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OR.II.0022.1.18.2016 

PROTOKÓŁ  NR 78/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 26 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 77/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 19 kwietnia 2016 r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Sprawy różne – I część.  

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

5. Sprawy różne – II część. 

 

Na wstępie Starosta poinformował, że w dniu dzisiejszym wysłano zebranym dodatkowe 

materiały, tj.:  

1) opinie Komisji Budżetu i Finansów z posiedzenia w dniu 25 kwietnia 2016 r., 

2) wniosek Komisji Rewizyjnej dot. przekazania pisma – skargi na lekarza bezpośrednio                    

do Dyrektora Szpitala ds. medycznych,  

3) nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania statutu 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu                              

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, 

stąd zachodzi konieczność rozszerzenia porządku posiedzenia o pkt 15 - 17. 

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. 
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Następnie Starosta przekazał, że kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się w tut. Starostwie 

10 maja 2016 r. o godz. 07.30.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 77/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 19 kwietnia                  

2016 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2  

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu 

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

Dodatkowo poinformowała, że w przedmiotowym projekcie uchwały zmieniły się końcowe 

kwoty. 

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

261632. 

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

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego                   

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego              

na lata 2016 – 2025 informując, że w omawianym dokumencie poprawiono drobne błędy 

literowo-cyfrowe. 

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

261634. 

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 2016 – 2025 oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 

26 kwietnia 2016 r. 
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Jednocześnie Zarząd postanowił, że zwróci się z prośbą do Przewodniczącego Rady Powiatu 

Raciborskiego o wprowadzenie na sesję w dniu 26 kwietnia 2016 r.: 

1) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian                    

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok,  

2) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian                             

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016 – 2025  

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

nr OR.II.0022.3.4.2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r. 

 

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr 6 

mieszczącego się w budynku położonym w Raciborzu przy ul. Ludwika 4, stanowiącego 

własność Powiatu Raciborskiego. 

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

262590. 

Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotowego projektu uchwały udzielił obecny  

w tej części posiedzenia Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Zbigniew 

Rydzek. 

Kierownik Zbigniew Rydzek dodał, że najemcy pomieszczeń lokalu użytkowego nr 6 

mieszczącego się na parterze budynku położonego w Raciborzu przy ul. Ludwika 4 zostaną 

poinformowani o sprzedaży ww. lokalu na etapie ogłaszania przetargu. 

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 zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu 

użytkowego nr 6 mieszczącego się w budynku położonym w Raciborzu przy ul. Ludwika 4, 

stanowiącego własność Powiatu Raciborskiego oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję     

w dniu 31 maja 2016 r. 

 

Ad. 3 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. zwiększenia 

środków finansowych na wykonanie miejscowej wymiany tynków oraz odmalowanie 

elewacji budynku bramnego Zamku Piastowskiego w Raciborzu. 
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

263764. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. zwiększenia 

środków finansowych na wykonanie miejscowej wymiany tynków oraz odmalowanie 

elewacji budynku bramnego Zamku Piastowskiego w Raciborzu wyraził zgodę                                

na zwiększenie środków finansowych do kwoty 50 000 zł w Dziale 921 Rozdział 92120                    

§ 4270 będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów na zadanie pn. „Wykonanie 

miejscowej wymiany tynków oraz odmalowania elewacji budynku bramnego Zamku 

Piastowskiego w Raciborzu”. 

 

W tym miejscu Skarbnik Powiatu przekazała, że Dyrektor Agencji Promocji Ziemi 

Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu zwrócił      

się ustnie z pytaniem czy istnieje możliwość zmiany przeznaczenia środków w Rozdziale                  

75075 § 4270 będących w dyspozycji ww. jednostki na impregnacje elementów drewnianych  

i malowanie sal na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Skarbnik Powiatu dodała,                                  

że wg preliminarza środki zaplanowano na skucie tynków, osuszanie budynku bramnego, 

poprawki elewacji zewnętrznej i wewnętrznej. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zmianę przeznaczenia środków                         

w Rozdziale 75075 § 4270 będących w dyspozycji Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej                     

i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu na cel: impregnacja 

elementów drewnianych i malowanie sal na Zamku Piastowskim w Raciborzu                                

(wg preliminarza środki pierwotnie zaplanowane na skucie tynków, osuszanie budynku 

bramnego, poprawki elewacji zewnętrznej i wewnętrznej).  O powyższym Skarbnik Powiatu 

poinformuje Dyrektora Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości 

na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

 

Ad. 4 

 

Nawiązując do ww. karty informacyjnej Referatu Inwestycji i Remontów                                 

dot. zwiększenia środków finansowych na wykonanie miejscowej wymiany tynków                      

oraz odmalowanie elewacji budynku bramnego Zamku Piastowskiego w Raciborzu, Skarbnik 

Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok (rezerwa). 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

263768. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że w przedmiotowym projekcie uchwały zmniejsza się  

w Rozdziale 75818 plan rezerwy ogólnej o kwotę 10 000 zł i jednocześnie zwiększa się  

w Rozdziale 92120 o ww. kwotę plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji   

i Remontów, z przeznaczeniem na wymianę tynków i odmalowanie elewacji budynku 

bramnego Zamku Piastowskiego w Raciborzu.     

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 2016 rok. 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powierzenia stanowiska dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu              

przy ul. Klasztornej 9. 

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

263383. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu przy ul. Klasztornej 9. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Ad. 5 

 

W dalszej kolejności Skarbnik Powiatu omówiła 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 

263578.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Domu 

Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 
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Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z kartą informacyjną Wydziału Finansowego                    

dot. przedstawienia raportów z przedkładanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne 

Powiatu Raciborskiego za I kwartał 2016 r. 

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

263575.  

Skarbnik Powiatu poinformowała, że jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego 

przedłożyły sprawozdania z zakresu dochodów i wydatków za I kwartał 2016 r. 

Sprawozdania za I kwartał  2016 r. korygowały: 

1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, 

2) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu, 

3) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, 

4) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach, 

5) Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że księgowe były na bieżąco pouczane ustnie w kwestii 

uchybień i nieprawidłowości występujących w sprawozdaniach. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację z przedkładanych sprawozdań przez 

jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego z zakresu dochodów i wydatków za I kwartał 

2016 r. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła kartę informacyjną Audytora Wewnętrznego i Inspektora               

ds. Kontroli Zarządczej dot. informacji o przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej 

„Złota Jesień” w Raciborzu ankiecie na temat atmosfery w pracy - uzupełnienie. 

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

263654. 

Sekretarz Powiatu przypomniała, że Zarząd Powiatu Raciborskiego na posiedzeniu w dniu              

19 kwietnia 2016 r. zapoznał się z informacją o przeprowadzonej w Domu Pomocy 

Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu ankiecie na temat atmosfery w pracy. Sekretarz 

Powiatu przekazała, że uzupełniając powyższą informację przedstawiono w załączeniu                       

do przedmiotowej karty informacyjnej raport (wyniki zbiorcze) z ww. ankiety. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z raportem z ankiety pn. „Atmosfera w miejscu 

pracy”, przeprowadzonej wśród pracowników Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”                    

w Raciborzu w kwietniu 2016 r. i polecił Audytorowi Wewnętrznemu i Inspektorowi                            

ds. Kontroli Zarządczej przekazać ww. raport Komisji Rewizyjnej. 
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Starosta przedstawił: 

1) opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą z posiedzenia 

w dniu 18 kwietnia 2016 r., która znajduje się w systemie informatycznym Mdok                        

pod numerem UID 263737, 

2) opinię Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z posiedzenia w dniu 19 kwietnia 2016 r., która 

znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 263783, 

3) opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z posiedzenia w dniu 20 kwietnia 

2016 r., która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 263386, 

4) wniosek i opinię Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z posiedzenia w dniu                       

21 kwietnia 2016 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem 

UID 263782. 

 Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej                       

i Rolnictwa udzielić odpowiedzi na wniosek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska                 

z posiedzenia w dniu 21 kwietnia 2016 r. Szczegółowych informacji udzieli Starosta. 

 

Ponadto Starosta omówił dodatkowo: 

1) opinie Komisji Budżetu i Finansów z posiedzenia w dniu 25 kwietnia 2016 r.,                                

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 263890, 

2) wniosek Komisji Rewizyjnej dot. przekazania pisma – skargi na lekarza bezpośrednio                 

do Dyrektora Szpitala ds. medycznych (pismo nr BR.0012.8.20.2016 z dnia 21 kwietnia 

2016 r.), który znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 263891.  

 Zarząd Powiatu Raciborskiego pozytywnie rozpatrzył wniosek Komisji Rewizyjnej, 

przekazując Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych jego realizację zgodnie z pismem  

nr BR.0012.8.20.2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r.  

 

Wicestarosta zaprezentował dodatkową nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

263885. 

Omawiając przedmiotowy projekt uchwały Wicestarosta przypomniał, że Zarząd skierował 

projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania statutu Samodzielnemu 
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Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka             

w Raciborzu do zaopiniowania przez organizacje związkowe, reprezentatywne w rozumieniu 

ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu 

społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240), tj. do Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego 

Forum Związków Zawodowych Województwa Śląskiego, Przewodniczącego Zarządu 

Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”, Przewodniczącego Zarządu Rady 

Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa Śląskiego. 

Następnie Wicestarosta zapoznał zebranych z wynikami opiniowania przez organizacje 

związkowe, reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu 

Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240), projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej nadania statutu Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu  im. dr. Józefa Rostka   

w Raciborzu.                       

Ww. wyniki opiniowania znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem 

263883. 

Wicestarosta przekazał, że Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 

i Zarząd Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Województwa 

Śląskiego zaopiniowały pozytywnie przedstawiony projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego. Natomiast Zarząd Wojewódzki Forum Związków Zawodowych 

Województwa Śląskiego wniósł dwie uwagi do otrzymanego projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego. Uwagi dotyczyły treści § 16 ust. 2 pkt 2 lit. b oraz § 21 ust. 2 II. Zespół 

ambulatoryjnych usług zdrowotnych pkt 24. Wicestarosta poinformował, że ww. uwagi                

nie zostały uwzględnione w treści omawianego projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego. Pierwsza uwaga skomplikowałaby sposób powoływania Rady Społecznej 

Szpitala, a jej ewentualne wprowadzenie byłoby możliwe po zakończeniu kadencji obecnej 

Rady Społecznej Szpitala. Wprowadzenie drugiej uwagi przywracałoby stan przed 

proponowaną zmianą i czyniłoby zmianę bezprzedmiotową. 

Wobec powyższego Wicestarosta poinformował, że w nowej wersji przedmiotowego projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dodano w uzasadnieniu informacje dotyczące opinii                      

ww. organizacji związkowych na temat przedstawionego projektu uchwały. Ponadto                      

w uzasadnieniu uwzględniono informacje dotyczące innych opinii, które wpłynęły                         

do tut. Starostwa w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 

nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 
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Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, ale ze względów formalnych nie były 

rozpatrywane. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z opiniami organizacji związkowych, 

reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu 

Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240) na temat 

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania statutu Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka              

w Raciborzu postanowił o nieprzyjmowaniu w całości uwag Zarządu Wojewódzkiego Forum 

Związków Zawodowych Województwa Śląskiego. Wobec powyższego polecił Kierownikowi 

Referatu Spraw Społecznych poinformować pisemnie Zarząd Wojewódzkiego Forum 

Związków Zawodowych Województwa Śląskiego o sposobie rozpatrzenia uwag                         

wraz z uzasadnieniem stanowiska Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

Mając na uwadze powyższe, 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 nadania statutu 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu                      

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu                     

26 kwietnia 2016 r. 

 

Jednocześnie Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że zwróci się z prośbą                             

do Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego o wprowadzenie na sesję w dniu                                    

26 kwietnia 2016 r. nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu i jednocześnie wycofanie z porządku obrad 

ww. projektu uchwały przekazanego pismem nr OR.II.0022.3.4.2016 z dnia 14 kwietnia               

2016 r. 

Ponadto Zarząd nawiązując do nowej wersji ww. projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego postanowił przekazać do wiadomości radnych na sesję w dniu 26 kwietnia 

2016 r.: 

1) wyniki opiniowania przez organizacje związkowe, reprezentatywne w rozumieniu  ustawy 

z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu 

społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240), projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 
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dotyczącej nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 

Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, 

2) inne opinie dotyczące ww. projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego, które                       

ze względów formalnych nie były rozpatrywane. 

Skany opinii nt. projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania statutu 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu                            

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu znajdują się w systemie informatycznym Mdok                         

pod numerem 264007. 

 

W tym miejscu Sekretarz Powiatu poinformowała, że w związku z zaplanowanym urlopem 

wypoczynkowym Starosty Ryszarda Winiarskiego od dnia 28 kwietnia do 11 maja 2016 r. 

zaistniała potrzeba wprowadzenia na sesji w dniu 26 kwietnia 2016 r. autopoprawki,                      

polegającej na wykropkowaniu miejsca zapisu „Ryszarda Winiarskiego - Starostę 

Raciborskiego” w treści porozumienia w sprawie powierzenia na czas określony Gminie 

Pietrowice Wielkie zarządzania publiczną drogą powiatową, stanowiącego załącznik                       

do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia na czas określony 

Gminie Pietrowice Wielkie zarządzania publiczną drogą powiatową, przekazanej radnym 

powiatu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że na sesji w dniu 26 kwietnia 2016 r. zgłosi 

autopoprawkę do projektu ww. uchwały Rady Powiatu Raciborskiego, polegającą                             

na wykropkowaniu miejsca zapisu „Ryszarda Winiarskiego – Starostę Raciborskiego”                       

w treści porozumienia w sprawie powierzenia na czas określony Gminie Pietrowice Wielkie 

zarządzania publiczną drogą powiatową, stanowiącego załącznik do przedmiotowego  

projektu uchwały.   

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Agnieszka Bosianek 
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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. ----------------------------------- 

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 26 kwietnia 2016 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 26 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 powierzenia stanowiska dyrektora 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu przy ul. Klasztornej 9. 

 


