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OR.IV.0022.1.16.2017 

 

PROTOKÓŁ  NR 126/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 25 kwietnia 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 125/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 18 kwietnia 2017 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

 

Starosta rozszerzył porządek posiedzenia o dodatkowe materiały, tj.: 

1) uchwałę Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2017 rok (rezerwa),  

2) kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. przyjęcia oferty Centrum Rozwoju 

Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika pn. „Sieciowanie i Wzmacnianie Organizacji  

w Ramach Programu Działaj Lokalnie” oraz udzielania w trybie pozakonkursowym 

dotacji na wsparcie realizacji w/w zadania publicznego, 

3) kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu dot. wyrażenia zgody  

na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 4.5.2 

Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – Regionalne Inwestycje 

Terytorialne Subregionu Zachodniego pt. „Wymiana części taboru poprzez zakup 

niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w Powiecie Raciborskim”, 
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4) opinię Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z posiedzenia w dniu 24 kwietnia 2017 r., 

5) opinie Komisji Budżetu i Finansów z posiedzenia w dniu 24 kwietnia 2017 r. 

 

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. 

Starosta przekazał, że kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 9 maja  

2017 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 125/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 18 kwietnia 

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

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu omówiła nową wersję projektu uchwały Rady 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  

315194. 

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 2017 rok oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 25 kwietnia 2017 r. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2017 – 2025. 

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

315199. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 
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Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2025 oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję  

w dniu 25 kwietnia 2017 r. 

 

Na wniosek Wicestarosty, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków  

– 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – postanowił, że zwróci się  

z prośbą do Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego o wycofanie z porządku obrad 

sesji w dniu 25 kwietnia 2017 roku projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród Starosty 

Raciborskiego oraz nagród dyrektora szkoły/placówki dla nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,  

przekazanego pismem nr OR.IV.0022.3.4.2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r. 

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

311984. 

Jak przekazał Wicestarosta przedmiotowy projekt uchwały nie został skierowany do władz 

statutowych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, celem przedstawienia opinii. 

Jednocześnie Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Edukacji uzyskanie opinii związków 

zawodowych dot. przedmiotowego projektu i następnie ponowne przedłożenie na jedno  

z kolejnych posiedzeń. 

 

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

Raciborskiego o: 

1) ujęcie w porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego  w dniu 25 kwietnia 2017 roku: 

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

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok, 

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

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2025 

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

nr OR.IV.0022.3.4.2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r., 

2) wycofanie z porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 25 kwietnia  2017 

roku projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród Starosty Raciborskiego  
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oraz nagród dyrektora szkoły/placówki dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

 placówkach oświatowych,  dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski,  

za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu omówiła 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 

317250. 

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 60014 zwiększa się plan dotacji 

celowej o kwotę 100.000 zł, zgodnie z Uchwałą nr 0007/XXVI.7.2017 Rady Gminy 

Krzyżanowice z tytułu pomocy finansowej na zadanie pn. „Realizacja zadań przy drogach 

powiatowych w Gminie Krzyżanowice – umowa nr SI.032.4.2017”. 

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 2017 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na rok 2017. 

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

317255. 

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 2017. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami 
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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 2016 rok. 

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

316765. 

Wicestarosta poinformował, że organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego,  

nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi 

stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji 

Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie sprawozdania z realizacji 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 2016 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie raciborskim za 2016 rok. 

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

317242. 

Wicestarosta dodał, że ocena zasobów pomocy społecznej w powiecie raciborskim została 

opracowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu na bazie Statystycznej 

Aplikacji Centralnej, przygotowanej przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie 

we współpracy i na zlecenie Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa 

Pracy Polityki Społecznej. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej  

w powiecie raciborskim za 2016 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok (rezerwa).  

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

317808. 
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Skarbnik Powiatu poinformowała, że w projekcie uchwały: 

1)  zwiększa się w Rozdziale 75075 o kwotę 30.000 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu, z przeznaczeniem na wykonanie 

analizy ekonomiczno – finansowej oraz opinii do umowy z podmiotem świadczącym 

usługi transportu publicznego do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach 

poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT 

Subregionu Zachodniego, 

2) zwiększa się w Rozdziale 92120 o kwotę 25.000 zł plan wydatków będących w dyspozycji 

Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej  

na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych  

przy zabytkowym kościele pw. Św. Anny w Gamowie 

i jednocześnie zmniejsza się o ww. kwoty plan rezerwy ogólnej w Rozdziale 75818. 

Karty informacyjne Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu w ww. sprawach omówione 

zostały w pkt 4 protokołu. 

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 (rezerwa).  

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2017. 

 

Ad. 4 

 

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 

317245. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że po przygotowaniu ww. 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: Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu. 
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Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z kartą informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia raportów z przedkładanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne 

Powiatu Raciborskiego za I kwartał 2017 r. 

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

317292. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego 

przedłożyły sprawozdania z zakresu dochodów i wydatków za I kwartał 2017 r. 

Sprawozdania za I kwartał 2017 r. korygowały: 

1) Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu, 

2) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, 

3) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Raciborzu, 

4) Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu, 

5) Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu, 

6) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu, 

7) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, 

8) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu. 

 

Z kolei Szpital Rejonowy w Raciborzu złożył sprawozdanie Rb N i Rb Z po terminie,  

tj. 20 kwietnia 2017 r. (termin złożenia przypadał na 14 kwietnia 2017 r. zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań 

jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych). 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że księgowe były na bieżąco pouczane ustnie w kwestii 

uchybień i nieprawidłowości występujących w sprawozdaniach. 

Wicestarosta polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, aby poruszyć tę kwestię na najbliższej 

naradzie dyrektorów placówek oświatowych.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację z przedkładanych sprawozdań przez 

jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego z zakresu dochodów i wydatków za I kwartał 

2017 r. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego Nr OR.VII.272.7.2017 pn. „Wymiana instalacji 

elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu”  

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

317212. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie kwoty na realizację zamówienia 

pn. „Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV  

w II LO w Raciborzu” – etap II” w celu wyboru wykonawcy do kwoty 293 777,46 zł. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Promocji i Rozwoju Powiatu dot. udzielenia dotacji 

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym  

do rejestru zabytków. 

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

312249. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po dyskusji oraz zapoznaniu się z wynikami analizy 

merytorycznej wniosków w oparciu o przyjęte kryteria oceny postanowił o pozytywnym 

rozpatrzeniu dwóch wniosków ze względu na znikomą różnicę punktową w ocenie obiektów.  

Zarząd zadecydował, że dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków otrzymają Gmina Kuźnia 

Raciborska na remont elewacji z wymianą stolarki budynku dyspozytorni na obiektach 

zabytkowej Stacji Kolei Wąskotorowej w Rudach oraz Rzymskokatolicka Parafia  

pw. Św. Anny w Gamowie na wykonanie izolacji pionowej fundamentu ściany południowej  

i wschodniej kościoła pw. Św. Anny w Gamowie. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z dodatkową kartą informacyjną Referatu Spraw 

Społecznych dot. przyjęcia przez Zarząd Powiatu oferty Centrum Rozwoju Inicjatyw 

Społecznych CRIS z Rybnika pn. „Sieciowanie i Wzmacnianie Organizacji w Ramach 

Programu Działaj Lokalnie” oraz udzielania w trybie pozakonkursowym dotacji na wsparcie 

realizacji w/w zadania publicznego.  

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

317657. 

Wicestarosta dodał, że okres intensywnego powstawania organizacji pozarządowych minął. 

Większość organizacji działa od kilku lub kilkunastu lat, w tym czasie okrzepła kadrowo, 

strukturalnie  i doposażyła się w sprzęt niezbędny do działania. Organizacyjnie te, jeżeli miały 

taką potrzebę, skorzystały ze szkoleń organizowanych licznie w minionym okresie  

przez różne instytucje, między innymi przez CRIS. Ponadto, w nowo powstających 
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organizacjach bardzo często działają osoby posiadające duże doświadczenie, wyniesione  

z pracy w poprzednich organizacjach pozarządowych. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego nie wyraził zgody na przyjęcie oferty Centrum Rozwoju 

Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika pn. „Sieciowanie i Wzmacnianie Organizacji  

w Ramach Programu Działaj Lokalnie” oraz udzielanie w trybie pozakonkursowym dotacji  

na wsparcie realizacji w/w zadania publicznego. 

 

Wicestarosta zaprezentował dodatkową kartą informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju 

Powiatu dot. wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach 

Poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – Regionalne 

Inwestycje Terytorialne Subregionu Zachodniego pt. „Wymiana części taboru poprzez zakup 

niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w Powiecie Raciborskim”. 

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

318033. 

Wicestarosta poinformował, że Instytucja Zarządzająca RPO WSL planuje uruchomić w lipcu 

2017 r. nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 4. Efektywność 

energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.5. 

Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, Poddziałanie: 4.5.2. 

Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT. 

Przewidywany okres przyjmowania wniosków o dofinansowanie może wynieść  

od 1 do maksymalnie 2 miesięcy.  

Powiat planuje złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Wymiana części taboru 

poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim”.  

Głównym celem projektu będzie ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację taboru  

pasażerskiego – zakup nowoczesnych, niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej. 

Celem szczegółowym do osiągnięcia poprzez realizację projektu będzie zwiększona 

atrakcyjność transportu publicznego dla pasażerów. 

Przewidywany termin realizacji projektu rok 2018.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu 

w ramach Poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie  

– Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Zachodniego pt. „Wymiana części taboru 

poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w Powiecie Raciborskim” 

oraz zwiększenie planu wydatków Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu z rezerwy 
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budżetowej powiatu o 30.000 zł w celu zabezpieczenia środków na opracowanie analizy 

ekonomiczno – finansowej, dokumentacji niezbędnej do wypełnienia wniosku oraz uzyskanie 

opinii prawnej projektu umowy między Powiatem a PKS w Raciborzu.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawiała Uchwałę Nr 4200/V/68/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 roku  

V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Katowicach w sprawie opinii  

o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Raciborskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu  

za 2016 rok. 

Ww. uchwała znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 317448. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z Uchwałą Nr 4200/V/68/2017 z dnia 21 kwietnia 

2017 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  

w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Raciborskiego sprawozdaniu  

z wykonania budżetu za 2016 rok. 

 

Starosta poinformował zebranych o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 25 kwietnia  

2017 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.   

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 317511. 

 

Ponadto Starosta przedstawił: 

1) wnioski zgłoszone na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dnia 19 kwietnia 2017 r.,  

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 317358.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych 

udzielić odpowiedzi na wnioski Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 19 kwietnia 

2017 r. Szczegółowych informacji udzieli Wicestarosta, 

2) opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą  

z posiedzenia w dniu 18 kwietnia 2017 r., która znajduje się w systemie informatycznym 

Mdok pod numerem UID 317502, 

3) wniosek i opinie zgłoszone na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji  

w dniu 19 kwietnia 2017 r., które znajdują się w systemie informatycznym  

Mdok pod numerem UID 317539.  

Zarząd polecił Naczelnikowi Wydziału Komunikacji i Transportu udzielić odpowiedzi  

na wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z posiedzenia w dniu 19 kwietnia 

2017 r. Szczegółowych informacji udzieli Członek Zarządu Andrzej Chroboczek, 
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4) opinię Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z posiedzenia w dniu 20 kwietnia  

2017 r., która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 317357, 

5) dodatkową opinię Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania 

Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z posiedzenia w dniu 24 kwietnia  

2017 r., która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID317681, 

6) dodatkowe opinie Komisji Budżetu i Finansów z posiedzenia w dniu 24 kwietnia  

2017 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 317682. 

 

 

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 25 kwietnia 2017 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 25 kwietnia 2017 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2017 rok. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2017. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprawozdania z realizacji 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 2016 rok. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej  

w powiecie raciborskim za 2016 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2017 rok (rezerwa). 

 

 

 

 


