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OR.IV.0022.1.20.2017 

PROTOKÓŁ  NR 130/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 30 maja 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 129/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 23 maja 2017 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

 

Starosta rozszerzył porządek posiedzenia o opinie Komisji Budżetu i Finansów z posiedzenia 

w dniu 29 maja 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 6 czerwca 

2017 r. o godz. 08.00. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 129/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23 maja 

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

na str. 4. 
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Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu omówiła nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok. 

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

320564. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że w nowej wersji projektu uchwały dokonano nw. zmian: 

 

1. CKZiUnr2 Dochody, 

Wydatki 

 

Zał.1, 

zał.2 

3 573,00 zł, 

 

Zwiększa się plan dotacji celowej  

ze środków unijnych z Fundacji 

Rozwoju Systemu Edukacji 

Narodowej Agencji Programu 

ERASMUS+ z siedzibą w Warszawie, 

na realizację projektu  

„Po doświadczenia i kwalifikacje  

do niemieckich firm”, w związku  

z  końcowym rozliczeniem projektu. 

2. ZSOnr1 Dochody, 

Wydatki 

 

Zał.1, 

zał.2 

590,00 zł Zwiększa się plan dochodów Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących nr 1  

w Raciborzu z tytułu odszkodowania  

od ubezpieczyciela mienia,  

z przeznaczeniem na wymianę 

wybitej w klasie szyby. 

 

Ponadto w nowej wersji projektu uchwały zmianie uległy kwoty ogółem, co wynika  

z dodatkowych zmian dokonanych w budżecie uchwałą Zarządu w dniu dzisiejszym. 

Ww. zmiany zostały omówione na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów w dniu 29 maja 

2017 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 2017 rok oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 30 maja 2017 r.  

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała 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 

320567. 
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Skarbnik Powiatu poinformowała, że w nowej wersji projektu uchwały: 

1) dopisano zadanie „Kuchnia i kultura kulinarna na książęcych dworach średniowiecznych 

 w Opawie i Raciborzu” - mikroprojekt realizowany ze środków Funduszu 

Mikroprojektów programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska o wartości  

120 000,00 zł, w tym 12 000,00 zł wkład własny. Realizacja projektu w latach 2017-2018,  

2) na projekcie „Po doświadczenia i kwalifikacje do niemieckich firm” zwiększa się plan 

wydatków w 2017 r. o kwotę 3 573,00 zł, w związku z  końcowym rozliczeniem projektu. 

Ww. zmiany zostały omówione na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów w dniu 29 maja 

2017 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 Wieloletniej Prognozie Finansowej 

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

w dniu 30 maja 2017 r. 

 

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

Raciborskiego o ujęcie w porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 30 maja 2017 roku: 

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

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok, 

2) 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.0022.3.5.2017 z dnia 17 maja 2017 r. 

 

Ad. 3 

 

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 

322888. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok, na wniosek Skarbnika Powiatu, 

wniósł do niego autopoprawki polegające na tym że: 

1) w Rozdziale 60014 zwiększa się o kwotę 130 828,00 zł plan dotacji celowej otrzymanej  

z Gminy Kuźnia Raciborska na realizację zadania  pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi 

powiatowej nr 3533S w miejscowości Turze wraz z remontem nawierzchni jezdni”,  

2) w Rozdziale 60014 zwiększa się o kwotę 130 828,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, z przeznaczeniem na zadanie  

pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3533S w miejscowości Turze  

wraz z remontem nawierzchni jezdni”,  

3) w Rozdziale 80120 zwiększa się o kwotę 2 600,00 zł plan wydatków II Liceum 

Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Raciborzu, z przeznaczeniem na remont dachu 

budynku szkoły,  

4) w Rozdziale 80195 zmniejsza się o kwotę 2 600,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem dla II Liceum 

Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Raciborzu,  

5) uzupełniono treść tabeli załącznika nr 1. 

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 zmianie, 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 

322891. 

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. 
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Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11 oraz projekt uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza  

w Raciborzu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3. 

Ww. projekty uchwał znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID: 

323017 i 322817. 

Wicestarosta przekazał, że na podstawie art. 5c pkt 2, art. 36a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty organ prowadzący powołuje komisję konkursową  

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki.  

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1010)  

w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2016 r. w skład komisji konkursowej powołuje 

się po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami 

organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie 

Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych 

wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy  

o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli, przy czym przedstawiciel ten  

nie może być zatrudniony w szkole lub placówce, której konkurs dotyczy.  

W związku z nowelizacją ww. ustawy zwrócono się do radcy prawnego tut. Starostwa  

z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy organ prowadzący ma obowiązek zwrócenia 

się do organizacji związkowej, która nie powiadomiła organu prowadzącego o prowadzonej 

działalności na terenie powiatowych jednostek oświatowych z prośbą o wskazanie swojego 

przedstawiciela do składu komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko 

dyrektora szkoły. 

Ww. opinia prawna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

317634. 

Jak podkreślono w ww. opinii prawnej na tle art. 36a ust. 6 pkt 3 lit. c ustawy o systemie 

oświaty, w wersji obowiązującej przed 1 września 2016 r., w orzecznictwie 

sądowoadministracyjnym powstały 2 linie orzecznicze. Zgodnie z jedną z nich w skład 

komisji konkursowej winni wejść przedstawiciele wszystkich organizacji związkowych, 

których obszar działania obejmuje szkołę lub placówkę, w której przeprowadzany jest 

konkurs, nawet jeśli członkowie tych organizacji nie są zatrudnieniu w tej szkole  
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lub placówce. Według drugiej, przeważającej linii orzeczniczej, należy dokonywać wykładni 

pojęcia zakładowej organizacji związkowej z art. 36a ust.6 pkt 3 lit. c ustawy o systemie 

oświaty z uwzględnieniem treści art. 25ˡ ust. 1 i 2 i art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 maja 

1991 r. o związkach zawodowych.  

W ww. opinii prawnej podkreślono cyt.: „Jednakże z uwagi na to, że system prawny jest 

komplementarny a ustawodawca w znowelizowanym przepisach pozostawił pojęcie 

zakładowej organizacji związkowej właściwe jest dokonywanie interpretacji tych przepisów  

z uwzględnieniem art. 25ˡ ust. 1 i art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o związkach zawodowych. Zatem 

organ prowadzący ma obowiązek zwrócić się do tych związków zawodowych 

reprezentatywnych zgodnie z nowymi przepisami, których zakładowe organizacje  

lub międzyzakładowe organizacje związkowe wykonały wobec pracodawcy obowiązek 

wynikający z art. 25ˡ ust. 1 i art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o związkach zawodowych 

przedstawienia pracodawcy kwartalnej informacji o łącznej liczbie członków tej organizacji 

(w tym o liczbie członków zrzeszonych u danego pracodawcy).  

Jak poinformował Wicestarosta zgodnie z ww. opinią prawną oraz mając na względzie 

przeważającą linię orzeczniczą zwrócono się do dyrektorów: Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11 oraz II Liceum 

Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu przy ul. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 3 o podanie informacji, jakie zakładowe organizacje związkowe działają  

na terenie szkół. Następnie wystosowano pisma do zakładowych organizacji związków 

zawodowych o wskazanie przedstawicieli do składu komisji konkursowych.  

Na tej podstawie w projekcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej  

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

nr 1 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11 w skład komisji powołano trzech przedstawicieli 

zakładowych organizacji związkowych, a w przypadku projektu uchwały w sprawie 

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora  

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

Stefana Wyszyńskiego 3 w skład komisji powołano dwóch przedstawicieli zakładowych 

organizacji związkowych.  

W związku z powyższym w przypadku komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu 

na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu  

przy ul. Kasprowicza 11 zwiększono łączną liczbę przedstawicieli organów prowadzącego  

i sprawującego nadzór pedagogiczny tak, aby łączna liczba przedstawicieli tych organów  
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nie była mniejsza niż łączna liczba przedstawicieli rady pedagogicznej i rady rodziców  

oraz zakładowych organizacji związkowych.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej  

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

nr 1 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11, po wprowadzeniu na wniosek Sekretarza Powiatu 

autopoprawek do podstawy prawnej i uzasadnienia. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej  

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego  

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

po wprowadzeniu na wniosek Sekretarza Powiatu autopoprawek do podstawy prawnej  

i uzasadnienia. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.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 

322804. 

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

Ogólnokształcącego w Raciborzu, Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 

„Mechanik” w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  

w Raciborzu. 
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Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek omówił kartę informacyjną 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. ustanowienia umownej służebności gruntowej  

w postaci drogi dojazdowej do prywatnej nieruchomości poprzez nieruchomość stanowiącą 

własność Powiatu Raciborskiego – uzupełnienie. 

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

322528. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przypomniał, że w trakcie 

posiedzenia w dniu 18 kwietnia br. Zarząd zapoznał się z przedmiotową kartą informacyjną  

i polecił Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami przygotować informację  

o zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 1257/408  

oraz o aktualnym i planowanym sposobie wykorzystania przedmiotowej działki przez jej 

właściciela. 

W toku podjętych czynności ustalono, iż działka nr 1257/408 jest przeznaczona  

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz pod tereny upraw 

rolnych (F13R). Jak natomiast podał wnioskodawca w piśmie z dnia 15 maja 2017 r., 

przejazd jest mu niezbędny w celu uprawy pola, a także w ewentualnych celach 

inwestycyjnych w przypadku „modernizacji” zapisów w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. ustanowienia 

umownej służebności gruntowej w postaci drogi dojazdowej do prywatnej nieruchomości 

poprzez nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Raciborskiego – uzupełnienie wyraził 

zgodę na podjęcie czynności zmierzających do ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej 

polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 1564/454 do działki  

nr 1257/408, na rzecz każdoczesnego jej właściciela, na czas nieokreślony. Ustanowienie 

służebności powinno nastąpić na koszt wnioskodawcy, pod warunkiem pokrycia kosztów 

sporządzenia operatu szacunkowego ustalającego wysokość odpłatności. Szczegóły dotyczące 

przebiegu służebności należy określić w uchwale Zarządu Powiatu Raciborskiego,  

po wcześniejszych ustaleniach z wnioskodawcą. 

 

Starosta poinformował, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 30 maja  

2017 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 322660. 
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Starosta przedstawił: 

1) opinię Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z posiedzenia w dniu 22 maja 2017 r.,  

która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 322399, 

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

z posiedzenia w dniu 23 maja 2017 r., która znajduje się w systemie informatycznym 

Mdok pod numerem UID 322400, 

3) opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z posiedzenia w dniu 24 maja 2017 r., 

która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 323100, 

4) opinię Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z posiedzenia w dniu 25 maja 2017 r., 

która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 322968, 

5) opinie Komisji Budżetu i Finansów z posiedzenia w dniu 29 maja 2017 r., które znajdują 

się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 323238. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem dyrektora Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu nr CKZIU2.3124.44.17  

z dnia 24 maja 2017 r., przedstawionym przez Skarbnika Powiatu, wyraził zgodę  

na prefinansowanie wydatków ze środków własnych Powiatu Raciborskiego  

w kwocie 3 573,00 zł, w związku z końcową realizacją przez jednostkę programu  

ze środków unijnych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu 

Erasmus+ pt. „Po doświadczenia i kwalifikacje do niemieckich firm”. O powyższym Wydział 

Finansowy poinformuje dyrektora. 

 

Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z pismem Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra 

Rozwoju i Finansów z dnia 12 maja 2017 r., skierowanym do pań i panów wojewodów, 

marszałków, starostów, prezydentów miast, burmistrzów, wójtów, w którym poinformowano, 

że w ramach przyjętej przez Radę Ministrów w lutym 2017 r. Strategii na Rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju toczą się prace nad realizacją rządowego programu pod nazwą 

„Od papierowej do cyfrowej Polski”. Jedną z kilku inicjatyw, składających się na ten 

program, jest zwiększenie obrotu bezgotówkowego w naszym kraju.  

Jak podkreślono w ww. piśmie cyt.: „Wprowadzenie i upowszechnienie bezgotówkowej 

formy płatności w urzędach w relacjach z obywatelami, a także przejście docelowo wyłącznie 

na obrót bezgotówkowy w relacjach samorządów z wierzycielami istotnie przyczyni się  
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do powodzenia rządowej inicjatywy. W związku z powyższym, mając na względzie poprawę 

jakości obsługi klientów, a także zwiększenie efektywności funkcjonowania państwa, 

zachęcam, aby wszystkie jednostki samorządu terytorialnego i podległe im podmioty 

stworzyły możliwość regulowania należności w drodze bezgotówkowej, czyli  

z wykorzystaniem kart płatniczych, poleceń przelewu, urządzeń mobilnych i innych 

nowoczesnych metod płatności. Zachęcam do wdrożenia bezgotówkowych metod płatności 

we wszelkich możliwych punktach w kierowanym przez Panią/Pana Urzędzie.”. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 322956. 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że w dniu dzisiejszym w powyższej sprawie 

zorganizowano spotkanie w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, w którym 

uczestniczą Kierownik Referatu Administracyjnego oraz Inspektor Wydziału Finansowego.  

 

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 30 maja 2017 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 maja 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 powołania komisji konkursowej  

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji konkursowej  

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego  

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

 

 


