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OR.II.0022.1.33.2016 

 

PROTOKÓŁ  NR 93/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 23 sierpnia 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 92/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 17 sierpnia 2016 r. 

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

3. Sprawy różne. 

 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął szczegółowy porządek posiedzenia, który stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Starosta poinformował, że kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 31 sierpnia  

2016 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 92/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 17 sierpnia 2016 r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.  
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Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 

2016 roku. 

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

UID: 280399. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 

wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2016 roku. 

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 

przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2016 – 2025 w I półroczu 2016 roku. 

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

UID: 280400. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu 

się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016 – 2025  

w I półroczu 2016 roku.  

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

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2016 roku.  

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

UID: 280401. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 

wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

za I półrocze 2016 roku.  

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



 

 

3 

Jednocześnie Zarząd postanowił, że szczegółowych informacji w ww. sprawie udzieli  

na kolejnym posiedzeniu Dyrektor Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu 

Ryszard Rudnik. 

 

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: 280471. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianą planu finansowego Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego dot. zapoznania się 

z protokołem z posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej 

Sp. z o.o. z 21 lipca 2016 r. oraz analizą kwartalnej informacji o spółce za II kwartał 2016 r. 

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

UID: 277855. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

 

1) zapoznał się protokołem nr 1/21.07./2016 z przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Raciborzu odbytego w dniu 21 lipca 2016 r. w siedzibie Spółki,  

w tym z informacją o bieżącej sytuacji ekonomicznej Spółki w czerwcu 2016 r., 

2) przyjął kwartalną informację o Spółce na dzień 30 czerwca 2016 r., 

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

 

Starosta przedstawił informację Biura Rady o terminach posiedzeń Komisji Stałych Rady 

Powiatu Raciborskiego, które odbędą się w sierpniu 2016 r.  

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID: 280427. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego podjął decyzję o zorganizowaniu spotkania  

z Panem Jerzym Szafranowiczem - Dyrektorem Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego 

Narodowego Funduszu Zdrowia nt. omówienia spraw dotyczących funkcjonowania systemu 

ochrony zdrowia na terenie powiatu raciborskiego oraz aktualnych zagadnień związanych 

z udzielaniem i finansowaniem świadczeń zdrowotnych. 

Spotkanie odbędzie się 20 września 2016 r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu przy ul. Gamowskiej 3.  

W związku z powyższym Starosta polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych 

przygotować zaproszenia do Publicznych i Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 

działających na terenie Powiatu, a także przedstawicieli gmin (burmistrzów, wójtów  

i prezydenta miasta). 

Zarząd Powiatu Raciborskiego podkreślił, aby w spotkaniu wzięli udział wszyscy  

ww. przedstawiciele ze względu na ważkość tematyki, licząc na ich niezawodny udział.    

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Jolanta Istel  
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Podpisy Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego obecnych na posiedzeniu, zgodnie z listą 

obecności: 

1. Ryszard Winiarski – Starosta  

2. Marek Kurpis – Wicestarosta  

3. Andrzej Chroboczek – Członek Zarządu 

4. Brygida Abrahamczyk – Członek Zarządu  

5. Piotr Olender – Członek Zarządu 
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23 sierpnia 2016 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23 sierpnia 2016 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 

wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2016 roku. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu 

się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016 - 2025  

w I półroczu 2016 roku. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 

wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

za I półrocze 2016 roku. 

 


