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OR.IV.0022.1.7.2017 

PROTOKÓŁ  NR 117/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 22 lutego 2017 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 116/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 14 lutego 2017 r.  

2. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Karty informacyjne Referatu Spraw Społecznych dot.: rachunku zysków i strat za okres  

od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., bilansu na dzień 31.12.2016 r., opisu sytuacji 

finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec grudnia 

2016 r., wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 

31.12.2016 r. oraz sprawozdania Dyrektora Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu ze zbycia mienia ruchomego małej wartości w roku 2016. 

4. Projekt uchwały 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 przekazał, że kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 27 lutego  

2017 r. o godz. 08.00.  
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Ad. 1 

 

Protokół Nr 116/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 14 lutego 

2017 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zadań  

z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań  

w roku 2017. 

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

307192. 

Wicestarosta poinformował, że Powiat Raciborski otrzymał kwotę 1 870 058,00 zł  

na realizację w 2017 roku zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 

Propozycję podziału środków opracował Referat Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego 

w Raciborzu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu oraz Powiatowy Urząd 

Pracy w Raciborzu – jednostki realizujące zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej  

i społecznej osób niepełnosprawnych przy udziale środków PFRON. 

Zgodnie z art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych kwota 1 119 720,00 zł 

przeznaczona na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej  

w Raciborzu stanowi 90% dofinansowania działalności Warsztatów, pozostałe 10% kosztów 

w kwocie 124 414,00 zł Powiat zabezpiecza z dochodów własnych. 

Propozycja podziału środków PFRON zostanie przekazana Powiatowej Społecznej Radzie  

Do Spraw Osób Niepełnosprawnych, celem zaopiniowania. 

Ponadto Wicestarosta wyjaśnił, iż zwiększenie środków PFRON na dofinansowanie 

uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 

umożliwi udzielenie wsparcia zdecydowanie większej liczbie osób. Likwidacja barier 

architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wiąże się z wysokimi kwotami 

dofinansowań, dlatego zaproponowano ograniczenie tych działań. Dodatkowo przyznanie 

środków na likwidację barier większej liczbie osób niepełnosprawnych, w niższych 

wysokościach często prowadzi do rezygnacji z ich realizacji.  
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Wicestarosta przekazał, że Kierownik Referatu Spraw Społecznych wspólnie z pracownikami 

PCPR w Raciborzu przygotował dodatkowe wyjaśnienie dotyczące propozycji podziału 

środków PFRON na 2017 rok.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  

oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2017 i postanowił o jego przekazaniu  

na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 27 lutego 2017 r. Ponadto zdecydował  

o przekazaniu radnym wyjaśnienia do propozycji podziału środków PFRON na 2017 rok.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją przedstawioną przez Skarbnika 

Powiatu dotyczącą zmian w projekcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok oraz w projekcie uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2025, które zostaną uwzględnione  

w nowych wersjach projektów ww. uchwał i przedstawione na najbliższym posiedzeniu 

Komisji Budżetu i Finansów oraz kolejnym posiedzeniu Zarządu. 

 

Ad. 3 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków  

i strat za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., bilansu na dzień 31.12.2016 r., opisu 

sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec 

grudnia 2016 r., wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 

31.12.2016 r. 

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

305538. 

Szczegółowych informacji udzielił obecny w tej części posiedzenia Dyrektor Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu Ryszard Rudnik.  

Dyrektor zaznaczył, że przedstawiony w ww. karcie informacyjnej wynik finansowy nie jest 

ostateczny, jego wielkość uległa zmianie, gdyż zakończył się okres rozliczeniowy jednostki  
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z NFZ-tem. Ponadto sprawozdanie finansowe Szpitala sporządzone na dzień 31.12.2016 r. 

badane jest aktualnie przez biegłego rewidenta.  

W związku z powyższym Dyrektor Ryszard Rudnik stwierdził, że na dzień 31 grudnia 2016 r. 

przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi wyniosły ok. 71 000 000,00 zł,  

a w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniosły ok. 66 000 000,00 zł. Z kolei koszty 

działalności operacyjnej na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosły ok. 78 000 000,00 zł,  

a na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosły ok. 72 000 000,00 zł. 

Zakład w 2016 roku zanotował niedobór finansowy w wysokości ok. 1 758 000,00 zł,  

a na dzień 31.12.2015 r. w wysokości - 4 097 433,59 zł.  

Dyrektor zwrócił uwagę na fakt, iż świadczenia wykonane ponad limit za 2016 rok wyniosły 

5 490 000,00 zł, z czego 4 980 000,00 zł to leczenie szpitalne, 258 000,00 zł - ambulatoryjne 

świadczenia diagnostyczne, 228 000,00 zł - programy zdrowotne, a 20 000,00 zł  

- chemioterapia. W 2016 r. w Szpitalu wykonano więcej tzw. nadwykonań niż w 2015 r.  

Po przeprowadzonych negocjacjach w bieżącym roku z NFZ-tem udało się uzyskać kwotę 

zapłaty za tzw. nadwykonania w wysokości ok. 3 177 000,00 zł. Ww. kwota weszła  

do rozliczeń roku ubiegłego. Niezapłacone przez NFZ świadczenia wykonane ponad limit  

to ok. 2 300 000,00 zł. Natomiast w 2015 r. uzyskano zapłatę prawie 100 %  

tzw. nadwykonań.  

Następnie Dyrektor odniósł się do proponowanych zmian w służbie zdrowia.  

Dyrektor Rudnik przekazał, że Szpital w Raciborzu otrzymał informację z Narodowego 

Funduszu Zdrowia, że lecznica może zostać zakwalifikowana do drugiego poziomu w nowej 

sieci szpitali. Oznacza to, że wszystkie zakresy, jakie posiada raciborski Szpital, oprócz 

endoprotez, stawu biodrowego i kolanowego, powinny być finansowane na zasadzie ryczałtu. 

Dyrektor zapowiedział, że będzie czynić starania, by Szpital znalazł się na trzecim poziomie.  

Jeśli raciborski Szpital zostałby zaliczony do trzeciego poziomu w zakładanej sieci szpitali, 

wówczas wszystkie zakresy byłyby płacone ryczałtowo. Zdaniem Dyrektora Szpital ma realną 

szansę na dostanie się do wyższego poziomu. Ośrodki, które wstawiają mniej niż 

siedemdziesiąt endoprotez stawu biodrowego i mniej niż trzydzieści stawu kolanowego  

w roku, nie będą miały szansy, by uzyskać takie kontrakty. Szpital te wartości przekracza, 

wprowadzona została też nowa procedura wymiany stawu kolanowego. Na dzień dzisiejszy 

jednak nie wiadomo, jaka będzie wyglądała procedura wyłaniania ośrodków zajmujących się 

wszczepianiem endoprotez i ich kontraktowania.  
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W trakcie dyskusji Dyrektor stwierdził, iż w chwili obecnej nie można jednoznacznie 

określić, jakie będą zasady naliczania ryczałtu, jego przekazywania zakładom opieki 

zdrowotnej oraz rozliczania.  

Dodał, że ustawa o działalności leczniczej dopuszcza łączenie zakładów opieki zdrowotnej  

w jedną jednostkę co powinno przynieść oszczędności w kosztach stałych funkcjonowania 

nowo powstałej jednostki, tak jak ma to miejsce w szpitalu w Wodzisławiu Śląskim. 

Następnie zebrani nawiązali do informacji zgodnie z którą spółka Eurodent Pracownia 

Tomografii Komputerowej przy ul. Bema 5 wygrała ogłoszony przez śląski NFZ konkurs  

na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna  

- badania tomografii komputerowej (TK) na obszarze powiatu raciborskiego, rybnickiego, 

wodzisławskiego, Jastrzębia-Zdroju, Rybnika i Żor. Umowa będzie obowiązywać od 1 marca 

do 30 czerwca bieżącego roku. 

Na pytanie dot. badania tomografii komputerowej planowane do wykonania przez spółkę 

Eurodent Dyrektor stwierdził, iż na decyzję NFZ mogły mieć wpływ pisma, które w ostatnim 

czasie otrzymał Fundusz. Poza tym należy zauważyć, że spółka Eurodent działa od dłuższego 

czasu na raciborskim rynku, stąd jej oferta otrzymała więcej punktów, niż ta złożona  

przez nowego usługodawcę, czyli TOMMA Diagnostyka Obrazowa S.A. z siedzibą  

w Niepruszewie (dalej TOMMA).  

Odpowiadając na zapytanie Wicestarosty, Dyrektor poinformował, iż w jego ocenie 

wykonywanie badań diagnostycznych oraz ich opis przez firmę TOMMA przebiega 

prawidłowo. Firma wystawiła Szpitalowi fakturę za usługi wykonane w styczniu br., którą 

Dyrektor przekazał ordynatorom i kierownikom poszczególnych komórek organizacyjnych  

do weryfikacji i sprawdzenia. Jeżeli sprawdzający wykażą nieścisłości w poszczególnych 

pozycjach to Szpital wystawi fakturę korygującą. Dyrektor poinformował, że dnia 8 marca br. 

odbędzie się spotkanie ordynatorów i kierowników z przedstawicielami firmy TOMMA,  

na którym zostaną omówione zasady dalszej współpracy oraz uwagi wynikłe po miesięcznym 

okresie współpracy.  

Dyrektor stwierdził, iż na początku współpracy z firmą TOMMA występowały pewne 

trudności jeśli chodzi o zintegrowanie systemów informatycznych służących przekazywaniu 

oraz archiwizowaniu danych.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z rachunkiem zysków i strat za okres  

od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., bilansem na dzień 31.12.2016 r., opisem sytuacji 

finansowej, zestawieniem zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec grudnia 
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2016 r., wybranymi wskaźnikami statystycznymi dla oddziałów, etatyzacją na dzień 

31.12.2016 r. postanawiając o prowadzeniu dalszego monitorowania sytuacji finansowej 

Szpitala. 

 

Następnie Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych  

dot. sprawozdania Dyrektora Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu  

ze zbycia mienia ruchomego małej wartości w roku 2016. 

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

305501. 

Dyrektor Rudnik przekazał, że w 2016 roku Szpital zbył mienie ruchome małej wartości  

na kwotę 71 959,00 zł. Mienie zostało zbyte na rzecz firmy TOMMA. Dyrektor zaznaczył,  

że co roku powołana komisja dokonuje inwentaryzacji całego majątku Szpitala. Zużyta część 

mienia, po sporządzeniu protokołów likwidacyjnych, przeznaczana jest albo do kasacji  

na miejscu albo przekazana do utylizacji specjalistycznym firmom zewnętrznym.  

W przeszłości zdarzało się, że „sprawne mienie”, ale niepotrzebne Szpitalowi, zgromadzone 

w magazynie rzeczy zbędnych, przekazywane było dla NZOZ-ów, a część kupowane przez 

pracowników. W 2016 r. mienie małej wartości, które Szpital nie był w stanie 

zagospodarować ze względu na ograniczenie działalności w zakresie diagnostyki obrazowej, 

sprzedane zostało ww. podmiotowi.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację Dyrektora Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu o zbyciu mienia ruchomego małej wartości. 

W tym momencie Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu opuścił spotkanie.  

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok. 

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

307333.  

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 2017 rok, po wprowadzeniu autopoprawki w Rozdziale 75020 polegającej 

na dokonaniu zmian w planie wydatków będących w dyspozycji Wydziału Komunikacji 
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i Transportu, z przeznaczeniem na ocenę techniczną pojazdów usuniętych z drogi i przejętych 

na rzecz Powiatu (1 230,00 zł). 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Ad. 5 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2017 r. 

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

307330. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianą planu finansowego Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. zaopiniowania planów 

naborowych dyrektorów szkół na rok szkolny 2017/2018, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Raciborski. 

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

306963. 

Wicestarosta poinformował, że dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych podległych Powiatowi 

Raciborskiemu w terminie do 30 listopada 2016 r. złożyli propozycje zadań naborowych  

na rok szkolny 2017/2018. Liczba planowanych przez dyrektorów szkół oddziałów  

na rok szkolny 2017/2018 to: 

- w szkołach ponadgimnazjalnych młodzieżowych – 35, 

- w szkołach ponadgimnazjalnych dla dorosłych – 7.  

W roku szkolnym 2016/2017 zostało uruchomionych 33 oddziały klas I szkół 

młodzieżowych, gdzie podjęło naukę 1012 uczniów. Uruchomiona liczba oddziałów szkół  

dla dorosłych to 2. 

Zgodnie z analizą demograficzną na rok szkolny 2017/2018 liczba uczniów z III klas 

gimnazjum na terenie Powiatu Raciborskiego kształtuje się na poziomie 943. Prognozowana 

liczba uczniów do przyjęcia do klas I szkół ponadgimnazjalnych to około15% więcej. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zatwierdzając plany naborowe przyjął, że łączna liczba 

uruchomionych oddziałów klas pierwszych dla młodzieży i dorosłych kształtować się będzie 

następująco:  

1) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu: I Liceum Ogólnokształcące  

– 5 oddziałów + 1 oddział Liceum Plastycznego (0,5 oddziału techniki graficzne  

+ 0,5 oddziału fotografia),  

2) II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Raciborzu – 5 oddziałów,  

3) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu: 

a) Technikum – 9 oddziałów, 

b) Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 5 oddziałów, 

c) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 1 oddział,  

d) Szkoła Policealna Nr 1 dla Dorosłych – 1 oddział, 

4) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu: 

a) Technikum – 6 oddziałów, 

b) Zasadnicza Szkoła Zawodowa – 4 oddziały, 

c) Szkoła Policealna nr 2 dla Dorosłych – 3 oddziały,  

d) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 2 oddziały.  

 

Ponadto Zarząd zdecydował, że w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  

w Raciborzu zorganizowane będą następujące kwalifikacyjne kursy zawodowe: 

-A.22 – prowadzenie działalności handlowej – 1 kurs, 

-T.4 – produkcja wyrobów cukierniczych – 1 kurs,  

-T.15 – planowanie i organizacja usług gastronomicznych – 1 kurs, 

-A.23 – projektowanie fryzur – 1 kurs, 

-R.6 – organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie – 1 kurs, 

-R.3 – prowadzenie produkcji rolniczej – 1 kurs, 

-A.25 – wykonywanie i realizacja projektów mulimedialnych – 1 kurs, 

-A.65 – rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych – 1 kurs, 

-B.33 – organizacja i kontrolowanie robót budowlanych – 1 kurs, 

-R.21 – projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury 

krajobrazu – 1 kurs, 

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

nw. kwalifikacyjne kursy zawodowe: 
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-M.19 – użytkowanie obrabiarek skrawających – 1 kurs, 

-M.44 – organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń – 1 kurs, 

-E.24 – eksploatacje maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych – 1 kurs. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. wyrażenia zgody  

na likwidację środków trwałych w postaci: Drukarki Lexmark W812N, komputerów PC 40 

GB – 3 sztuki, komputera Dell OptiPlex Gx620 wraz z monitorem LCD 17’’, 2 monitorów 

17’’ TFT Samsung 710V, tokarki żeliwnej, które znajdują się w ewidencji księgowej,  

ale nie są użytkowane w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” 

w Raciborzu. 

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

306964. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na likwidację środków trwałych w postaci: 

Drukarki Lexmark W812N, komputerów PC 40 GB – 3 sztuki, komputera Dell OptiPlex 

Gx620 wraz z monitorem LCD 17’’, 2 monitorów 17’’ TFT Samsung 710V, tokarki żeliwnej, 

które znajdują się w ewidencji księgowej, ale nie są użytkowane w Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu. 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia 

zgody na prefinansowanie wydatków projektu pn. „Nowoczesne pracownie do praktycznej 

nauki zawodów w Powiecie Raciborskim”. 

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

307160. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na prefinansowanie wydatków ze środków 

własnych Powiatu Raciborskiego w związku z realizacją projektu pn. „Nowoczesne 

pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.  

 

Starosta zapoznał zebranych z informacją o terminach posiedzeń Komisji Stałych Rady 

Powiatu Raciborskiego, które odbędą się w lutym 2017 r. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 306948. 
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Starosta zapoznał zebranych z wnioskami z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 lutego 

2017 r. dotyczącymi kompleksowej kontroli projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu  

i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK 45  

z DW 421”.  

Ww. wnioski znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 307577. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów 

udzielić odpowiedzi na wnioski Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 14 lutego 2017 r. 

Szczegółowych informacji udzieli Starosta.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem dyrektora Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu nr CKZiU1.KF.3110.22.2017  

z dnia 17 lutego 2017 r., przedstawionym przez Skarbnika Powiatu, wyraził zgodę  

na prefinansowanie wydatków ze środków własnych Powiatu Raciborskiego  

w kwocie 83 208,96 zł w związku z realizacją przez Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu projektu unijnego ERASMUS + pt. „Nowe doświadczenia 

zawodowe uczniów i nauczycieli w Niemczech i Hiszpanii”. O powyższym Wydział 

Finansowy poinformuje dyrektora.  

 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że na prośbę p. Starosty, uzgadnia termin oraz tematykę 

wspólnego posiedzenia Zarządów Powiatu  Kędzierzyńsko – Kozielskiego  

oraz Raciborskiego. Ze wstępnych ustaleń wynika, iż posiedzenie to będzie miało miejsce  

w trzecim tygodniu marca br.  

 

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 
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 lutego 2017 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 lutego 2017 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2017 rok. 


