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OR.II.0022.1.52.2015 

PROTOKÓŁ  NR 54/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 24 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 53/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 17 listopada 2015 r.  

2. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody na przesunięcie 

terminu realizacji na zadaniu: „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w ZSM w Raciborzu”. 

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

5. Sprawy różne. 

 

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

zgłoszone na posiedzeniach Komisji Rady Powiatu Raciborskiego, stąd zachodzi konieczność 

rozszerzenia porządku posiedzenia. Ponadto zaproponował, aby w pierwszej kolejności 

została omówiona karta informacyjna ujęta w pkt 12 porządku posiedzenia.  

Po zmianie, 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 Wicestarosta jest nieobecny z powodu choroby.  

 

Starosta przekazał, że kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 26 listopada br.  

o godz. 08.30. 
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Ad. 1 

Protokół Nr 52/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 17 listopada  

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

Ad. 2 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia 

zgody na przesunięcie terminu realizacji na zadaniu: „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego  

w ZSM w Raciborzu”. 

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

241394.  

Szczegółowych informacji udzielił obecny w tej części posiedzenia Kierownik Referatu 

Inwestycji i Remontów Roman Peikert.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po wysłuchaniu Kierownika i zapoznaniu się z kartą 

informacyjną dot. wyrażenia zgody na przesunięcie terminu realizacji na zadaniu: 

„Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w ZSM w Raciborzu” zatwierdził Protokół 

konieczności dokonania zmiany umowy spisany na przedmiotowym zadaniu i wyraził zgodę 

na dokonanie zmiany umowy SZ.273.2.2015 z dnia 20 maja 2015 r., w zakresie terminu 

realizacji jej wykonania i zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego.  

W tym momencie Kierownik Roman Peikert opuścił spotkanie. 

Ad. 3 

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 

239685. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że do przedmiotowego projektu uchwały wprowadzono 

dodatkowo zwiększenie planu dochodów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

w Rudach z tytułu odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego na naprawę centrali 

telefonicznej w kwocie 4 070,00 zł.  

Starosta polecił, aby Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek wyjaśnił 

czy ww. kwota przeznaczona zostanie na zakup nowej centrali telefonicznej czy też naprawę 

dotychczasowej.  

Dodatkowo Skarbnik Powiatu poinformowała, iż w przedmiotowym projekcie uchwały,  

w stosunku do wersji projektu uchwały omawianej w trakcie posiedzenia w dniu 10 listopada 

br., zmieniły się kwoty ogółem, co jest konsekwencją zmian dokonanych przez Zarząd  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok. 
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Jednocześnie Skarbnik Powiatu przekazała, że ze zmianami w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2015 rok zostali zapoznani radni na posiedzeniu Komisji Budżetu  

i Finansów w dniu 23 listopada 2015 r.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 24 listopada 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 

239686. 

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

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

doświadczenia zawodowe uczniów i nauczycieli w Niemczech i Hiszpanii” finansowane  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wartość projektu  

416 045,00 zł, realizacja w latach 2015-2017. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 

Powiatu Raciborskiego na lata 2015 – 2025 oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję  

w dniu 24 listopada br. 

 

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

Raciborskiego o wprowadzenie na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 24 listopada 

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 

 

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

nr OR.II.0022.3.10.2015 z dnia 12 listopada 2015 r.  
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Ad. 4 

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 

241474. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że po przygotowaniu przedmiotowego projektu uchwały 

otrzymała decyzję Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.165.9.2015 z dnia 13 listopada 2015 r. 

dotyczącą zmniejszenia środków na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy 

typu B w Raciborzu. 

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

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok, na wniosek Skarbnika Powiatu: 

1) zmniejszył w Rozdziale 85203 o kwotę 56 150,00 zł plan dotacji celowej zgodnie  

z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.165.9.2015 z dnia 13 listopada 2015 r., 

przeznaczonej na ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,  

2) zmniejszył w Rozdziale 85156 o kwotę 56 150,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, przeznaczonych na Środowiskowy Dom 

Samopomocy typu B w Raciborzu. 

 

Po zmianie, 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 

241465. 

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

rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na rok 2015, na wniosek Skarbnik Powiatu: 

1) zmniejszył w Rozdziale 85203 o kwotę 56 150,00 zł plan dotacji celowej zgodnie  

z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.165.9.2015 z dnia 13 listopada 2015 r., 

przeznaczonej na ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,  
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2) zmniejszył w Rozdziale 85203 o kwotę 56 150,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, przeznaczonych na Środowiskowy Dom 

Samopomocy typu B w Raciborzu. 

 

Po zmianie, 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. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

wyznaczenia nauczyciela zastępującego pełniącego obowiązki dyrektora Międzyszkolnego 

Ośrodka Sportowego w Raciborzu Pana Artura Krawca w przypadku nieobecności. 

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

240651. 

Starosta przypomniał, że Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu jest placówką 

oświatową prowadzoną przez Powiat Raciborski. W placówce tej nie funkcjonuje stanowisko 

wicedyrektora. Wyznaczenie nauczyciela, który podczas nieobecności p.o. dyrektora MOS-u 

będzie go zastępować pozwoli na sprawne bieżące zarządzanie placówką oraz jednoznaczne 

określenie kompetencji służbowych.  

Mając na uwadze powyższe, Starosta zaproponował, aby Zarząd wyznaczył Panią Jolantę 

Jendrysek jako nauczyciela zastępującego pełniącego obowiązki dyrektora Międzyszkolnego 

Ośrodka Sportowego w Raciborzu Pana Artura Krawca w przypadku nieobecności. 

Propozycja powyższa spotkała się z akceptacją zebranych.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyznaczenia nauczyciela 

zastępującego pełniącego obowiązki dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego  

w Raciborzu Pana Artura Krawca w przypadku nieobecności. 

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

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach  

Panu Rafałowi Lazarowi do przystąpienia do Konkursu pn.: „Zielona Pracownia” 

organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
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w Katowicach. 

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

241352. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach Panu Rafałowi Lazarowi 

do przystąpienia do Konkursu pn.: „Zielona Pracownia” organizowanego przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

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

 

Nawiązując do ww. Uchwały oraz na wniosek Skarbnika Powiatu, Zarząd polecił 

Kierownikom Referatów: Edukacji, Kultury i Sportu, Spraw Społecznych, Inwestycji  

i Remontów, Funduszy Zewnętrznych i Strategii Rozwoju, aby w przyszłości projekty uchwał 

dotyczące udzielenia pełnomocnictw dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego do projektów/programów 

finansowanych ze źródeł zewnętrznych przedkładane były każdorazowo do akceptacji 

Skarbnikowi Powiatu. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych 

za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form 

kształcenia objętych dofinansowaniem w 2015 roku. 

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

239472. 

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

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

planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe  

i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem 

w 2015 roku. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 
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Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia 

uchwały dotyczącej ustalenia dodatków funkcyjnych 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 

241350. 

Sekretarz Powiatu przekazała, że w związku z tym, iż dodatek funkcyjny dla dyrektorów 

szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, 

ustala Starosta na podstawie 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, zachodzi konieczność uchylenia 

przedmiotowej uchwały. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej 

ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

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

Ad. 5 

Starosta przedstawił projekt decyzji Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie: 

1) wygaśnięcia prawa trwałego zarządu przysługującego Zespołowi Szkół Ekonomicznych  

z siedzibą w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3, 

2) wygaśnięcia prawa trwałego zarządu przysługującego Zespołowi Szkół Zawodowych  

w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 8, 

3) wygaśnięcia prawa trwałego zarządu przysługującego Zespołowi Szkół Budowlanych  

i Rzemiosł Różnych z siedzibą w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 6, 

4) ustanowienia prawa trwałego zarządu na rzecz Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1 z siedzibą w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3. 

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

241603. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął decyzję w sprawie: 

1) wygaśnięcia prawa trwałego zarządu przysługującego Zespołowi Szkół Ekonomicznych  

z siedzibą w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3, 
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2) wygaśnięcia prawa trwałego zarządu przysługującego Zespołowi Szkół Zawodowych  

w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 8, 

3) wygaśnięcia prawa trwałego zarządu przysługującego Zespołowi Szkół Budowlanych  

i Rzemiosł Różnych z siedzibą w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 6, 

4) ustanowienia prawa trwałego zarządu na rzecz Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1 z siedzibą w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3. 

Decyzja SN.I.6844.42.2015 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 24 listopada 2015 r. 

znajduje się w aktach sprawy prowadzonych przez Referat Gospodarki Nieruchomościami.  

 

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 

241446. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że po przygotowaniu przedmiotowej karty informacyjnej 

otrzymała informację o zmianie planu finansowego dokonanego przez Dyrektora II Liceum 

Ogólnokształcącego w Raciborzu.  

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

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

nr 1 w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”  

w Raciborzu, Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, 

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu – zadania własne i porozumienia, II Liceum 

Ogólnokształcącego w Raciborzu. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawił kartę informacyjną  

Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. podziału działki nr 277/14 km.14 obręb Brzezie, 

zajętej pasem drogi powiatowej ulicy Brzeskiej (3512S), w trybie art. 98 ustawy  

z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015, poz. 1774 z późn. 

zm.). Jednocześnie ze względu na konieczność uzyskania dodatkowych wyjaśnień, 

zaproponował, aby przedmiotowa karta informacyjna została omówiona na jednym  

z kolejnych posiedzeń.  

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

241235.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do omówienia karty informacyjnej  

dot. podziału działki nr 277/14 km.14 obręb Brzezie, zajętej pasem drogi powiatowej ulicy 
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Brzeskiej (3512S), w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. 2015, poz. 1774 z późn. zm.) powróci na jednym z kolejnych 

posiedzeń. 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Funduszy Zewnętrznych i Strategii 

Rozwoju dot. informacji nt. zrealizowanych projektów dofinansowanych ze środków 

zewnętrznych w okresie od 01.06.2015 r. do 31.10.2015 r. 

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

241389.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację nt. zrealizowanych projektów 

dofinansowanych ze środków zewnętrznych, do których przystąpił Powiat Raciborski  

w okresie od 01.06.2015 r. do 31.10.2015 r. oraz polecił Kierownikowi Referatu Funduszy 

Zewnętrznych i Strategii Rozwoju umieścić ją na stronie internetowej Powiatu Raciborskiego. 

 

Starosta omówił wniosek i opinię Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z posiedzenia w dniu 16 listopada 

2015 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 241037. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Architektury i Budownictwa 

udzielić odpowiedzi na wniosek radnej Katarzyny Dutkiewicz zgłoszony podczas  

ww. posiedzenia Komisji. Szczegółowych informacji udzieli Członek Zarządu Powiatu 

Raciborskiego Andrzej Chroboczek.  

 

Starosta przedstawił informację Biura Rady o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej  

w dniu 25 listopada 2015 r. o godz. 15.00. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 241632. 

 

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

1) opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z posiedzenia w dniu 17 listopada 

2015 r., która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 241812,  

2) opinię Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z posiedzenia w dniu 19 listopada  

2015 r., która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 241810, 

3) opinie Komisji Budżetu i Finansów z posiedzenia w dniu 23 listopada 2015 r.,  

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 241811.  
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Zarząd zapoznał się z pozytywną opinią Komisji Budżetu i Finansów z posiedzenia  

w dniu 23 listopada 2015 r. dot. 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. 

W związku z powyższym postanowił, iż projekt uchwały w ww. sprawie zostanie przekazany  

na posiedzenie w dniu 8 grudnia 2015 r.  

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała dodatkowe pisma Dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu: nr ZSO NR 1.311.40.15 z dnia 16 listopada 2015 r. 

dot. wykonania i remontu szatni dla uczniów i nr ZSO NR 1.311.41.15 z dnia 18 listopada 

2015 r. dot. instalacji nowego wyłącznika przeciwpożarowego prądu w budynku łącznika 

oraz sali gimnastycznej. Jednocześnie Dyrektor zawnioskował, aby środki na ww. cel  

w ogólnej kwocie 32 000,00 zł zostały przesunięte z § 4260 (Zakup energii).  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismami Dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu: nr ZSO NR 1.311.40.15 z dnia 16 listopada 2015 r. 

dot. wykonania i remontu szatni dla uczniów i nr ZSO NR 1.311.41.15 z dnia 18 listopada 

2015 r. dot. instalacji nowego wyłącznika przeciwpożarowego prądu w budynku łącznika 

oraz sali gimnastycznej postanowił, że decyzję w ww. sprawie podejmie na jednym  

z kolejnych posiedzeń, po zapoznaniu się z opinią Kierownika Referatu Inwestycji  

i Remontów. O powyższym Wydział Finansowy poinformuje ww. jednostkę.  

 

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. ----------------------------------- 

3. Andrzej Chroboczek – Członek Zarządu  

4. Brygida Abrahamczyk – Członek Zarządu  

5. Piotr Olender – Członek Zarządu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12 

Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 listopada 2015 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 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 wyznaczenia nauczyciela 

zastępującego pełniącego obowiązki dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego  

w Raciborzu Pana Artura Krawca w przypadku nieobecności. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach Panu Rafałowi 

Lazarowi do przystąpienia do Konkursu pn.: „Zielona Pracownia” organizowanego  

przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia 

planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych  

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

Raciborski, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez 

szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych 

dofinansowaniem w 2015 roku. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej 

ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 


