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OR.II.0022.1.49.2016 

PROTOKÓŁ  NR 109/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 21 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 108/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 13 grudnia 2016 r.  

2. Wizyta Dyrektora Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości 

na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

5. 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 29 grudnia  

2016 r. o godz. 07.30. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 108/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 grudnia  

2016 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 
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Ad. 2 

 

Starosta przywitał na posiedzeniu Dyrektora Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej  

i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu Grażynę Wójcik  

oraz poprosił o omówienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

wysokości cen i opłat za usługi o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie  

z urządzeń i obiektów na Zamku Piastowskim w Raciborzu (pkt 13 porządku obrad).  

Dyrektor Grażyna Wójcik przypomniała, że 27 lipca 2016 r. Zarząd podjął uchwałę w sprawie  

wysokości cen i opłat za usługi o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie  

z urządzeń i obiektów na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

Proponowane zmiany w polityce taryfowej są podyktowane wprowadzeniem od 1 stycznia 

2017 r. wspólnego rozliczania podatku od towarów i usług obejmującego scentralizowanie 

rozliczeń powiatu raciborskiego i utworzonych przez powiat raciborski jednostek 

budżetowych i dotyczą uwzględnienia w stawkach cen i opłat podatku VAT. Dodatkowo 

został rozszerzony katalog uprawnionych do biletu ulgowego o osoby niepełnosprawne.  

O zmianie polityki taryfowej Zamku Piastowskiego poinformowano Instytucję Zarządzającą 

RPO WSL. 

Ponadto Dyrektor Grażyna Wójcik poinformowała zebranych, że po konsultacjach z radcą 

prawnym tut. Starostwa zachodzi konieczność uszczegółowienia zapisów uchwały  

z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie upoważnienia do składania w imieniu powiatu 

raciborskiego oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności 

powiatu przez Agencję o zapisy dotyczące zakupu oraz sprzedaży publikacji i innych 

materiałów promocyjnych. Ww. dokument zostanie przedstawiony na kolejnym posiedzeniu.  

Na tym spotkanie z Dyrektorem Grażyną Wójcik zakończono. 

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu omówiła nową wersję projektu uchwały Rady 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 

296145. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że jedyna zmiana w przedmiotowym projekcie uchwały  

w stosunku do omówionych na poprzednim posiedzeniu dotyczy zwiększenia o kwotę 
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11 134,00 zł planu dochodów Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu z tytułu przyznanego 

odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie szyby w samochodzie 

specjalistycznym Unimog (zał. nr 1 i nr 2).  

Ww. zmiany zostały omówione na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady w dniu 19 grudnia 

2016 r.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2016 rok oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 21 grudnia 2016 r. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2016 – 2025. 

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

296146. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2016 – 2025 oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję  

w dniu 21 grudnia 2016 r. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2017 rok (wraz z autopoprawkami). 

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

297837. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2017 rok 

(wraz z autopoprawkami) oraz postanowił o ich przekazaniu na sesję w dniu 21 grudnia  

2016 r. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2025. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

298166. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego 

na lata 2017 – 2025 oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 21 grudnia 2016 r. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że zwróci się z prośbą do Przewodniczącego Rady 

Powiatu Raciborskiego o wprowadzenie na sesję w dniu 21 grudnia 2016 r.: 

1) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok,  

2) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016 – 2025 

 

i jednocześnie wycofanie z porządku obrad ww. projektów uchwał przekazanych pismem                  

nr OR.II.0022.3.11.2016 z dnia 7 grudnia 2016 r.  

 

3) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Raciborskiego na 2017 rok (wraz z autopoprawkami),  

4) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2025. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych na terenie Powiatu Raciborskiego przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu  

i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

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

295789. 

Wicestarosta poinformował, że w związku z zapisami ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r.  

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. 

poz.1010), wprowadzającej nowy sposób naliczania stawek dotacji dla szkół i placówek 

zachodzi konieczność zmiany Uchwały Nr XV/142/2016 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji  
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dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu 

Raciborskiego przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

pobrania i wykorzystania. 

Powyższe zmiany mają odzwierciedlenie w § 3 ust.1 niniejszej uchwały, w którym 

uszczegółowiono udzielanie dotacji dla szkół i placówek. 

Rozszerzono katalog szkół i placówek, którym Powiat Raciborski może udzielić dotacji.  

W § 3 ust.2 uszczegółowiono zapis określający udzielanie dotacji w przypadku braku  

na terenie Powiatu szkoły lub placówki publicznej danego typu i rodzaju. 

Usunięto zapis dot. udzielania dotacji niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym 

prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe, gdyż ten tryb i zasady określa ustawa  

o systemie oświaty. 

Rozbudowano: załącznik nr 1 o planowaną liczbę uczestników zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych, załącznik nr 2 o faktyczną liczbę dzieci objętych wczesnym 

wspomaganiem rozwoju o faktyczną liczbę uczestników zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych oraz załącznik nr 4 precyzując rodzaje wydatków poniesionych na bieżącą 

działalność szkoły lub placówki finansowanych z dotacji w zakresie objętym rozliczeniem. 

Skarbnik Powiatu zaproponowała, aby kwota dotacji dla szkół i placówek, o której mowa  

w § 3 ust. 1 pkt 7 oraz w ust. 2 przedmiotowego projektu uchwały określona została  

w wysokości nie niższej niż 50 % podstawowej kwoty dotacji dla szkół lub placówek danego 

typu i rodzaju.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 

szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Raciborskiego przez osoby 

prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 

polecił Kierownikowi Referatu Edukacji skonsultować jego zapisy z radcą prawnym  

i Skarbnikiem Powiatu, a następnie przekazać go na kolejne posiedzenie. 

 

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 

298333. 
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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 

298336. 

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.  

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

 

Starosta przedstawił 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.  

Starosta poinformował, że Członkowie Komisji Budżetu i Finansów w trakcie posiedzenia  

w dniu 19 grudnia 2016 r. pozytywnie zaopiniowali ww. projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego.  

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

0 głosów wstrzymujących – po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów 

Rady Powiatu Raciborskiego podjął uchwałę 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 
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Szpitalowi z budżetu Powiatu Raciborskiego na podstawie umowy nr ZS.8023.1.1.2016  

z dnia 4 stycznia 2016 r. wraz ze zmianami. 

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

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

promocji i ochrony zdrowia. 

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

297616. 

Wicestarosta zaproponował, aby ogłosić otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania 

publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu promocji i ochrony zdrowia  

tj. „Psychologiczna opieka nad chorym, rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby 

oraz nad zespołem pracowników hospicjum w latach 2017 – 2019”. Zadanie to może być 

realizowane w terminie od 27.01.2017 r. do 31.12.2019 r., a środki przeznaczone  

na jego dofinansowanie w 2017 r. wynoszą 12 000,00 zł. 

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

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

na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu promocji i ochrony 

zdrowia. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 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 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

nr 1 w Raciborzu Panu Jackowi Kąskowi do złożenia wniosku pt. „Mobilni i kreatywni  

na europejskim rynku pracy” w ramach programu ERASMUS+. 

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

298152. 

Skarbnik Powiatu zwróciła uwagę, aby przed podpisaniem pełnomocnictwa wprowadzić  

ww. program do WPF-u. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu  
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Panu Jackowi Kąskowi do złożenia wniosku pt. „Mobilni i kreatywni na europejskim rynku 

pracy” w ramach programu ERASMUS+.  

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

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek 

oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Raciborskiego przez osoby prawne i fizyczne 

oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

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

295458. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do omówienia projektu uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego dotyczącej ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji  

dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu 

Raciborskiego przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

pobrania i wykorzystania powróci na kolejnym posiedzeniu, mając na uwadze zapisy,  

o których mowa w pkt 3 protokołu.  

 

Nawiązując do informacji przekazanych w pkt 2 protokołu, Starosta przedstawił projekt 

uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wysokości cen i opłat za usługi  

o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z urządzeń i obiektów na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu. 

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

298228. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wysokości cen i opłat za usługi  

o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z urządzeń i obiektów na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu. 

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

298337. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że po przygotowaniu przedmiotowej karty informacyjnej 

otrzymała dodatkowe pismo informujące o zmianie planu finansowego Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu,  Centrum Kształcenia 

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

w Raciborzu, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu, Młodzieżowego Domu 

Kultury w Raciborzu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu, Domu Pomocy 

Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Administracyjnego dot. utworzenia 

Terenowego Punktu Paszportowego w Raciborzu. 

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

297224. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną dot. utworzenia Terenowego 

Punktu Paszportowego w Raciborzu, postanawiając, że decyzja co do przeznaczenia środków 

z rezerwy budżetowej w 2017 roku na uruchomienie i utrzymywanie Punktu zostanie podjęta  

w terminie późniejszym.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Administracyjnego dot. informacji  

o kosztach poniesionych przez jednostki organizacyjne w związku ze sprzedażą rezerwową 

energii elektrycznej w 2016 r. 

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

298182. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o kosztach poniesionych przez jednostki 

organizacyjne Powiatu Raciborskiego w związku ze sprzedażą rezerwową energii 

elektrycznej w 2016 r. oraz powierzył Referatowi Administracyjnemu dalsze koordynowanie 

działań w zakresie zakupu energii elektrycznej oraz egzekucji należności z tytułu kar 

umownych. 

 

Starosta zapoznał zebranych z protokołem z posiedzenia zespołu kontrolnego Komisji 

Rewizyjnej z dnia 12 grudnia 2016 r., a dotyczącym kontroli projektu pn. „Poprawa 

bezpieczeństwa ruchu i skrócenie przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S 

łączącej DK 45 z DW 421”. 

Ww. protokół znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 297710. 

Starosta poinformował zebranych, że odpowiedź na ww. protokół została przekazana Komisji 

Rewizyjnej.  

 

Starosta przedstawił informację o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 28 grudnia 2016 r. 

o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu, która znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 298660. 

 

Starosta zapoznał zebranych z opiniami Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Zdrowia, 

Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych  

oraz Bezpieczeństwa, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą, 

Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji  

oraz Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 19 grudnia 2016 r. 

Ww. opinie znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 298634. 

 

Starosta poinformował, że pismem z dnia 13 grudnia 2016 r. przesłano do tut. Starostwa 

Uchwały V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach: 

1) Nr 4200/V/198/2016 w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu 

Raciborskiego projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem,  

2) Nr 4200/V/199/2016 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 

3.154.299 zł przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok Powiatu 

Raciborskiego,  
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3) Nr 4200/V/200/2016 w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu 

Raciborskiego projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej  

na lata 2017 – 2025.  

 

Pismo w ww. sprawie znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

298187.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przekazał na sesję w dniu 21 grudnia 2016 r. Uchwały  

V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach: 

1) Nr 4200/V/198/2016 w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu 

Raciborskiego projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem,  

2) Nr 4200/V/199/2016 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu  

w wysokości 3.154.299 zł przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok 

Powiatu Raciborskiego,  

3) Nr 4200/V/200/2016 w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu 

Raciborskiego projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej  

na lata 2017 – 2025. 

 

Wicestarosta poinformował, że Powiat Raciborski zamierza podpisać umowę ramową  

o współpracy z Głównym Instytutem Górnictwa z siedzibą w Katowicach. Zgodnie z umową 

współpraca realizowana będzie przez wspólne działanie stron ukierunkowane na wzrost 

znaczenia w realizacji strategicznych działań w powiecie sektora badań i rozwoju  

oraz podniesienie na wyższy poziom know how powiatu.  

 

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. Brygida Abrahamczyk – Członek Zarządu  

5. Piotr Olender – Członek Zarządu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 

Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 21 grudnia 2016 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 21 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 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. 

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

na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu promocji i ochrony 

zdrowia. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu  

Panu Jackowi Kąskowi do złożenia wniosku pt. „Mobilni i kreatywni na europejskim 

rynku pracy” w ramach programu ERASMUS+. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wysokości cen i opłat za usługi  

o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z urządzeń i obiektów  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 


