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OR.II.0022.1.35.2016 

 

PROTOKÓŁ  NR 95/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 6 września 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 94/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 31 sierpnia 2016 r.  

2. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

 

Wicestarosta rozszerzył porządek posiedzenia dodatkowo o: 

1) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

Rejonowemu im. dr Józefa Rostka w Raciborzu, 

2) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej zmiany uchwały w sprawie 

nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

Rejonowemu im. dr Józefa Rostka w Raciborzu, 

3) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2016 rok – rezerwa, 

4) zapoznanie się z pismem Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu 

 Artura Krawca, 
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5) zapoznanie się z interpelacjami radnego Powiatu Raciborskiego Dominika Koniecznego. 

 

Ww. materiały zostały dostarczone zebranym w dniu dzisiejszym, w materiałach 

dodatkowych.   

Stąd zachodzi konieczność rozszerzenia porządku posiedzenia o pięć punktów.  

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 poinformował, że kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 

13 września 2016 r. o godz. 08.00. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 94/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 31 sierpnia 2016 r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.  

 

Ad.2 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej 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: 282873. 

Wicestarosta poinformował, że Rada Powiatu Raciborskiego w dniu 31 sierpnia 2016 r. 

podjęła uchwałę nr XXI/206/2016 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej nadania statutu 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. 

Józefa Rostka w Raciborzu. Z uwagi na fakt, że w uchwale tej w paragrafie 1 omyłkowo 

wpisano numer uchwały zmienianej XVI/149/2016, tj. uchwały, która utraciła moc, konieczne 

jest ponowne podjęcie uchwały wprowadzającej zmiany w statucie Zakładu. 

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 zmiany uchwały dotyczącej nadania statutu 



 

 

3 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. 

Józefa Rostka w Raciborzu. 

 

Ad.3 

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan omówiła 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: 282514. 

Zarząd na wniosek Inspektora w Wydziale Finansowym Dominiki Budzan, wniósł 

autopoprawkę polegającą na tym, że dokonuje się zmiany w Rozdziale 85149 polegającej 

na przesunięciu 1 050 zł z grupy wydatków dotacji bieżących na wydatki związane 

z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych z przeznaczeniem na współorganizację 

konferencji. 

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. 

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan 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: 282515. 

Zarząd na wniosek Pani Dominiki Budzan, wniósł autopoprawkę polegającą na tym, 

że dokonuje się zmiany (korekty) w planie wydatków będących w dyspozycji Referatu 

Gospodarki Nieruchomościami, polegającej na przeniesieniu kwoty 540zł z zadania 5.1.1.2 

na zadanie 5.2.1.6. Korekta ta dotyczy uchwały Nr 94/437/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. 

(decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.231.3.2016 z dnia 22  sierpnia 2016 r.). 

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

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

odwołania Pana Herberta Dengela ze stanowiska dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego 

im. Adama Mickiewicza w Raciborzu przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 3. 

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

UID: 282456. 

Wicestarosta podkreślił, że powodem odwołania Pana Herberta Dengela ze stanowiska 

dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu jest 

niezdolność do pracy trwająca dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia 

i zasiłku (182 dni) oraz stan zdrowia nie rokujący powrotu do zdrowia. Organ prowadzący 

będąc odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie szkoły i zapewnienie uczniom jak 

najlepszych warunków nauki oraz bezpieczeństwa, a nauczycielom właściwych warunków 

pracy wychowawczej i dydaktycznej ma obowiązek podjąć stosowne działania. Zwrócono się 

do Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach o wyrażenie opinii w sprawie odwołania Pana 

Herberta Dengela ze stanowiska dyrektora przedmiotowej szkoły. Zamiar odwołania został 

zaopiniowany pozytywnie przez Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie odwołania Pana Herberta Dengela 

ze stanowiska dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu 

przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 3. 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama 

Mickiewicza w Raciborzu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3. 

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

UID: 282464. 

Wicestarosta poinformował, że zachodzi konieczność powierzenia pełnienia obowiązków 

dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu Panu 

Markowi Rysiowi do czasu przeprowadzenia konkursu na ww. stanowisko. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków 

dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu przy 

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3. 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia dyrektora jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem 

bieżącej działalności Powiatu Raciborskiego przez II Liceum Ogólnokształcące im. Adama 

Mickiewicza w Raciborzu. 

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

UID: 282468. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki 

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności Powiatu 

Raciborskiego przez II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Raciborzu. 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

uchylenia uchwały dotyczącej udzielenia pełnomocnictw Wicedyrektorowi II Liceum 

Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu Markowi Rysiowi w czasie 

nieobecności Dyrektora. 

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

UID: 282542. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej 

udzielenia pełnomocnictw Wicedyrektorowi II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama 

Mickiewicza w Raciborzu Markowi Rysiowi w czasie nieobecności Dyrektora. 

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 zmiany 

uchwały dotyczącej określenia uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania 
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budżetu Powiatu Raciborskiego, składania oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach 

majątkowych oraz związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

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

UID: 282543. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia 

uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu Powiatu Raciborskiego, 

składania oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych 

z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu 

Raciborskiego do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych 

związanych z realizacją zadań jednostki w roku 2016.  

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

UID: 282544. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do dokonywania 

przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań 

jednostki w roku 2016. 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów wieloletnich wykraczających poza 

rok budżetowy 2016. 

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

UID: 282546. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 
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upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów wieloletnich wykraczających poza rok budżetowy 2016. 

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 zmiany 

uchwały dotyczącej upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego do umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności 

cywilnoprawnych przypadających jednostce. 

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

UID: 282549. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego do umarzania, 

odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności cywilnoprawnych 

przypadających jednostce. 

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

 

Inspektor Wydziału Finansowego Dominika Budzan przedstawiła projekt uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2016 rok – rezerwa. 

Inspektor Dominika Budzan poinformowała, że zwiększa się plan wydatków będących 

w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego ze względu na współorganizację szkolenia 

członków Śląskiego Forum Oświaty Samorządowej, które odbędzie się w dniach 14-15 

września br. w Raciborzu.  

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

UID: 282779. 

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 – rezerwa. 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 
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zmiany uchwały 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: 282875. 

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 dotyczącej zmiany uchwały w sprawie nadania statutu 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. 

Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

 

Ad. 4 

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan 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: 282516. 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan przekazała, że po przygotowaniu 

przedmiotowej karty informacyjnej otrzymała pismo informujące o dodatkowej zmianie planu 

finansowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu. 

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

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu (dodatkowo ze zmianą z dnia 5 września), II Liceum 

Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu, Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, Powiatowego Urzędu Pracy 

w Raciborzu, Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej oraz Wspierania Przedsiębiorczości na 

Zamku Piastowskim w Raciborzu oraz Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 

Wicestarosta przedstawił informację Biura Rady o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej  

w dniu 5 września 2016 r. godz. 15.30. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID: 282510.  
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W tym miejscu Sekretarz Powiatu przedstawiła dodatkową informację Biura Rady, w której 

poinformowano o zmianie terminu i godziny posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Powyższe 

posiedzenie odbędzie się 6 września 2016 roku o godz. 15:15, a nie jak wcześniej planowano 

5 września 2016 roku o godz. 15:30. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID: 282826. 

 

Inspektor Dominika Budzan przedstawiła dodatkowe pismo Dyrektora Międzyszkolnego 

Ośrodka Sportowego w Raciborzu uzasadniające prośbę o dokonanie zmian w budżecie 

Powiatu, polegających na przeniesieniu środków w ramach jednego Rozdziału 85407, 

ponieważ prowadzenie zajęć w okresie wakacyjnym spowodowało zwiększenie wydatków 

zarówno na materiały, środki czystości jak i wywóz nieczystości. Zalanie budynku w dniu 

17 sierpnia 2016 roku spowodowało nieprzewidziane wydatki na usunięcie skutków zalania.  

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

0 głosów wstrzymujących – zezwolił na przesunięcie środków w ramach Rozdziału 85407. 

O powyższym Wydział Finansowy poinformuje Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka 

Sportowego w Raciborzu. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z interpelacjami zgłoszonymi na sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 31 sierpnia 2016 r. 

Ww. interpelacje znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID: 282827. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Inspektorowi Wydziału Organizacyjnego Joannie 

Urban udzielić odpowiedzi na interpelacje radnego Powiatu Raciborskiego Dominika 

Koniecznego złożone na sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 31 sierpnia 2016 r. 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała:  

Jolanta Istel 



 

 

10 

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 6 września 2016 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 6 września 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 odwołania Pana Herberta Dengela ze 

stanowiska dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza 

w Raciborzu przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 3. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków 

dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu przy ul. 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki do 

składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności Powiatu 

Raciborskiego przez II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Raciborzu. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej 

udzielenia pełnomocnictw Wicedyrektorowi II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama 

Mickiewicza w Raciborzu Markowi Rysiowi w czasie nieobecności Dyrektora. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

określenia uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu Powiatu 

Raciborskiego, składania oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych 

oraz związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego 

do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych związanych 

z realizacją zadań jednostki w roku 2016. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego 

do zaciągania zobowiązań z tytułu umów wieloletnich wykraczających poza rok 

budżetowy 2016. 
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12.  Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego 

do umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności 

cywilnoprawnych przypadających jednostce. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2016 rok – rezerwa. 

14. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej zmiany uchwały w sprawie nadania 

statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

 

 


