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OR.II.0022.1.19.2016 

PROTOKÓŁ  NR 79/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 10 maja 2016 r.  

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

W związku z nieobecnością Starosty Ryszarda Winiarskiego, mając na uwadze § 57 

ust. 1 Statutu Powiatu Raciborskiego, posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta Marek Kurpis.  

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane 

quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał.  

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 78/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 26 kwietnia 2016 r.  

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

3. Sprawy różne. 

4. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Na wstępie Wicestarosta poinformował, że w dniu dzisiejszym, w zastępstwie Starosty,  

weźmie udział w konwencie powiatów województwa śląskiego, który odbędzie się  

w Powiecie Kłobuckim. Jednym z głównych tematów obrad będzie przedstawienie map 

potrzeb zdrowotnych dla województwa śląskiego oraz stanowiska wojewody do prognozy 

potrzeb zdrowotnych. 

Na wniosek Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzeja Chroboczka, Wicestarosta 

rozszerzył porządek posiedzenia o dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów na kadencję 2016 - 2019  

do Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Ww. projekt uchwały został dostarczony zebranym w dniu wczorajszym, w materiałach 

dodatkowych.   
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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. 

Wicestarosta przekazał, że kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 17 maja 2016 r. 

o godz. 07.30.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 78/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 26 kwietnia  

2016 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią, po poprawieniu drobnego błędu 

redakcyjnego na str. 8 i 10.  

 

Ad. 2 

 

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 

265328. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały 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. 4 w brzmieniu: 

„4. Zmienia się Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/131/2015 Rady Powiatu 

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

Raciborskiego na 2016r. z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.”, 

2) w § 1 dodano ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Zmienia się Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/131/2015 Rady Powiatu 

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

Raciborskiego na 2016r. z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.”, 

3) w Rozdziale 90002 zmniejsza się o kwotę 1 100,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa,  

z przeznaczeniem dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” 

w Raciborzu,  
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4) w Rozdziale 90002 zwiększa się o kwotę 1 100,00 zł plan wydatków Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, z przeznaczeniem  

na realizację inwestycji związanej z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem 

azbestu z budynku śmietnika znajdującego się przy CKZiU nr 2.  

 

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 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 

265331. 

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 2016. 

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

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia dyrektora Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu do podpisania umowy w celu 

realizacji Karty Dużej Rodziny. 

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

264467. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia dyrektora Agencji 

Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu do podpisania umowy w celu realizacji Karty Dużej Rodziny. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 
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Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek omówił dodatkowy projekt 

uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia o naborze kandydatów  

na kadencję 2016 - 2019 do Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej 

w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

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

265662. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż do omówienia projektu uchwały w sprawie 

ogłoszenia o naborze kandydatów na kadencję 2016 - 2019 do Rady Nadzorczej 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością powróci na kolejnym posiedzeniu.  

 

Ad. 3 

 

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 

265324. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Centrum 

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

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu. 

W tym miejscu Wicestarosta zasygnalizował problem dotyczący wyasygnowania z budżetu 

Powiatu Raciborskiego środków finansowych w wysokości ok. 37 000,00 zł na niezbędne 

prace remontowe sali gimnastycznej Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu. 

Prace te obejmować będą: malowanie ścian, modernizację oświetlenia i odnowienie 

parkietów. W toku dyskusji ustalono, że do przedmiotowej sprawy Zarząd powróci  

po przedłożeniu kosztorysu prac przez p.o. dyrektora MOS. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek omówił kartę informacyjną 

Biura Obsługi Prawnej dot. zapoznania się z protokołem z posiedzenia Rady Nadzorczej  

PKS sp. z o.o. z 21 stycznia 2016 r. oraz kwartalną informacją o spółce za IV kwartał 2015 r. 

wraz z uzupełnieniem oraz analizą dokumentów finansowych przedstawionych przez spółkę. 
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

265270. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

1) zapoznał się protokołem nr 21/21.01./2016 z przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Raciborzu odbytego w dniu 21 stycznia 2016 r. w siedzibie spółki, 

w tym z informacją o bieżącej sytuacji ekonomicznej spółki,  

2) przyjął kwartalną informację o spółce na dzień 31 grudzień 2015 r. wraz z uzupełnieniem  

z dnia 22 kwietnia 2016 r. przedstawiającym ostateczne dane ekonomiczne,  

3) postanowił o bieżącym monitorowaniu wyników i analizie danych finansowych spółki. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Spraw Społecznych  

dot. zatwierdzenia uchwał Rady Społecznej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu. 

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

264724. 

Wicestarosta poinformował, że dnia 20 kwietnia 2016 r. Rada Społeczna Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu podjęła uchwały: 

1) Nr 4/2016 w sprawie wyrażenia opinii czy Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka                          

w Raciborzu powinien podejmować działania w celu stworzenia Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego; 

2) Nr 5/2016 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej inwestycji wynikających z Programu 

Dostosowawczego związanych z rozbudową i ich finansowaniem. 

W powyższych uchwałach Rada Społeczna zaopiniowała pozytywnie zaproponowane                          

przez Dyrektora Szpitala działania i przedłożyła Radzie Powiatu Raciborskiego                                    

do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu. 

Ponadto Wicestarosta przekazał, że 28 kwietnia br., w obecności Kierownika Referatu Spraw 

Społecznych, odbył rozmowę z Dyrektorem Szpitala, w której Dyrektor oświadczył,  

iż wymienione powyżej uchwały Rady Społecznej należy traktować obecnie jako uchwały 

intencyjne. Pozwolą one Dyrektorowi zlecić opracowanie stosownych projektów, 

kosztorysów w przypadku Programu Dostosowawczego oraz uaktualnić dokumenty 

dotyczące Oddziału Ratunkowego, a następnie aplikować o środki zewnętrzne niezbędne  

do realizacji zaopiniowanych pozytywnie zadań. Uchwały zatwierdzające Rady Powiatu 
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Raciborskiego powinny być, zdaniem Dyrektora Szpitala, podjęte po uzyskaniu środków 

na realizację wspomnianych inwestycji. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z uchwałami Rady Społecznej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z dnia 20 kwietnia 2016 r.:  

1) Nr 4/2016 w sprawie wyrażenia opinii czy Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka                          

w Raciborzu powinien podejmować działania w celu stworzenia Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego; 

2) Nr 5/2016 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej inwestycji wynikających z Programu 

Dostosowawczego związanych z rozbudową i ich finansowaniem. 

 

Jednocześnie Zarząd zaakceptował ustalenia ze spotkania z Dyrektorem Szpitala Rejonowego 

w Raciborzu w dniu 28 kwietnia 2016 r., który oświadczył, iż wymienione powyżej uchwały 

Rady Społecznej należy traktować obecnie jako uchwały intencyjne, a ich zatwierdzenie 

przez Radę Powiatu Raciborskiego powinno nastąpić po uzyskaniu środków na realizację 

wspomnianych inwestycji. 

Zarząd skierował sprawę utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do Komisji 

Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych 

oraz Bezpieczeństwa Rady Powiatu Raciborskiego, celem zaopiniowania. O powyższym 

Kierownik Referatu Spraw Społecznych poinformuje Komisję.  

Ponadto Zarząd uznał, że realizacja Programu Dostosowawczego jest sprawą wewnętrzną 

Szpitala i nie wymaga zatwierdzania przez Radę Powiatu Raciborskiego. W tym przypadku 

może chodzić w przyszłości o udzielenie Szpitalowi, na podstawie uchwały Rady Powiatu, 

dotacji celowej na realizację zadania. 

O powyższych stanowiskach Kierownik poinformuje Dyrektora Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu.  

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. przyjęcia 

przez Zarząd Powiatu oferty Aktywny Senior – Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów  

i Inwalidów Ziemi Raciborskiej na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Integracja 

Seniorów” i udzielenia w trybie pozakonkursowym dotacji na wsparcie realizacji ww. zadania 

publicznego. 

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

265106. 



 

 

7 

Szczegółowych informacji w ww. sprawie udzielił obecny w tej części posiedzenia Kierownik 

Referatu Spraw Społecznych Aleksander Kasprzak.  

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

oferty Aktywny Senior – Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów Ziemi 

Raciborskiej na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Integracja Seniorów”  

i udzielenia w trybie pozakonkursowym dotacji na wsparcie realizacji ww. zadania 

publicznego postanowił, że do jej omówienia powróci na kolejnym posiedzeniu. 

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. propozycji zmiany w kalendarzu imprez kulturalnych realizowanych jako zadania własne 

samorządu powiatowego w zakresie upowszechniania kultury. 

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

264183. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. propozycji zmiany 

w kalendarzu imprez kulturalnych realizowanych jako zadania własne samorządu 

powiatowego w zakresie upowszechniania kultury przyjął do realizacji zmieniony kalendarz 

imprez kulturalnych na 2016 r. wyrażając zgodę na wpisanie do kalendarza imprezy 

kulturalnej pn.: „Obchody rocznicy urodzin św. Jana Pawła II w Raciborzu” oraz udzielenie 

wsparcia finansowego w wysokości 1 200,00 zł. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Zamówień Publicznych  

dot. sprawozdania z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonych  

w Referacie Zamówień Publicznych w I kwartale 2016 r. 

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

264094. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął sprawozdanie z postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego przeprowadzonych w Referacie Zamówień Publicznych w I kwartale 2016 r. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek omówił kartę informacyjną 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. ustalenia i wypłaty odszkodowania za utracone 

prawo własności nieruchomości stanowiącej dotychczas własność Powiatu Raciborskiego, 

zajętej pod pas drogi publicznej gminnej – ulicy Zamkowej w Raciborzu, która z mocy prawa 

przeszła z dniem 26 lutego 2016 r. na własność Gminy Miasta Racibórz. 
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

265348. 

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

i wypłaty odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości stanowiącej 

dotychczas własność Powiatu Raciborskiego, zajętej pod pas drogi publicznej gminnej – ulicy 

Zamkowej w Raciborzu, która z mocy prawa przeszła z dniem 26 lutego 2016 r. na własność 

Gminy Miasta Racibórz: 

1) przystał na propozycję Prezydenta Miasta Racibórz i przyjął nieruchomość zamienną 

stanowiącą własność Gminy Miasta Racibórz jako odszkodowanie za działkę nr 139/12  

o pow. 0,0183 ha, przy czym przeniesienie własności nieruchomości zamiennej nastąpi  

w drodze umowy darowizny, w formie aktu notarialnego, z zachowaniem ustawowej 

procedury; 

2) zaproponował Prezydentowi Miasta Racibórz, aby nieruchomością zamienną była działka 

nr 282/49 o pow. 0,0136 ha; 

3) postanowił spisać w tym celu protokół uzgodnień pomiędzy Zarządem Powiatu 

Raciborskiego a Prezydentem Miasta Racibórz, w którym zostaną ustalone szczegółowe 

warunki darowizny nieruchomości zamiennej; 

4) w przypadku braku możliwości uzgodnienia odszkodowania, zaakceptował propozycję,  

aby złożyć wniosek do Starosty Raciborskiego, wykonującego zadanie z zakresu 

administracji rządowej, o wszczęcie postępowania administracyjnego ws. ustalenia  

i wypłaty odszkodowania według zasad i trybu obowiązujących przy wywłaszczaniu 

nieruchomości. 

 

Wicestarosta omówił wniosek i interpelacje złożone przez radnych na sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 26 kwietnia 2016 r., które znajdują się w systemie informatycznym 

Mdok pod numerem UID 265342. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił: 

1) Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów udzielić odpowiedzi na wniosek, 

interpelację radnego Franciszka Marcola, interpelacje Wiceprzewodniczącego Rady 

Powiatu Raciborskiego Władysława Gumieniaka nr 1 i nr 2 złożone na sesji  

w dniu 26 kwietnia 2016 r.,  
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2) Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa udzielić 

odpowiedzi na interpelację radnego Jana Kusego złożoną na sesji  

w dniu 26 kwietnia 2016 r.  

 

Zarząd zapoznał się z informacją, przekazaną przez Skarbnika Powiatu, o zmianach planu 

finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2016 polegających m.in. na tym,  

że w Rozdziale 75020 dokonuje się przesunięcia w planie wydatków będących w dyspozycji 

Wydziału Organizacyjnego, z przeznaczeniem na ubezpieczenia majątkowe, 

odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu (15 754,00 zł), a w Rozdziale 75075 zmniejsza się o kwotę 2 000,00 zł plan 

wydatków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego, z przeznaczeniem dla Agencji 

Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu na realizację filmu nt. remontu kaplicy pw. Św. Tomasza Becketa w Raciborzu. 

 

Zgodnie z prośbą Starosty, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Prezydenta Miasta 

Racibórz, który poinformował, że mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców gmin 

dorzecza górnej i środkowej Odry oraz zwiększenie potencjału rozwoju naszego regionu, 

Rada Miasta Racibórz, podjęła dnia 23 marca 2016 r. uchwałę, w sprawie jak najszybszego 

dokończenia budowy zbiornika Racibórz Dolny i poparcia koncepcji budowy kanału  

Odra – Dunaj.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 263846. 

W toku dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do omówienia 

przedmiotowego pisma powróci na jednym z kolejnych posiedzeń.  

 

Ad. 4 

 

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

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

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XVIII/169/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 kwietnia 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. 
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

264934. 

 

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

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

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XVIII/170/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 kwietnia 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 

264935. 

 

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

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

kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr XVIII/171/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie 

wyrażenia woli przystąpienia z Gminą Pietrowice Wielkie do projektu pod nazwą 

„Modernizacja drogi nr S3505 ważnym elementem rozwojowym dla Gminy Pietrowice 

Wielkie”. 

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 

265111. 

 

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

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

kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr XVIII/172/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie 

powierzenia na czas określony Gminie Pietrowice Wielkie zarządzania publiczną drogą 

powiatową. 
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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 

265101. 

 

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

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

kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XVIII/173/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie 

przystąpienia powiatu raciborskiego do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich. 

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

odpowiedzialny za jej realizację. 

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

265309. 

 

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

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

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XVIII/174/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie 

nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację. 

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

265124. 

 

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

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

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XVIII/175/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie 

poparcia stanowiska Centrum Onkologii w Gliwicach dotyczącego utworzenia niezależnego 

Śląskiego Instytutu Onkologii. 
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Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację. 

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

265385. 

 

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

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

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

1) Uchwały Nr XVIII/176/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r.  

w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego nr 1 dla Dorosłych w Raciborzu  

i włączenia go do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu  

z siedzibą przy ul. Gimnazjalnej 3; 

2) Uchwały Nr XVIII/177/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r.  

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zamiaru likwidacji szkół, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

 

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

i Sportu odpowiedzialny za ich realizację. 

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

264878. 

 

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

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

kartę informacyjną Biura Rady do określenia realizacji Uchwały Nr XVIII/178/2016 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi  

na działania Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 

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

265346. 

 

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

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 10 maja 2016 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 10 maja 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 upoważnienia dyrektora Agencji 

Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu do podpisania umowy w celu realizacji Karty Dużej Rodziny. 


