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OR.II.0022.1.28.2016 

PROTOKÓŁ  NR 88/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 12 lipca 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.  

 Na wstępie, Starosta dokonał zmiany kolejności w porządku posiedzenia Zarządu  

w ten sposób, że pkt 2 został oznaczony jako pkt 1, a pkt 1 jako pkt 2.  

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. 

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 87/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 27 czerwca 2016 r. 

2. Wizyta Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu Damiana Knury. 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego.  

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

5. Sprawy różne. 

6. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Starosta przekazał, że kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 27 lipca  

2016 r. o godz. 08.00.  

 

 

 



 

 

2 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 87/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 czerwca  

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

błędów redakcyjnych na str. 4,12,16 i uzupełnieniu zapisów na str. 22 – 23.  

 

Ad. 2 

 

Starosta oraz Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego złożyli serdeczne gratulacje  

oraz życzyli spełnienia wszystkich planów zawodowych Damianowi Knurze Prezesowi 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu.  

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu (zwanego dalej spółką)  

Damian Knura podziękował zebranym za zaufanie związane z powierzeniem kierowania 

spółką, której Powiat Raciborski jest głównym Wspólnikiem. Zrelacjonował dotychczasowe 

działania związane z restrukturyzacją spółki i przedstawił najważniejsze zadania, którymi 

będzie się zajmował w najbliższym czasie. Wśród najpilniejszych wymienił przede 

wszystkim odnowienie taboru spółki, w głównej mierze przy wykorzystaniu zewnętrznych 

źródeł dofinansowania, a także przygotowanie i zawarcie umowy z Powiatem 

Wodzisławskim oraz zawarcie umów z Gminami Powiatu Raciborskiego na przewozy 

uczniów. Zwrócił uwagę na konieczność wykonania remontu budynków Stacji Obsługi. 

Zgłosił również obawy związane ze zmniejszaniem się ilości pasażerów na obsługiwanych 

liniach. Ponadto poinformował o planowanej podwyżce cen biletów autobusowych, dodając, 

że ostatnia regulacja cen biletów wprowadzona została w 2013 r.  

Na tym spotkanie z Prezesem Zarządu spółki Damianem Knurą zakończono.  

 

Ad. 3  

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia 

uchwały dotyczącej określenia zasad przyznawania stypendiów Starosty Raciborskiego  

dla najzdolniejszych studentów - mieszkańców powiatu raciborskiego. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

272848. 

Wicestarosta poinformował, że  art. 173a ust. 1 Prawo o szkolnictwie wyższym stanowi,  

że jednostki samorządu terytorialnego mogą przyznawać pomoc materialną dla studentów.  

W związku z powyższym Uchwałą Nr XLVI/437/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r. Rada 

Powiatu Raciborskiego określiła szczegółowe zasady w sprawie przyznawania stypendiów 

Starosty Raciborskiego dla najzdolniejszych studentów - mieszkańców powiatu 

raciborskiego, zaktualizowane Uchwałą Nr XI/104/2015 z dnia 29 września 2015 r. 

Mając na uwadze doświadczenia 6 lat dotyczące przyznawania przedmiotowych stypendiów 

zasadnym staje się odstąpienie od obecnie stosowanych zasad ich przyznawania na rzecz 

wsparcia działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.   

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

1 głosem wstrzymującym – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej określenia zasad przyznawania 

stypendiów Starosty Raciborskiego dla najzdolniejszych studentów - mieszkańców powiatu 

raciborskiego, po wniesieniu na wniosek Wicestarosty autopoprawki do uzasadnienia. 

 

Ad. 4 

 

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 

274847. 

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. 3, który otrzymał brzmienie: 

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

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

Raciborskiego na 2016 r. z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej 

Uchwały.”;  
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2) w Rozdziale 70005 zwiększa się o kwotę 238 652,00 zł plan dotacji celowej zgodnie  

z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG3.4143.3.135.2016.MF.1643 z dnia 7 lipca 2016 r.,  

z przeznaczeniem na remont drogi przy ulicy Kossaka, 

3) w Rozdziale 75515 zwiększa się o kwotę 123 600,00 zł plan dotacji celowej zgodnie  

z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.11.22.2016 z dnia 1 lipca 2016 r.,  

z przeznaczeniem na zadania dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji 

prawnej,  

4) w Rozdziale 80102 zwiększa się o kwotę 13 386,00 zł plan dotacji celowej zgodnie  

z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.57.21.2016 z dnia 1 lipca 2016 r.,  

z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne  

lub materiały ćwiczeniowe,  

5) w Rozdziale 80110 zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł plan dotacji celowej zgodnie  

z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.57.21.2016 z dnia 1 lipca 2016 r.,  

z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne  

lub materiały ćwiczeniowe,  

6) w Rozdziale 80111 zwiększa się o kwotę 22 562,00 zł plan dotacji celowej zgodnie  

z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.57.21.2016 z dnia 1 lipca 2016 r.,  

z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne  

lub materiały ćwiczeniowe.  

7) w Rozdziale 70005 zwiększa się o kwotę 238 652,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Gospodarki Nieruchomościami, z przeznaczeniem na remont drogi 

przy ulicy Kossaka,  

8) w Rozdziale 75515 zwiększa się o kwotę 123 600,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego z przeznaczeniem na zadania dotyczące 

nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,  

9) w Rozdziale 80102 zwiększa się o kwotę 13 386,00 zł plan wydatków Zespołu Szkół 

Specjalnych w Raciborzu z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów 

edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,  

10) w Rozdziale 80110 zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł plan wydatków Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup podręczników,  

materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,  
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11) w Rozdziale 80111 zwiększa się o kwotę 17 512,00 zł plan wydatków Zespołu Szkół 

Specjalnych z Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup podręczników,  

materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,  

12) w Rozdziale 80111 zwiększa się o kwotę 5 050,00 zł plan wydatków Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego w Rudach, z przeznaczeniem na zakup podręczników,  

materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. 

 

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 omówiła 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 

274850. 

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

rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na rok 2016 wniósł do niego autopoprawki, o których mowa  

w powyżej omawianym projekcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2016 rok.  

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za,  

0 głosów przeciw,  0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany rocznego 

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

powiatowi na rok 2016.  

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zwolnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. 

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

275217. 
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Sekretarz Powiatu poinformowała, że obsługa prawna tut. Starostwa zwróciła uwagę 

na fakt, że uzasadnienie uchwały nie podlega udostępnieniu ze względu na prywatność osoby 

fizycznej - na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie  

do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 z późn. zm.). 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zwolnienia Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, po wprowadzeniu autopoprawek polegających  

na prawidłowym oznaczeniu jednostek redakcyjnych jako § 1-3 zamiast art. 1-3 i poprawieniu 

uzasadnienia.  

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

 

Wicestarosta poinformował, że niżej wymienione projekty uchwał Zarządu Powiatu 

Raciborskiego dotyczą powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli, którzy złożyli 

wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego. Zadaniem komisji egzaminacyjnych jest 

przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego w celu uzyskania przez nauczycieli awansu 

na stopień nauczyciela mianowanego. Akt nadania lub odmowa nadania stopnia nauczyciela 

mianowanego uzależnione są od wyniku egzaminu. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego. 

Wicestarosta przekazał, że p. Barbara Pękała i p. Jolanta Skawińska nauczyciele kontraktowi 

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu złożyli wnioski  

o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w celu przeprowadzenia egzaminu na stopień 

nauczyciela mianowanego. W związku z powyższym powołuje się komisję egzaminacyjną  

dla ww. nauczycieli.  

Ww. projekty uchwał znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID 

275012 i 275014. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu 

ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, po wniesieniu na wniosek 
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Wicestarosty autopoprawki do § 1 pkt 3, który otrzymał brzmienie: „3) Jan Goldman  

– przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego,”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym  

w Rudach ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

Wicestarosta poinformował, że p. Estera Gmyrek i p. Martyna Wojciechowska - Urban 

nauczycieli kontraktowi w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach złożyli 

wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego. W związku z powyższym powołuje się 

komisję egzaminacyjną dla ww. nauczycieli.  

Ww. projekty uchwał znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID 

275004 i 275008. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych 

dla nauczycieli w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach ubiegających się  

o awans na stopień nauczyciela mianowanego, po wniesieniu na wniosek Wicestarosty 

autopoprawki do § 1 pkt 3, który otrzymał brzmienie: „3) Jan Goldman – przedstawiciel 

organu nadzoru pedagogicznego,”.  

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Następnie Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli w Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym w Rudach ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

Ww. projekty uchwał znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID 

275000 i 275002. 

Wicestarosta przekazał, że w ww. projekcie uchwały powołuje się komisję egzaminacyjną  

dla p. Marii Pielczyk i p. Kacpra Kubiczek nauczycieli kontraktowych w Młodzieżowym 

Ośrodku Wychowawczym w Rudach, którzy złożyli wnioski o podjęcie postępowania 

egzaminacyjnego. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczycieli w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach ubiegających się  
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o awans na stopień nauczyciela mianowanego, po wniesieniu na wniosek Wicestarosty 

autopoprawki do § 1 pkt 3, który otrzymał brzmienie: „3) Jan Goldman – przedstawiciel 

organu nadzoru pedagogicznego,”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu 

ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

Ww. projekty uchwał znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID 

275010 i 275015. 

Wicestarosta poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały dotyczy powołania komisji 

egzaminacyjnej dla nauczycieli w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu p. Izabeli Roj  

i p. Jolanty Falkiewicz ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczycieli w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu ubiegających się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego, po wniesieniu na wniosek Wicestarosty autopoprawki 

do § 1 pkt 3, który otrzymał brzmienie: „3) Jan Goldman – przedstawiciel organu nadzoru 

pedagogicznego,”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

274996. 

Wicestarosta zaproponował, aby powołać komisję egzaminacyjną dla nauczyciela  

w Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu p. Daniela Rożka ubiegającego się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu ubiegającego się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego, po wniesieniu na wniosek Wicestarosty autopoprawki 
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do § 1 pkt 3, który otrzymał brzmienie: „3) Jan Goldman – przedstawiciel organu nadzoru 

pedagogicznego,”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego. 

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

274999. 

Wicestarosta przekazał, że w ww. projekcie uchwały powołuje się komisję egzaminacyjną  

dla nauczyciela w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”  

w Raciborzu p. Andrzeja Mikety ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”  

w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, po wniesieniu 

na wniosek Wicestarosty autopoprawki do § 1 pkt 3, który otrzymał brzmienie:  

„3) Jan Goldman – przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego,”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Poradni Psychologiczno  

- Pedagogicznej w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

274998. 

Wicestarosta przekazał, że ww. projekt uchwały dotyczy powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu p. Aleksandry Cichoń 

ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Raciborzu ubiegającego się  
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o awans na stopień nauczyciela mianowanego, po wniesieniu na wniosek Wicestarosty 

autopoprawki do § 1 pkt 3, który otrzymał brzmienie: „3) Jan Goldman – przedstawiciel 

organu nadzoru pedagogicznego,”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

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 

274899. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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, po wniesieniu na wniosek 

Wicestarosty autopoprawki do uzasadnienia. 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia upoważnienia osobom zastępującym dyrektorów szkół i placówek oświatowych  

do składania w imieniu Powiatu Raciborskiego oświadczeń woli w przypadku ich 

nieobecności. 

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

273094. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia osobom 

zastępującym dyrektorów szkół i placówek oświatowych do składania w imieniu Powiatu 

Raciborskiego oświadczeń woli w przypadku ich nieobecności.  

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

uchylenia uchwały dotyczącej określenia zasad przyznawania Stypendiów Starosty 

Raciborskiego dla najzdolniejszych studentów - mieszkańców powiatu raciborskiego. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

272867. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej określenia 

zasad przyznawania Stypendiów Starosty Raciborskiego dla najzdolniejszych studentów  

- mieszkańców powiatu raciborskiego, mając na uwadze autopoprawkę, o której mowa  

w pkt 3 protokołu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

w Rudach Panu Rafałowi Lazarowi do podpisania umowy partnerskiej z liderem projektu  

i złożenia wniosku o przystąpienie do projektu partnerskiego pn.: „Program aktywnej 

integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Konkursu 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

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

273448. 

Wicestarosta przekazał, że udzielenie Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach Panu Rafałowi Lazarowi pełnomocnictwa do podpisania umowy 

partnerskiej z liderem projektu i złożenia wniosku o przystąpienie do projektu partnerskiego 

pn.: „Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym”, 

pozwoli Dyrekcji pozyskać środki ze źródeł pozabudżetowych. 

Głównym liderem projektu jest Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z siedzibą  

w Rybniku. Minimalna wartość projektu to 100 000,00 zł, poziom dofinansowania realizacji 

zadania wynosi 95% wartości projektu, zaś poziom wkładu własnego nie może być niższy  

niż 5%. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach zabezpieczy wkład własny 

niefinansowy poprzez udostępnienie sal i sprzętu do realizacji zajęć. W zajęciach z zakresu 

dodatkowego wsparcia rozwijania umiejętności społecznych i zawodowych wychowanków 

ośrodka, w szczególności nauki zawodów, będą uczestniczyć uczniowie gimnazjum  

i zasadniczej szkoły zawodowej. W przypadku pozytywnej weryfikacji formalnej wniosku  

o udzielenie dofinansowania, realizacja projektu obejmować będzie lata 2017 - 2018. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach Panu Rafałowi Lazarowi 

do podpisania umowy partnerskiej z liderem projektu i złożenia wniosku o przystąpienie  

do projektu partnerskiego pn.: „Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych 

wykluczeniem społecznym” w ramach Konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego 

Powiatu Raciborskiego z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

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

272993. 

Wicestarosta poinformował, że ww. projekt uchwały dotyczy ogłoszenia otwartego konkursu 

ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

instytucjonalnej pieczy zastępczej, tj. „Prowadzenie w okresie od dnia 1 września 2016 r.  

do dnia 31 grudnia 2020 r. na terenie powiatu raciborskiego 87 miejsc w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych”. 

Jednocześnie Wicestarosta przypomniał, że w wyniku ogłoszonego w czerwcu 2011 r. 

konkursu na prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych w okresie od 1 września 

2011 r. do dnia dzisiejszego na terenie powiatu raciborskiego funkcjonują trzy placówki 

opiekuńczo – wychowawcze: 

1) Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza im. Matki Laury Meozzi  

w Pogrzebieniu przy ul. Klasztornej 8, prowadzona przez Zgromadzenie Córek Maryi 

Wspomożycielki (Siostry Salezjanki); Placówka dysponuje 23 miejscami w Pogrzebieniu 

oraz 10 miejscami w mieszkaniu w Raciborzu przy ul. Piotrowskiej 8; 

2) Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Kuźni Raciborskiej przy ul. Mickiewicza 7, 

prowadzona przez Stowarzyszenie „Otwarte Serca Dzieciom”; Placówka dysponuje 30 

miejscami w Kuźni Raciborskiej oraz 10 miejscami w mieszkaniu w Raciborzu  

przy ul. Długiej 34/1; 
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3) Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Nędzy przy ul. Leśnej 1, 

prowadzona przez Stowarzyszenie „Otwarte Serca Dzieciom”; Placówka dysponuje14 

miejscami. 

Zgodnie z umowami zawartymi przez Powiat z podmiotami prowadzącymi placówki 

opiekuńczo – wychowawcze termin zakończenia ich realizacji mija 31 sierpnia 2016 r. 

Ponieważ Powiat w dalszym ciągu nie dysponuje odpowiednią kadrą oraz zapleczem  

do realizacji tego typu zadania najbardziej racjonalnym rozwiązaniem jest powierzenie jego 

realizacji organizacji pozarządowej, działającej w obszarze pieczy zastępczej. Wyboru 

organizacji pozarządowej dokonuje się w drodze otwartego konkursu ofert na powierzenie  

do realizacji zadania publicznego w oparciu o art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

instytucjonalnej pieczy zastępczej. 

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Ad. 5 

 

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 

274088. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że po przygotowaniu przedmiotowej karty informacyjnej 

otrzymała pisma informujące o zmianach planów finansowych nw. jednostek: Domu Pomocy 

Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, 

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

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, Agencji Promocji Ziemi 

Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu.   

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, Powiatowego Urzędu Pracy  

w Raciborzu, Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, II Liceum Ogólnokształcącego  
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w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego 

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

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

w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, Agencji 

Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu.   

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. przyjęcia 

przez Zarząd Powiatu oferty Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „Przyjazny Dom”  

z Krzyżanowic dotyczącej wsparcia realizacji zadania publicznego pn. „Mój Dom”  

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

publicznego. 

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

274562. 

Wicestarosta poinformował, że dnia 6 lipca br. Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych 

„Przyjazny Dom” z Krzyżanowic, działając w oparciu o art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, złożyło ofertę na wsparcie 

realizacji zadania publicznego pn. „Mój Dom”. 

Głównym celem projektu jest podniesienie wiedzy rodziców zastępczych dzieci  

i młodzieży przebywającej w rodzinnej pieczy zastępczej, poprzez zorganizowanie szkolenia 

wyjazdowego. Zadanie publiczne jest kontynuacją szkoleń organizowanych w latach 

poprzednich. Celem tegorocznego szkolenia jest położenie nacisku na dbałość o klimat 

panujący w rodzinie. Dodatkowym efektem zadania będzie integracja rodzin, która pozwoli 

na wymianę doświadczeń, a w przyszłości zaprocentuje wzajemną pomocą i współpracą  

na rzecz dobra dzieci, a także integracja dzieci powierzonych opiece i dzieci biologicznych 

rodziców zastępczych.  

Zakłada się, iż w projekcie weźmie udział 12 rodzin zastępczych z terenu powiatu 

raciborskiego będących członkami Stowarzyszenia. Łącznie projektem zostanie objętych  

18 osób dorosłych i 74 dzieci. Zadanie realizowane będzie w okresie od 16 sierpnia 2016 r.                                 

do 10 listopada 2016 r.  Zgodnie ze złożoną ofertą wnioskowana przez Stowarzyszenie kwota 

dofinansowania Powiatu Raciborskiego wynosi 10 000,00 zł. Całkowity koszt realizacji 

zadania wynosi 16 068,00 zł.  
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Przepisy art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.) umożliwiają wsparcie realizacji 

zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Koniecznym jest spełnienie 

dwóch warunków, tj. wysokość dofinansowania realizacji zadania publicznego                             

nie może przekroczyć kwoty 10 000,00 zł oraz zadanie wykonywane będzie w okresie 

krótszym niż 90 dni. W takim przypadku organ wykonawczy jednostki samorządu 

terytorialnego uznając celowość realizacji zadania zleca jego wykonanie. Jednocześnie 

zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                                    

i o wolontariacie ofertę zamieszcza się w BIP, w siedzibie organu jednostki samorządu 

terytorialnego na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej na okres 7 dni. Po upływie                         

ww. terminu i rozpatrzeniu ewentualnych uwag zawierana jest umowa o udzielenie dotacji                      

na realizację zadania publicznego, do której załącznik stanowi złożona oferta.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął ofertę Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „Przyjazny 

Dom” z Krzyżanowic dotyczącą wsparcia realizacji zadania publicznego pn. „Mój Dom”, 

polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych przeprowadzić procedurę zgodnie  

z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.) i w efekcie przygotować projekt 

umowy o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego. Zadanie zostanie 

sfinansowane ze środków będących w dyspozycji Referatu. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wykorzystania 

środków finansowych będących w dyspozycji Dyrektora CKZiU nr 2 „Mechanik”  

w Raciborzu. 

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

273785. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wykorzystanie środków finansowych  

w wysokości 3 765,54 zł będących w dyspozycji Dyrektora Centrum Kształcenia 

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

na dokończenie budowy budynku magazynowego obok warsztatów CKP. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawił protokół 

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej 
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w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu  

z dnia 28 czerwca 2016 r.  

Ww. protokół znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 273435.  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek poinformował,  

że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej 

w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu  

w dniu 28 czerwca 2016 r. przyjęło Uchwałę w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego 

wynagrodzenia Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu 

Sp. z o.o. na kolejną kadencję na poziomie 2,5 - krotności przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w czwartym kwartale roku 

poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem Nadzwyczajnego Zgromadzenia 

Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu z dnia 28 czerwca 2016 r. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek omówił protokół Zwyczajnego 

Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu z dnia 28 czerwca 2016 r. 

Ww. protokół znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 273437.  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek poinformował, że w trakcie 

obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w Raciborzu z dnia 28 czerwca 2016 r. przyjęte zostały uchwały, które przekazane były  

na poprzednie posiedzenie Zarządu. W ww. Zgromadzeniu wzięli udział Wspólnicy: Powiat 

Raciborski oraz Powiat Wodzisławski, a także obecni byli: Kazimierz Kitliński – były Prezes 

Zarządu PKS w Raciborzu Sp. z o. o., Damian Knura – Prezes Zarządu PKS w Raciborzu  

Sp. z o.o., Izabela Zielińska-Golik – Członek Rady Nadzorczej.  

Referujący poinformował, że w imieniu Powiatu Raciborskiego podziękował Kazimierzowi 

Kitlińskiemu za ponad 10-letni okres pracy w PKS w Raciborzu Sp. z o.o. Złożył również 

podziękowania kończącym kadencję Członkom Rady Nadzorczej za dobrą współpracę  

i rzetelne wykonywanie obowiązków.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem Zwyczajnego Zgromadzenia 

Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka  
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z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu z dnia 28 czerwca 2016 r. 

 

Starosta przedstawił informację Biura Rady o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  

i Rekreacji w dniu 19 lipca 2016 r. o godz. 15.00, która znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 274264.  

Porządek obrad obejmuje analizę naboru do szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski.  

Nawiązując do ww. informacji Wicestarosta przekazał, że w dniu 11 lipca br. odbył rozmowę  

z Dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu Wojciechem Janiczko, 

podczas której przekazał, że w związku z wnioskiem części członków Zarządu Powiatu 

Raciborskiego podczas naborów na rok szkolny 2016/2017, wychodząc naprzeciw 

oczekiwaniom uczniów i rodziców, tworzy się oddziały zgodnie z ich preferencjami.  

W ten sposób w przypadku I Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu zmniejsza się liczbę 

zaproponowanych oddziałów z 5 do 4 (niewystarczająca liczba uczniów do wypełnienia  

5 oddziałów – jedynie 119 uczniów z I preferencji). W związku z bardzo dużą liczbą uczniów 

deklarujących podjęcie nauki w II LO w Raciborzu (223 uczniów z I preferencji), zwiększa 

się ilość oddziałów w II LO z 5 do 6.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła pisma Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu w sprawie wyrażenia zgody na prefinansowanie wydatków ze środków 

własnych Powiatu Raciborskiego, w związku z realizacją przez jednostkę projektu „Drugiemu 

Człowiekowi”.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismami Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu nr DF.0717-54/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.  

i  nr DF.0717-54/2/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. wyraził zgodę na prefinansowanie 

wydatków ze środków własnych Powiatu Raciborskiego, w związku z realizacją  

przez jednostkę projektu „Drugiemu Człowiekowi” w ramach RPO Województwa Śląskiego 

na lata 2014 – 2020. O powyższym Skarbnik Powiatu poinformuje Dyrektora.  

 

Ad. 6 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 
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kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr XX/186/2016 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu 

Raciborskiego za 2015 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 

273513. 

 

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 XX/187/2016 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium 

Zarządowi Powiatu Raciborskiego za 2015 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 

273525. 

 

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 XX/188/2016 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 czerwca 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 

273538. 

 

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 XX/189/2016 
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Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 czerwca 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 

273546. 

 

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 Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  

do określenia realizacji Uchwały Nr XX/190/2016 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu 

Raciborskiego dla Gminy Kornowac na realizację zadania publicznego o charakterze 

ponadgminnym w zakresie rolnictwa. 

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 

273696. 

 

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 Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego do określenia 

realizacji Uchwały Nr XX/191/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 czerwca 2016 r. 

w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji. 

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

i Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialny za jej realizację. 

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

272905. 

 

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 Uchwały  
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Nr XX/192/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie 

ustanowienia i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD ...”  

w dziedzinie kultury. 

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

Kultury i Sportu odpowiedzialny za jej realizację. 

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

273206. 

 

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 XX/193/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie 

udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2016 r. 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 

273628. 

 

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  XX/194/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2015 r.  

przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu i pokrycia straty netto. 

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 

273631. 
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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 XX/195/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie 

zatwierdzenia wykazu przeznaczonego do zbycia mienia ruchomego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego 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 

273633. 

 

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 Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały 

Nr XX/196/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Raciborskiego prawa własności nieruchomości 

stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Szonowicach, w drodze jej nieodpłatnego 

przekazania. 

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 

274080. 

 

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

5. Piotr Olender – Członek Zarządu  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 12 lipca 2016 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 12 lipca 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 zwolnienia Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu 

ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych 

dla nauczycieli w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach ubiegających się 

o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczycieli w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach ubiegających się 

o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczycieli w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu ubiegających się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu ubiegającego się  

o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”  

w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

12. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Raciborzu ubiegającego się  

o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 
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13. 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. 

14. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia upoważnienia osobom 

zastępującym dyrektorów szkół i placówek oświatowych do składania w imieniu Powiatu 

Raciborskiego oświadczeń woli w przypadku ich nieobecności. 

15. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej 

określenia zasad przyznawania Stypendiów Starosty Raciborskiego dla najzdolniejszych 

studentów - mieszkańców powiatu raciborskiego. 

16. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach Panu Rafałowi 

Lazarowi do podpisania umowy partnerskiej z liderem projektu i złożenia wniosku  

o przystąpienie do projektu partnerskiego pn.: „Program aktywnej integracji osób i grup 

zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Konkursu Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

17. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

instytucjonalnej pieczy zastępczej. 


