochodów Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu z tytułu wpływów ze sprzedaży materiałów 

promocyjnych i publikacji w punkcie informacyjnym na Zamku oraz zwiększył w Rozdziale 

75075 o ww. kwotę plan wydatków Agencji, z przeznaczeniem na wykonanie filmu 

promocyjnego o kaplicy zamkowej.  

Po zmianie, 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 dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2015 rok oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 24 listopada 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 

239686. 

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 dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2015 – 2025 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 24 listopada 2015 r., uwzględniając zmiany, o których mowa w projekcie uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2015 rok.  
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Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

programu współpracy Powiatu Raciborskiego z 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 na 2016 rok. 

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

239624. 

Wicestarosta przypomniał, że przedmiotowy projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu  

w dniu 14 października 2015 r.  

Działając w oparciu o art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie oraz 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 Powiatu skierował projekt omawianej uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

do konsultacji. Konsultacje przeprowadzono w formie pisemnego i elektronicznego 

wyrażenia opinii w terminie od 22 października 2015 r. do 6 listopada 2015 r. Osobą 

upoważnioną do kontaktu z organizacjami pozarządowymi był Kierownik Referatu Spraw 

Społecznych. Żadna z organizacji nie wzięła udziału w konsultacjach.  

Wicestarosta poinformował, że w związku z przystąpieniem Powiatu Raciborskiego  

do realizacji bezpłatnych porad prawnych, w § 15 programu współpracy, zwiększono  

o kwotę 119 892,00 zł wielkość środków finansowych, które planuje się przeznaczyć  

na realizację programu w 2016 r. Po zmianie wielkość ta wynosi 438 164,00 zł. 

Ponadto w stosunku do lat poprzednich do programu współpracy na 2016 r. wprowadzono 

jedno zadanie z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania 

polegające na wspieraniu uczniów szkół ponadgimnazjalnych w działaniach mających na celu 

kreatywne poszukiwanie modelu biznesowego w dalszej karierze zawodowej  

tzw. start-up-ów.  

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 programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
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2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok oraz postanowił  

o jego przekazaniu na sesję w dniu 24 listopada 2015 r. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawił projekt uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji 

celowej z budżetu powiatu raciborskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych  

z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest 

realizowanych na terenie powiatu raciborskiego w latach 2016-2020. 

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

235925. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przypomniał, że przedmiotowy 

projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu w dniu 14 października 2015 r.  

Realizując zapisy art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 

dotyczących pomocy publicznej projekt uchwały został zgłoszony Prezesowi Urzędu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który nie wniósł do niego zastrzeżeń. Zwrócił jedynie 

uwagę na omyłkę w nazwie oraz publikatorze rozporządzenia wskazanego w § 5 ust. 1 

załącznika do projektu uchwały, tj. nie (WE) a (UE) oraz nie poz. 9 a poz. 1. Uwagi te zostały 

uwzględnione w przedstawionym na dzisiejsze posiedzenie projekcie uchwały.  

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 Powiatu skierował projekt omawianej uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

do konsultacji. Konsultacje przeprowadzono w formie pisemnego i elektronicznego 

wyrażania opinii w terminie od 22 października 2015 r. do 4 listopada 2015 r. Osobą 

upoważnioną do kontaktu z organizacjami pozarządowymi był Kierownik Referatu Ochrony 

Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa. Żadna z organizacji nie wzięła udziału  

w konsultacjach.  

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 zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu 

powiatu raciborskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, 
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usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest realizowanych na terenie 

powiatu raciborskiego w latach 2016-2020 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 24 listopada 2015 r. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia  

i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD ...” w dziedzinie 

kultury. 

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

238780. 

Wicestarosta przekazał, że przedmiotowy projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu 

Zarządu w dniu 29 września 2015 r.  

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 Powiatu skierował projekt omawianej uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

do konsultacji. Konsultacje prowadzono w formie pisemnego i elektronicznego wyrażania 

opinii w terminie od 9 października 2015 r. do 22 października 2015 r. Osobą uprawnioną  

do kontaktu z organizacjami pozarządowymi był podinspektor ds. szkolnictwa specjalnego  

i kultury w Referacie Edukacji, Kultury i Sportu. Żadna z organizacji nie wzięła udziału  

w konsultacjach.  

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 ustanowienia i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty 

Raciborskiego „Mieszko AD ...” w dziedzinie kultury oraz postanowił o jego przekazaniu  

na sesję w dniu 24 listopada 2015 r. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Oleskim w sprawie powierzenia prowadzenia 

zadania publicznego, jakim jest kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu w zakresie teoretycznych 
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przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego  

przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu. 

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

239155. 

Wicestarosta przekazał, że z uwagi na fakt, iż organem prowadzącym Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu jest Powiat Raciborski, a uczniowie klas 

wielozawodowych (m.in. kształcący się w zawodzie mechanik – operator pojazdów i maszyn 

rolniczych) będą odbywać teoretyczną naukę zawodu w Ośrodku Dokształcania  

i Doskonalenia Zawodowego w Dobrodzieniu, dla którego organem prowadzącym jest Powiat 

Oleski, zachodzi konieczność zawarcia stosownego porozumienia. Koszt kształcenia uczniów 

ponosi Powiat Raciborski. Środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie. 

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 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Oleskim  

w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego, jakim jest kształcenie uczniów klas 

wielozawodowych z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu  

w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania  

i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 24 listopada 2015 r., po wniesieniu 

drobnych autopoprawek do tytułu i uzasadnienia.  

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie sprostowania 

oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale dotyczącej wyrażenia zgody na dokonanie czynności 

prawnej mającej na celu zmianę wierzycieli 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 

239732. 

Wicestarosta przypomniał, że dnia 27 października 2015 r. Rada Powiatu Raciborskiego 

podjęła Uchwałę Nr XII/118/2015 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności 

prawnej mającej na celu zmianę wierzycieli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. W uchwale tej  

w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej błędnie wpisano nazwę jednego z wierzycieli.  

Dlatego też, chcąc zawrzeć w treści uchwały właściwą nazwę wierzyciela wyrażenie 
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ANMAR P.U.-H SP. Z O.O. SP. K. 43-100 TYCHY UL. BŁAWATKÓW 6 zastępuje się 

wyrażeniem PHU ANMAR SP. Z O.O. SK 43-100 TYCHY UL. BŁAWATKÓW 6. 

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 sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale dotyczącej 

wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzycieli 

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

Rostka w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 24 listopada 2015 r. 

Ad. 4 

Starosta zaprezentował „Informację o stanie środowiska na terenie Powiatu Raciborskiego”, 

która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 239484. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował „Informację o stanie środowiska  

na terenie Powiatu Raciborskiego” oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję  

w dniu 24 listopada 2015 r. 

Ad. 5 

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 

239609. 

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. 

 

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 

239611. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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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Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek omówił projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej 

w Raciborzu przy ulicy Kombatantów 5, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

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

238984. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zaproponował, aby sprzedać  

w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość zabudowaną, 

położoną w Raciborzu przy ul. Kombatantów 5, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 832, 

k.m.5, obręb Markowice, o pow. 957 m², zapisaną w księdze wieczystej nr GL1R/00037134/3 

jako własność Powiatu Raciborskiego. Jednocześnie poinformował, że cena wywoławcza 

nieruchomości opisanej powyżej wynosi 271 000,00 zł brutto. Przetarg odbędzie się  

17 grudnia 2015 r.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości 

zabudowanej, położonej w Raciborzu przy ulicy Kombatantów 5, stanowiącej własność 

Powiatu Raciborskiego, po wniesieniu autopoprawki w podstawie prawnej. 

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

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na dokonanie umorzenia należności pieniężnych przypadających Powiatowi 

Raciborskiemu od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z tytułu niespłaconej części pożyczki 

udzielonej Szpitalowi z budżetu Powiatu Raciborskiego na podstawie umowy  

nr ZS.8023.1.1.2014 z dnia 9 stycznia 2014 r. wraz ze zm. 

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

239307. 

Starosta przypomniał, że Zarząd Powiatu Raciborskiego, uwzględniając wniosek Dyrektora 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu, dnia 30 grudnia 2013 r. podjął uchwałę w sprawie 

udzielenia pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, w której postanowił, iż spłata pożyczki 

nastąpi w terminie do 19 grudnia 2014 r. Zasady udzielenia i spłaty pożyczki zostały zawarte 

w umowie nr ZS.8023.1.1.2014 z dnia 9 stycznia 2014 r. 

Dnia 25 listopada 2014 r., na wniosek Dyrektora Szpitala, Zarządu Powiatu Raciborskiego 

podjął Uchwałę Nr 190/951/2014 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pożyczki 
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Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, w której postanowił, iż spłata pożyczki nastąpi  

w następujących terminach: 

1) 1 000 000,00 zł – do dnia 29 grudnia 2014 r.; 

2) 1 000 000,00 zł – do dnia 29 grudnia 2015 r. 

 

W związku z powyższym w umowie nr ZS.8023.1.1.2014 z dnia 9 stycznia 2014 r. zostały 

dokonane odpowiednie zmiany. Dnia 29 grudnia 2014 r., zgodnie z zapisami umowy,  

na konto Powiatu wpłynęła kwota 1 000 000,00 zł, jako częściowa spłata pożyczki 

otrzymanej przez Szpital. 

Dnia 15 października 2015 r. Dyrektor Szpitala zwrócił się z wnioskiem o umorzenie drugiej 

raty pożyczki w kwocie 1 000 000,00 zł, w związku z pogarszającą się sytuacją finansową 

Szpitala. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wstępnie zaakceptował dokonanie umorzenia należności 

pieniężnych w kwocie 1 003 780,82 zł przypadających Powiatowi Raciborskiemu  

od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z tytułu niespłaconej części pożyczki udzielonej 

Szpitalowi z budżetu Powiatu Raciborskiego na podstawie umowy nr ZS.8023.1.1.2014  

z dnia 9 stycznia 2014 r. wraz ze zm. 

Kwota wierzytelności podlegająca umorzeniu składa się z: 

1) należności głównej w kwocie 1 000 000,00 zł - rata pożyczki przypadająca do spłaty  

na dzień 29 grudnia 2015 r.; 

2) odsetek w kwocie 3 780,82 zł – odsetki liczone do dnia 8 grudnia 2015 r. od kwoty 

pożyczki pozostającej w dyspozycji Szpitala. 

Jak podkreślił Starosta sprawy umarzania należności przypadających Powiatowi 

Raciborskiemu reguluje Uchwała Nr XLVI/439/2010 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania 

należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi 

Raciborskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, udzielania ulg w spłacie tych 

należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych. W związku z powyższym 

przed wyrażeniem zgody na umorzenie należności pieniężnych należy uzyskać pozytywną 

opinię Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Raciborskiego. 

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

zgody na dokonanie umorzenia należności pieniężnych przypadających Powiatowi 
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Raciborskiemu od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z tytułu niespłaconej części pożyczki 

udzielonej Szpitalowi z budżetu Powiatu Raciborskiego na podstawie umowy  

nr ZS.8023.1.1.2014 z dnia 9 stycznia 2014 r. wraz ze zm. polecił Kierownikowi Referatu 

Spraw Społecznych przekazać go na najbliższe posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, 

celem uzyskania opinii Komisji.   

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

nr 1 w Raciborzu Panu Jackowi Kąskowi do realizacji i zakończenia projektu pt. „Nowe 

doświadczenia zawodowe uczniów i nauczycieli w Niemczech i Hiszpanii" w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Projekt „Staże zagraniczne dla uczniów  

i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego". 

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

239813. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu  

Panu Jackowi Kąskowi do realizacji i zakończenia projektu pt. „Nowe doświadczenia 

zawodowe uczniów i nauczycieli w Niemczech i Hiszpanii" w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Projekt „Staże zagraniczne dla uczniów  

i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego". 

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

Ad. 6 

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 

239607. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że po przygotowaniu przedmiotowej karty informacyjnej 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu dokonał dodatkowych zmian 

w planie finansowym jednostki.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Domu 

Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego  
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i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1  

w Raciborzu.  

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. wyrażenia 

zgody na uruchomienie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  

w Raciborzu kwalifikacyjnego kursu zawodowego dla dorosłych w kwalifikacji  

A.23-Projektowanie fryzur w terminie od 20 listopada 2015 r. 

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

238966. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną Referatu Edukacji, 

Kultury i Sportu dot. wyrażenia zgody na uruchomienie w Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu kwalifikacyjnego kursu zawodowego dla dorosłych  

w kwalifikacji A.23-Projektowanie fryzur z uwagi na środki finansowe, które zostały 

wstępnie zaplanowane w projekcie planu finansowego na 2016 r. oraz zasadność realizacji 

organizacji ww. kursu, wyraził zgodę na jego uruchomienie w terminie od 20 listopada  

2015 r. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zapoznał zebranych z kartą 

informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. przekazania zjazdów  

wraz z przepustami z drogi powiatowej 3500S w miejscowości Brzeźnica, których wykonanie 

zostało sfinalizowane ze środków własnych R.R.-P. „Agromax” Sp. z o.o. 

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

238374. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do omówienia karty informacyjnej Referatu 

Gospodarki Nieruchomościami dot. przekazania zjazdów wraz z przepustami z drogi 

powiatowej 3500S w miejscowości Brzeźnica, których wykonanie zostało sfinalizowane  

ze środków własnych R.R.-P. „Agromax” Sp. z o.o. powróci na kolejnym posiedzeniu  

z udziałem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu oraz Kierownika Referatu 

Gospodarki Nieruchomościami. Ustalono, że ww. osoby zostaną zaproszone na godz. 08.30.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawił projekt 

postanowienia Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zawieszenia postępowania 

administracyjnego wszczętego na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego                     

i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Centrum 
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Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu w stosunku do nieruchomości 

położonej w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1 i ul. Zamkowej 6, składającej się z działek  

nr nr 129/11, 130/11, 125/12, 281/53 (k.m.1), obręb Bosac, o pow. 0,6567 ha, a stanowiącej 

własność Powiatu Raciborskiego. 

Ww. projekt postanowienia znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem 

UID 29312. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek poinformował, że Dyrektor 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu wniósł o ustanowienie 

trwałego zarządu na rzecz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2  

w Raciborzu w stosunku do nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1  

i ul. Zamkowej 6, składającej się z działek nr nr 129/11, 130/11, 125/12, 281/53 (k.m.1), 

obręb Bosac, o pow. 0,6567 ha, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. W oparciu  

o powyższe wszczęto postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie.  

W jego toku ustalono, iż przed Prezydentem Miasta Racibórz toczy się odrębne postępowanie 

w celu zatwierdzenia podziału geodezyjnego nieruchomości położonej w Raciborzu  

przy ul. Zamkowej, oznaczonej jako działka nr 125/12 (k.m.1), obręb Bosac. Celem  

ww. postępowania jest wydzielenie z działki nr 125/12 części zajętej pod pas drogi publicznej 

gminnej.  

Zgodnie z art. 97 § 1 pkt 4 Kpa organ administracji publicznej zawiesza postępowanie gdy 

rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia 

wstępnego przez inny organ lub sąd.  

W tej indywidualnej sprawie rozpatrzenie wniosku dyrektora ww. placówki, dotyczącego 

ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

nr 2 w Raciborzu w stosunku do nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1   

i ul. Zamkowej 6, wymaga wcześniejszego zakończenia postępowania o zatwierdzeniu 

podziału geodezyjnego działki nr 125/12. Przedmiotowa działka przestanie bowiem istnieć  

w dotychczasowym kształcie – zmieni się jej numer, a jej powierzchnia ulegnie zmniejszeniu.  

Jest to tzw. zagadnienie wstępne, od rozstrzygnięcia którego zależeć będzie wynik 

postępowania o ustanowienie trwałego zarządu na rzecz wnioskodawcy. 

Wicestarosta zwrócił uwagę na fakt, iż zgodnie z planem sieci publicznych szkół 

ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu 

raciborskiego (wg stanu na 1 września 2015 r.) poprawna nazwa CKZiU nr 2 to: Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania 

administracyjnego wszczętego na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu w sprawie ustanowienia trwałego zarządu  

na rzecz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu  

w stosunku do nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1 i ul. Zamkowej 6, 

składającej się z działek nr nr 129/11, 130/11, 125/12, 281/53 (k.m.1), obręb Bosac,  

o pow. 0,6567 ha, a stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego, po wniesieniu drobnych 

autopoprawek do jego treści oraz poprawieniu nazwy placówki na: Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu.  

Postanowienie SN.I.6844.41.2015 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 10 listopada 2015 r. 

znajduje się w aktach sprawy prowadzonych przez Referat Gospodarki Nieruchomościami.  

 

Starosta poinformował, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 10 listopada 

2015 r. o godz. 15:15 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 239068. 

 

Na prośbę Starosty, Sekretarz Powiatu poruszyła temat dotyczący przystąpienia Powiatu 

Raciborskiego do Związku Powiatów Polskich. 

Po dyskusji Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego polecili, aby Sekretarz Powiatu 

przygotowała na posiedzenie w dniu 12 listopada br. projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego do Związku Powiatów 

Polskich. 

 

Skarbnik Powiatu przypomniała, że na posiedzeniu w dniu 12 listopada 2015 r. omówiony 

zostanie projekt budżetu Powiatu Raciborskiego na 2016 rok.  

Nawiązując do informacji Skarbnika Powiatu, Wicestarosta zwrócił uwagę na tabelę nr 1 

stanowiącą załącznik do projektu budżetu, w której ujęto plany finansowe jednostek 

oświatowych na zadania własne w 2016 r. Placówki oświatowe, za wyjątkiem ZSS  

w Raciborzu i MOW w Rudach, otrzymają plan finansowy na 2016 rok według algorytmu  

na rok 2015 oraz zaplanowanych dochodów własnych na 2016 rok. 

Pozostałe środki zostaną zabezpieczone w budżecie będącym w dyspozycji Referatu 

Edukacji, Kultury i Sportu (kwota ok. 2 000 000,00 zł). Na koniec I kwartału  

lub z początkiem II kwartału 2016 r. budżety placówek zostaną odpowiednio zwiększone.  
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Jeśli chodzi o ZSS w Raciborzu i MOW w Rudach to placówki te otrzymają plany finansowe 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane do wysokości przewidywanego wykonania  

w roku 2015.  

Jak podkreślił Wicestarosta dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski zostali poinformowani o sposobie w jaki przygotowano 

projektu budżetu na 2016 rok.  

Ad. 7 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr XII/111/2015 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację. 

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

239244. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr XII/112/2015 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie dokonania zmian  

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

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację. 

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

239245. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji:  

1) Uchwały Nr XII/113/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 października 2015 r.  

w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Raciborski, 
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2) Uchwały Nr XII/114/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 października 2015 r.  

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, 

3) Uchwały Nr XII/115/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 października 2015 r.  

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół 

specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu raciborskiego. 

 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwał, a Referat Edukacji, Kultury 

i Sportu odpowiedzialne za ich realizację. 

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

239134. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XII/116/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie 

wyboru podmiotu, który dokona badania sprawozdania finansowego Samodzielnego 

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

w Raciborzu sporządzonego na dzień 31.12.2015 r. 

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 

239216. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XII/117/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 października 2015 r. 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. 
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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 

239224. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XII/118/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzycieli 

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 

239220. 

 

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. --------------------------------------------------- 
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 10 listopada 2015 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 10 listopada 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 sprzedaży nieruchomości 

zabudowanej, położonej w Raciborzu przy ulicy Kombatantów 5, stanowiącej własność 

Powiatu Raciborskiego. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu  

Panu Jackowi Kąskowi do realizacji i zakończenia projektu pt. „Nowe doświadczenia 

zawodowe uczniów i nauczycieli w Niemczech i Hiszpanii" w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Projekt „Staże zagraniczne dla uczniów  

i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego". 


