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OR.II.0022.1.15.2016 

PROTOKÓŁ  NR 75/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 11 kwietnia 2016 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 74/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 5 kwietnia 2016 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Na wstępie Starosta poinformował, że w związku z koniecznością przyjęcia projektów uchwał 

na sesję w dniu 26 kwietnia 2016 r., kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie  

13 kwietnia 2016 r. o godz. 15.00.  

Starosta zapytał czy zebrani zgłaszają ewentualne wnioski w sprawie dokonania zmian  

w porządku posiedzenia? 

Na wniosek Wicestarosty, Starosta wycofał z porządku obrad pkt 4, tj. materiał  

pt. „Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w Powiecie Raciborskim”, celem uzupełnienia  

i poprawienia drobnych błędów redakcyjnych. Zarząd postanowił, że powróci do jego 

omówienia na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia br.  

Na wniosek Członka Zarządu Andrzeja Chroboczka, Starosta wycofał z porządku obrad 

projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia Członka Zarządu 

Andrzeja Chroboczka do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na Nadzwyczajnym 

Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą - Przedsiębiorstwo Komunikacji 
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Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu w dniu 19 kwietnia 2016 r. 

(pkt 7). Zarząd ustalił, że powróci do jego omówienia na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia br.  

Jak wyjaśnił Członek Zarządu Andrzej Chroboczek powyższy wniosek jest uzasadniony,  

gdyż w dniu 15 kwietnia br. odbędzie się spotkanie radców prawnych tut. Starostwa  

z przedstawicielami PKS w Raciborzu Sp. z o.o. poświęcone omówieniu bieżących spraw 

Spółki.  

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – przyjął szczegółowy porządek posiedzenia, 

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 74/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 5 kwietnia 2016 r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią, po poprawieniu drobnego błędu 

redakcyjnego na str. 6.  

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok. 

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

261632. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok, 

na wniosek Skarbnika Powiatu, wniósł autopoprawki polegające na tym, że:  

1) w § 1 dodano ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/131/2015 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2016 rok z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej 

Uchwały.”, 

2) dotychczasowy § 1 ust. 2 został oznaczony jako § 1 ust. 3 i otrzymał brzmienie: 

„3. Zmienia się Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/131/2015 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
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Raciborskiego na 2016 rok z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej 

Uchwały.”,   

3) § 2 otrzymał brzmienie: 

„§ 2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt w kwocie 3.044.990 zł., 

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.”,  

4) w Rozdziale 71012 zwiększa się o kwotę 250 000,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Wydziału Geodezji, z przeznaczeniem na modernizację ewidencji gruntów 

polegającą m.in. na zastąpieniu rejestru gruntów prowadzonych na papierze w technice 

ręcznej odpowiednimi zbiorami komputerowymi, uruchomieniu informatycznego systemu 

umożliwiającego prowadzenie ewidencji obejmującej pełny zakres danych ewidencyjnych, 

utworzeniu komputerowej bazy danych ewidencyjnych do tworzenia raportów, w tym 

mapy ewidencyjnej w postaci numerycznej dla obszarów miast i terenów wiejskich,  

5) w Rozdziale 80130 zwiększa się o kwotę 31 616,00 zł plan wydatków Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu oraz o kwotę 29 536,00 zł  

plan wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”  

w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup szafek dla uczniów. 

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2016 rok oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 26 kwietnia 2016 r. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2016 – 2025. 

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

261634. 

Skarbnik Powiatu zwróciła uwagę, że w przedmiotowym projekcie uchwały dopisuje się: 

1) zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S w miejscowości Jastrzębie”  

o wartości 2.632.000 zł, które będzie realizowane w latach 2014-2018. Zadanie 

dofinansowane jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  

w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem  

lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 

odnawialną i w oszczędzanie energii”, 
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2) zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3505S Lekartów-Pietrowice Wielkie”  

na kwotę 1.770.000 zł. Okres realizacji w latach 2016-2018. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2016 – 2025 wniósł do niego autopoprawki, o których mowa  

w projekcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2016 rok.  

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016 – 2025 oraz postanowił o jego przekazaniu 

na sesję w dniu 26 kwietnia 2016 r. 

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok. 

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

261514. 

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 2016 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

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 2016. 

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

261515. 

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 2016.  

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 
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Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatwierdzenia wysokości opłat pobieranych za kształcenie prowadzone w formach 

pozaszkolnych przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”  

w Raciborzu. 

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

260605. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat 

pobieranych za kształcenie prowadzone w formach pozaszkolnych przez Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu.  

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2016 r. 

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

261613. 

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

Specjalnych w Raciborzu, Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, 

Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu  

z dnia 5 i 8 kwietnia 2016 r. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. przedstawienia 

koncepcji techniczno-ekonomicznej przedsięwzięcia pn.: „Zwiększenie udziału energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego w Raciborzu”  

– opracowanie wariantowych propozycji rozwiązań wraz z analizami ekonomicznymi. 

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

261395. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zdecydował o przesłaniu na Komisje Rady Powiatu 

Raciborskiego wykonanego opracowania wariantowych propozycji rozwiązań  

wraz z analizami ekonomicznymi przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie udziału energii 
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pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego w Raciborzu"  

i zaproszeniu przedstawiciela Biura Projektowo-Usługowego „ProEko” z Nowego Sącza  

na Komisję Budżetu i Finansów oraz najbliższą sesję Rady Powiatu Raciborskiego w celu 

przedstawienia radnym w formie prezentacji multimedialnej, a tym samym omówienia 

opracowania. Ponadto ustalił, iż na sesję zostanie zaproszony Prezes Raciborskiego 

Przedsiębiorstwa Inwestycyjnego Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. informacji  

na temat przewidywanych kosztów jednorazowych (inwestycyjnych) oraz zakładanych 

rocznych kosztów eksploatacji oraz możliwości dofinansowania prac w związku  

z rozważaniem możliwości zmiany źródła ciepła w CKZiU nr 2 „Mechanik” w Raciborzu. 

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

261633. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z informacją na temat przewidywanych 

kosztów jednorazowych (inwestycyjnych) oraz zakładanych rocznych kosztów eksploatacji 

oraz możliwości dofinansowania prac w związku z rozważaniem możliwości zmiany źródła 

ciepła w CKZiU nr 2 „Mechanik” w Raciborzu polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji  

i Remontów przedstawić konkretną propozycję rozstrzygnięcia ww. sprawy, biorąc  

pod uwagę aspekt finansowy oraz ekologiczny.  

 

Starosta przypomniał, że 13 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar 

Katynia, uchwalony 4 listopada 2007 roku, poprzez aklamację Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej, w celu oddania hołdu ofiarom zbrodni katyńskiej. W związku z powyższym 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej Kinga Apollo  

i Komendant Hufca ZHP Ziemi Raciborskiej Marek Rybicki przesłali zaproszenie  

na uroczysty Apel Poległych. Uroczystości odbędą się13 kwietnia br. przy Dębie Katyńskim 

w Kuźni Raciborskiej od godz. 18.45 do godz. 20.00. 

 

Starosta odczytał pismo organizacji związkowych związków zawodowych działających  

przy SP ZOZ Szpitalu Rejonowym im. dr J. Rostka w Raciborzu z dnia 1 kwietnia 2016 r. 

(data wpływu do tut. Starostwa 11 kwietnia 2016 r.), w którym organizacje nie poparły 

proponowanej likwidacji Zakładu Diagnostyki i Terapii oraz dzierżawy pomieszczeń i sprzętu 

podmiotowi zewnętrznemu. Jak poinformowano w piśmie cyt.: „Pracownicy Szpitala  
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nie aprobują stanowiska Dyrektora Szpitala i Starosty Powiatu Raciborskiego. Nie zgadzają 

się z propozycją tego rodzaju rozwiązań ponieważ Zakład Diagnostyki i Terapii nie przynosi 

Szpitalowi strat a przy odpowiednim zarządzaniu może generować zyski. Dyrektor Szpitala 

powinien ograniczyć koszty działalności Zakładu Diagnostyki i Terapii. Szpital może kupić 

nowy sprzęt na kredyt lub wziąć w leasing (tak jak np. laboratorium) i spłacać z zysków 

bieżącej działalności. Apelujemy o nie wyrażanie zgody na wykreślenie Zakładu Diagnostyki 

i Terapii ze statutu Szpitala.”.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 261805. 

Zarząd zapoznał się z pismem organizacji związkowych związków zawodowych działających 

przy SP ZOZ Szpitalu Rejonowym im. dr J. Rostka w Raciborzu z dnia 1 kwietnia 2016 r. 

(data wpływu do tut. Starostwa 11 kwietnia 2016 r.), w którym organizacje nie poparły 

proponowanej likwidacji Zakładu Diagnostyki i Terapii oraz dzierżawy pomieszczeń i sprzętu 

podmiotowi zewnętrznemu.  

 

Ad. 5 

 

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

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

kartę informacyjną Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego do określenia realizacji 

Uchwały Nr XVII/155/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca 2016 r.  

w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Raciborskiego 

za 2015 rok. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Powiatowe Centrum 

Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialne za jej realizację. 

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

261071. 

 

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

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

kartę informacyjną Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego do określenia realizacji 

Uchwały Nr XVII/156/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie 

przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego. 
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Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Powiatowe Centrum 

Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialne za jej realizację. 

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

261073. 

 

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

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

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XVII/157/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 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 

261489. 

 

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

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

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XVII/158/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2016 – 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 

261490. 

 

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

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

kartę informacyjną Referatu Funduszy Zewnętrznych i Strategii Rozwoju do określenia 

realizacji: 

1) Uchwały Nr XVII/160/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca 2016 r.  

w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Raciborskiego do podpisania Porozumienia  

o współpracy w ramach projektu pn. „Poprawa bezpośredniej dostępności komunikacyjnej 
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do atrakcji kulturowo-przyrodniczych, rozwoju i konkurencyjności polsko-czeskiego 

pogranicza: Gmina Szylerzowice CZ – Kraj Morawskośląski CZ – Gmina Krzyżanowice 

PL - Powiat Raciborski PL” przeznaczonego do realizacji w ramach Programu Interreg  

V-A Republika Czeska – Polska,  

2) Uchwały Nr XVII/159/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca 2016 r.  

w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Raciborskiego do podpisania Porozumienia  

o współpracy w ramach projektu pn. „Dziedzictwo Przemyślidów i Piastów – wspólna 

historia” przeznaczonego do realizacji w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska 

– Polska. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwał, a Referat Funduszy 

Zewnętrznych i Strategii Rozwoju odpowiedzialny za ich realizację. 

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

261278. 

 

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

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

kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr XVII/161/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie 

powierzenia Gminie Kornowac realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie chodnika 

w ciągu drogi powiatowej Nr 3545 S ul. Lęgów w miejscowości Rzuchów”. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Inwestycji  

i Remontów odpowiedzialny za jej realizację. 

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

261272. 

 

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

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

kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  

do określenia realizacji Uchwały Nr XVII/162/2016 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu 

Raciborskiego dla Gminy Pietrowice Wielkie na realizację zadania publicznego o charakterze 

ponadgminnym w zakresie edukacji ekologicznej pn.: „XVI Eko Wystawa – Ciepło Przyjazne 

Środowisku”. 
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Ustalił Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzeja Chroboczka jako nadzorującego 

wykonanie ww. Uchwały, a Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 

odpowiedzialny za jej realizację. 

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

261268. 

 

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

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

kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały 

Nr XVII/163/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na nabycie na rzecz Powiatu Raciborskiego prawa własności nieruchomości 

stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Raciborzu przy ul. 1 Maja 3, w drodze jej 

darowizny. 

Ustalił Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzeja Chroboczka jako nadzorującego 

wykonanie ww. Uchwały, a Referat Gospodarki Nieruchomościami odpowiedzialny za jej 

realizację. 

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

260637. 

 

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

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

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

1) Uchwały Nr XVII/166/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca 2016 r.  

w sprawie udzielenia dotacji na zadanie pn.: „Wyposażenie w sygnalizację ppoż., 

instalację alarmową i monitoring zabytkowego kościoła pw. Św. Krzyża w Pietrowicach 

Wielkich”, 

2) Uchwały Nr XVII/167/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca 2016 r.  

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej regulaminu określającego niektóre zasady 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

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

i Sportu odpowiedzialny za ich realizację. 
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

260883. 

 

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

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

kartę informacyjną Biura Rady do określenia realizacji Uchwały Nr XVII/168/2016 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi pani (…)  

na działania Starosty Raciborskiego. 

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

261308. 

 

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 11 kwietnia 2016 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 11 kwietnia 2016 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2016 rok. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2016. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat 

pobieranych za kształcenie prowadzone w formach pozaszkolnych przez Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu. 


