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OR.II.0022.1.57.2015 

PROTOKÓŁ  NR 59/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 22 grudnia 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 58/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 15 grudnia 2015 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął szczegółowy porządek posiedzenia, który stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Starosta przekazał, że kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 30 grudnia br.  

o godz. 08.00. W posiedzeniu tym uczestniczyć będzie radca prawny Marta Topór-Piórko.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 58/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 15 grudnia  

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

243858. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, iż w przedmiotowym projekcie uchwały, w stosunku  

do wersji projektu uchwały omawianej w trakcie posiedzenia w dniu 8 grudnia br., zmieniły 

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

Raciborskiego na 2015 rok. 

Jednocześnie Skarbnik Powiatu przekazała, że ze zmianami w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2015 rok zostali zapoznani radni na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady 

Powiatu Raciborskiego, które miało miejsce w dniu 16 grudnia 2015 r.  

Obecny w tej części posiedzenia Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Roman Peikert 

udzielił szczegółowych wyjaśnień dotyczących proponowanych zmian w budżecie  

na 2015 rok (Rozdziały 60014 Drogi publiczne powiatowe oraz 85111 Szpitale ogólne).  

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 22 grudnia 2015 r. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła 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 

243859. 

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 

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

w dniu 22 grudnia 2015 r. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016 – 2025 
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(wraz z autopoprawką). 

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

243861. 

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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego 

na lata 2016 – 2025 (wraz z autopoprawką) oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję  

w dniu 22 grudnia 2015 r. 

 

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

Raciborskiego o wprowadzenie na sesję w dniu 22 grudnia 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.0022.3.11.2015 z dnia 9 grudnia  2015 r. oraz w wersji elektronicznej  

w dniu 16 grudnia 2015 r.,  

 

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

Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016 – 2025 (wraz z autopoprawką) 

 

i jednocześnie wycofanie z porządku obrad ww. projektu uchwały przekazanego pismem                    

nr OR.II.0022.3.11.2015 z dnia 9 grudnia  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 

245933. 
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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. 

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 

245822. 

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 

zatwierdzenia programu działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Raciborzu. 

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

245336. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia programu działalności 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Raciborzu. 

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

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Raciborzu na 2016 rok. 

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

245333. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Raciborzu na 2016 rok. 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 
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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 

245328. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie konkursu na stanowisko zastępcy 

dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, po wniesieniu drobnej autopoprawki  

do ust. 2 pkt 1 załącznika. 

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

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia 

konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu  

przy ul. Stalmacha 12. 

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

245219. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu przy ul. Stalmacha 12.  

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

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego 

zmiany uchwały dotyczącej regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

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

245396. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego zmiany uchwały dotyczącej regulaminu 

określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

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

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 
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Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

wzoru wniosku o udzielenie dotacji oraz wzoru rozliczenia dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

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

245520. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o udzielenie 

dotacji oraz wzoru rozliczenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.  

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka 

Sportowego w Raciborzu Panu Arturowi Krawcowi do wystąpienia z wnioskiem o przyznanie 

dotacji w ramach akcji charytatywnej „Reklama Dzieciom 2015”. 

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

245694. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

pełniącemu obowiązki dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu  

Panu Arturowi Krawcowi do wystąpienia z wnioskiem o przyznanie dotacji w ramach akcji 

charytatywnej „Reklama Dzieciom 2015”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej nagrody Starosty Raciborskiego za szczególne 

osiągnięcia w działalności na rzecz promocji powiatu raciborskiego. 

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

245785. 

Wicestarosta przypomniał, że Zarząd Powiatu Raciborskiego Uchwałą Nr 56/234/2015  

z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia, przyznawania oraz przyjęcia wzoru 

wniosku o przyznanie dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD ...”  

w dziedzinie społecznej, promocji oraz całokształtu działalności ustanowił nagrodę Starosty 

Raciborskiego w dziedzinie m.in. promocji. 
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Dotychczas nagrodę w tej samej dziedzinie i o tym samym charakterze regulowała odrębna 

Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego o Nr 190/949/2014 z dnia 25 listopada 2014 r. 

W celu wyeliminowania z obrotu prawnego tożsamych regulacji, zachodzi konieczność 

uchylenia wcześniejszej uchwały.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej nagrody 

Starosty Raciborskiego za szczególne osiągnięcia w działalności na rzecz promocji powiatu 

raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyznania/nieprzyznania nagrody rocznej za 2014 r. Dyrektorowi 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 

245355. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do omówienia projektu uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania/nieprzyznania nagrody rocznej za 2014 r. 

Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu powróci na kolejnym posiedzeniu. 

 

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 

245819.  

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

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu, Zespołu 

Szkół Specjalnych w Raciborzu z dnia 16 i 17 grudnia 2015 r., Młodzieżowego Domu 

Kultury w Raciborzu, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, Powiatowego 

Urzędu Pracy w Raciborzu, Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Centrum Kształcenia 
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Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, Poradni Psychologiczno  

– Pedagogicznej w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  

w Raciborzu. 

 

Przewodniczący Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu ofert  

na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy 

społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „Prowadzenie na terenie powiatu 

raciborskiego całodobowego ośrodka interwencji kryzysowej w latach 2016-2018”  

Marek Kurpis zaprezentował wyniki prac Komisji.  

Przekazał, że w wyznaczonym terminie, tj. do 11 grudnia 2015 r. wpłynęły 2 oferty: 

1) Stowarzyszenia PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego  

z siedzibą w Raciborzu – 08.12.2015 r.,  

2) Stowarzyszenia Przyjaciół Człowieka „TĘCZA” z siedzibą w Raciborzu – 11.12.2015 r. 

 

W wyniku dokonania oceny formalnej Komisja stwierdziła, iż złożone oferty spełniają 

wymogi formalne konkursu.  

Następnie Komisja dokonała oceny merytorycznej złożonych ofert, w oparciu o kryteria 

określone w Zasadach konkursu. Poszczególne oferty otrzymały następujące oceny punktowe: 

1) Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego – 119 pkt.  

2) Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „TĘCZA”– 104 pkt. 

 

Maksymalna liczba punktów możliwych do otrzymania to 132, natomiast minimalna liczba 

punktów kwalifikująca organizację do otrzymania dotacji wynosiła 80. 

W związku z powyższym Komisja rekomenduje Stowarzyszenie PERSONA na realizatora 

wspomnianego powyżej zadania. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 245611.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z informacją Komisji konkursowej  

do oceny ofert złożonych w ramach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego 

Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

pn. „Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego całodobowego ośrodka interwencji 

kryzysowej w latach 2016-2018”, w której Komisja zarekomendowała Stowarzyszenie 

PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego jako realizatora 

wspomnianego powyżej zadania, wybrał ofertę ww. Stowarzyszenia.  
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Starosta przedstawił opinie i wniosek Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Zdrowia, Opieki 

Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych  

oraz Bezpieczeństwa, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą, 

Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji  

oraz Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 16 grudnia 2015 r. 

Ww. opinie i wniosek znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

245722. 

Wicestarosta przekazał, że Komisje zaproponowały zmiany w projekcie uchwały w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2016 polegające na: 

1) wykreśleniu tematu z sierpnia dot. „Oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego  

 i zabezpieczenia przeciwpowodziowego” i przesunięciu go na marzec. Dotychczasowy 

punkt w marcu pozostaje bez zmian,  

2) wpisaniu w sierpniu nowego tematu: „Monitoring Strategii Rozwoju Powiatu 

Raciborskiego na lata 2014 - 2020”.  

 

Jak dodał Wicestarosta propozycje zmian w projekcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu 

pracy Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2016 zostały telefonicznie uzgodnione  

z Przewodniczącym Rady Powiatu Raciborskiego. Ponadto przekazano je kierownikom 

komórek organizacyjnych tut. Starostwa odpowiedzialnym za przygotowanie materiałów 

wiodących na sesje.   

 

Starosta zapoznał zebranych z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Katowicach o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Raciborskiego projekcie uchwały 

budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi,  

o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Raciborskiego projekcie uchwały w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2025, o możliwości sfinansowania deficytu 

w kwocie 1.501.160 zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok 

Powiatu Raciborskiego.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił o przekazaniu ww. opinii radnym na sesję  

w dniu 22 grudnia 2015 r.  

 

Starosta omówił pismo Przewodniczącego 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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w sprawie przekazania przyjętego przez Komisję konkursową Regulaminu przeprowadzenia 

konkursu oraz projektu ogłoszenia konkursu. 

Ww. pismo nr ZS. 8023.1.8.2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. znajduje się w aktach sprawy 

prowadzonej przez Referat Spraw Społecznych.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Przewodniczącego 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 sprawie przekazania Regulaminu przeprowadzenia konkursu  

oraz projektu ogłoszenia konkursu.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła pismo Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu nr CKZiU1.KF.3110.24.2015 z dnia 17 grudnia 2015 r., 

który zwrócił się z prośbą o przeniesienie środków w Rozdziale 80130 w kwocie 20 000,00 zł 

z § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na § 4240 Zakup pomocy 

naukowych, dydaktycznych i książek. Jednocześnie poinformował, że środki te zostaną 

przeznaczone na zakup niezbędnych pomocy naukowych stanowiących wyposażenie 

pracowni gastronomicznej i fryzjerskiej.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na przeniesienie środków w Rozdziale 80130  

w planie wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu  

w kwocie 20 000,00 zł z § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na § 4240 

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zgodnie z pismem Dyrektora  

nr CKZiU1.KF.3110.24.2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. O powyższym Wydział Finansowy 

poinformuje Dyrektora.  

 

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 22 grudnia 2015 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 grudnia 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 zatwierdzenia programu działalności 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Raciborzu. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Raciborzu na 2016 rok. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie konkursu na stanowisko zastępcy 

dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu przy ul. Stalmacha 12. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego zmiany uchwały dotyczącej 

regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  

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

Raciborski. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia wzoru wniosku  

o udzielenie dotacji oraz wzoru rozliczenia dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

pełniącemu obowiązki dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu 

Panu Arturowi Krawcowi do wystąpienia z wnioskiem o przyznanie dotacji w ramach 

akcji charytatywnej „Reklama Dzieciom 2015”. 

12. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej 

nagrody Starosty Raciborskiego za szczególne osiągnięcia w działalności na rzecz 

promocji powiatu raciborskiego. 


