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OR.II.0022.1.48.2016 

 

 

PROTOKÓŁ  NR 108/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 13 grudnia 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 107/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 6 grudnia 2016 r.  

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

3. Sprawy różne. 

4. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Starosta rozszerzył porządek posiedzenia o dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu Panu Wojciechowi Janiczce do przystąpienia 

do Programu „Szkolny Klub Sportowy" w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie 

przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci młodzieży organizowanego przez 

Ministra Sportu i Turystyki, który został dostarczony zebranym w dniu wczorajszym.  

Po zmianie, 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. 
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Starosta poinformował, że kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 21 grudnia  

2016 r. o godz. 7:30. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 107/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 6 grudnia 

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

na stronach 8-10. 

 

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 

297305. 

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 autopoprawkę polegającą na tym że w Rozdziale 85495 zmniejsza się o kwotę 3.000 zł 

plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji z przeznaczeniem dla 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu na usunięcie awarii kanalizacyjnej. 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 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 

297306. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 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.  
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Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 

w Raciborzu Panu Jackowi Kąskowi do przystąpienia do Programu „Szkolny Klub Sportowy” 

w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania 

sportu dzieci i młodzieży organizowanego przez Ministra Sportu i Turystyki.  

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

297087. 

Wicestarosta wyjaśnił, że upoważnienie dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu jest potrzebne do przystąpienia do Programu „Szkolny Klub 

Sportowy”,  który jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół dla dzieci 

i młodzieży – szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych i ma na celu 

umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć 

sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania 

fizycznego w danej szkole. Warunkiem przystąpienia do programu jest wkład własny, nie 

mniejszy niż 5% planowanych do dofinansowania kosztów prowadzenia zajęć sportowych. 

W przypadku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 będzie to udostępnianie 

sal gimnastycznych.  

W tym miejscu Skarbnik Powiatu  wystąpiła z prośbą, aby zwrócić uwagę dyrektorom, żeby 

przed przystąpieniem do realizacji programów, w których wymagane jest posiadanie wkładu 

własnego, pamiętali o konieczności zabezpieczenia w swoich budżetach tych środków. 

Wicestarosta polecił, aby Pani Danuta Miensopust - Kierownik Referatu Edukacji  

na najbliższej naradzie z dyrektorami placówek oświatowych, która odbędzie się w dniu 15 

grudnia 2016 r., przekazała ww. uwagi Skarbnika Powiatu.  

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

pełnomocnictwa dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 

w Raciborzu Panu Jackowi Kąskowi do przystąpienia do Programu „Szkolny Klub Sportowy” 

w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania 

sportu dzieci i młodzieży organizowanego przez Ministra Sportu i Turystyki, na wniosek 

Wicestarosty, wniósł autopoprawki polegające na poprawie drobnych błędów redakcyjnych.  

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia 
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pełnomocnictwa dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 

w Raciborzu Panu Jackowi Kąskowi do przystąpienia do Programu „Szkolny Klub Sportowy” 

w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania 

sportu dzieci i młodzieży organizowanego przez Ministra Sportu i Turystyki.  

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

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu 

Panu Arturowi Krawcowi do wystąpienia z wnioskiem o przyznanie dotacji w ramach akcji 

charytatywnej „Reklama Dzieciom 2016”. 

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

297137. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

dyrektorowi Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu Panu Arturowi Krawcowi 

do wystąpienia z wnioskiem o przyznanie dotacji w ramach akcji charytatywnej „Reklama 

Dzieciom 2016”. 

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 wyrażenia 

zgody na dokonanie umorzenia należności pieniężnych przypadających Powiatowi 

Raciborskiemu od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z tytułu niespłaconej części pożyczki 

udzielonej Szpitalowi z budżetu Powiatu Raciborskiego na podstawie umowy 

nr ZS.8023.1.1.2016 z dnia 4 stycznia 2016 r. wraz ze zmianami. 

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

296707. 

Zarząd polecił Panu Aleksandrowi Kasprzakowi – Kierownikowi Referatu Spraw 

Społecznych przekazać projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie umorzenia 

należności pieniężnych przypadających Powiatowi Raciborskiemu od Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka 

w Raciborzu z tytułu niespłaconej części pożyczki udzielonej Szpitalowi z budżetu Powiatu 

Raciborskiego na podstawie umowy nr ZS.8023.1.1.2016 z dnia 4 stycznia 2016 r. wraz 
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ze zmianami na najbliższe posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, celem uzyskania opinii 

Komisji. 

 

Wicestarosta omówił dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu 

Panu Wojciechowi Janiczce do przystąpienia do Programu „Szkolny Klub Sportowy" 

w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania 

sportu dzieci młodzieży organizowanego przez Ministra Sportu i Turystyki.  

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

297352. 

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

pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu Panu 

Wojciechowi Janiczce do przystąpienia do Programu „Szkolny Klub Sportowy" w ramach 

rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci 

młodzieży organizowanego przez Ministra Sportu i Turystyki, na wniosek Wicestarosty, 

wniósł autopoprawki polegające na poprawie drobnych błędów redakcyjnych.  

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu Panu 

Wojciechowi Janiczce do przystąpienia do Programu „Szkolny Klub Sportowy" w ramach 

rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci 

młodzieży organizowanego przez Ministra Sportu i Turystyki.  

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

 

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 

297202. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że po przygotowaniu przedmiotowej karty informacyjnej 

otrzymała dodatkowe pisma informujące o zmianach planów finansowych Centrum 
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Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu z dnia 9 grudnia 2016 r. 

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

9 grudnia 2016 r. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: II Liceum 

Ogólnokształcącego w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 

„Mechanik” w Raciborzu z dnia 30 listopada 2016 r. i 9 grudnia 2016 r., Zespołu Szkół 

Specjalnych w Raciborzu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu, 

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

w Raciborzu, Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej oraz Wspierania Przedsiębiorczości 

na Zamku Piastowskim w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu 

dot. wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. „Podniesienie 

jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.  

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

296421. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na złożenie wniosku o dofinansowanie dla 

projektu pn. „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie 

raciborskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2014-2020, na powołanie zespołu projektowego wnioskodawcy – powiatu, w skład 

którego wejdą pracownicy starostwa oraz dyrektorzy właściwych szkół merytorycznie 

zaangażowani w przygotowanie i realizację projektu oraz wprowadzenie adekwatnych zmian 

w budżecie powiatu na rok 2017 oraz zmian do WPF na lata 2017-2025 w styczniu na sesję 

Rady Powiatu.  

 

Starosta zapoznał zebranych z informacją Biura Rady o posiedzeniu komisji stałych Rady 

Powiatu Raciborskiego, które odbędzie się w dniu 19 grudnia 2016 r. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 297050. 

 

Starosta przedstawił informację Biura Rady o posiedzeniu zespołu kontrolnego Komisji 

Rewizyjnej w dniu 12 grudnia 2016 r. o godz. 16:15 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. 
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Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 297115. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła zmiany, które będą miały miejsce w uchwałach Rady Powiatu 

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

oraz w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2016 – 2025, tj.: 

- w Rozdziale 75495 zwiększa się o kwotę 40.000 zł plan dochodów oraz zwiększa się 

o ww. kwotę plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Raciborzu, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych, 

- w Rozdziale 60014 zmniejsza się o kwotę 20.000 zł plan dochodów oraz zmniejsza 

się o ww. kwotę plan wydatków będących po stronie Referatu Inwestycji i Remontów 

na zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S Brzeźnica-Grzegorzowice”, 

- w Rozdziale 60014 zmniejsza się o kwotę 37.103 zł plan dochodów oraz zmniejsza 

się o ww. kwotę plan wydatków będących po stronie Referatu Inwestycji i Remontów, 

w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania „Rozbudowa drogi powiatowej 

nr 3521S Szonowice-Modzurów”.  

 Skarbnik poinformowała, że nowe wersje projektów Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

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

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016 – 2025 będą 

przygotowane na najbliższe posiedzenie zarządu.  

 

Ad. 4 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXIV/221/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 listopada 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 

296625. 
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Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały 

Nr XXIV/222/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 listopada 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 

296627. 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 

do określenia realizacji Uchwały Nr XXIV/223/2016 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Raciborskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”. 

 Ustalił Andrzeja Chroboczka – Członka Zarządu 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 

296779. 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu do określenia realizacji Uchwały 

Nr XXIV/224/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie 

ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2017 roku 

na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

Ustalił Andrzeja Chroboczka - Członka Zarządu jako nadzorującego wykonanie 

ww. Uchwały, a Wydział Komunikacji i Transportu odpowiedzialny za jej realizację.  

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

296687. 
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Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXIV/225/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie 

zatwierdzenia Programu Polityki Zdrowotnej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 - 2020 

pn. „Po radosne macierzyństwo”. 

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 

296674. 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXIV/226/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie 

Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok. 

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 

296675. 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXIV/227/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie 

wyboru podmiotu, który dokona badania sprawozdania finansowego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka 

w Raciborzu sporządzonego na dzień 31.12.2016 r. 

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

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację.  
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

296653. 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXIV/228/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej 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 

296648. 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXIV/229/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 

oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w 2016 r. 

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 

296668. 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXIV/230/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 listopada 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. 
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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 

296626. 

 

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 13 grudnia 2016 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 grudnia 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 udzielenia pełnomocnictwa 

dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu Panu 

Jackowi Kąskowi do przystąpienia do Programu „Szkolny Klub Sportowy” w ramach 

rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu 

dzieci i młodzieży organizowanego przez Ministra Sportu i Turystyki. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

dyrektorowi Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu Panu Arturowi 

Krawcowi do wystąpienia z wnioskiem o przyznanie dotacji w ramach akcji 

charytatywnej „Reklama Dzieciom 2016”. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu Panu Wojciechowi 

Janiczce do przystąpienia do Programu „Szkolny Klub Sportowy" w ramach rozwijania 

sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci 

młodzieży organizowanego przez Ministra Sportu i Turystyki. 

 


