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OR.IV.0022.1.25.2017 

PROTOKÓŁ  NR 135/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 4 lipca 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 134/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 26 czerwca 2017 r.  

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

3. Sprawy różne. 

4. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – przyjął szczegółowy porządek posiedzenia, który stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Starosta poinformował o nieobecności Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego  

Andrzeja Chroboczka w terminie do dnia 19 lipca 2017 r.  

 

Starosta przekazał, że kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 20 lipca 

2017 r. o godz. 13.00. 
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Ad. 1 

 

Protokół Nr 134/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 26 czerwca 

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

 

Ad. 2 

 

W związku z nieobecnością Skarbnika Powiatu, Inspektor Wydziału Finansowego  

Dominika Budzan 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 

328344.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,   

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2017 rok, po wprowadzeniu na wniosek referującej autopoprawek 

polegających na poprawieniu drobnych błędów językowych w uzasadnieniu. 

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

nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Inspektor Dominika Budzan zaprezentowała 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 

328347. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 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, 

po wprowadzeniu na wniosek referującej autopoprawek polegających na poprawieniu 

drobnych błędów językowych w uzasadnieniu.  

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2017. 
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Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zaopiniowania zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych położonej w miejscowości 

Pietrowice Wielkie. 

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

328245. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,   

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania zaliczenia drogi  

do kategorii dróg gminnych położonej w miejscowości Pietrowice Wielkie. 

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

 

Ad. 3 

 

Inspektor Dominika Budzan 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 

328240. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu, Powiatowego Zarządu Dróg  

w Raciborzu, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, Zespołu Szkół 

Specjalnych w Raciborzu, Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu, Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu  

dot. przyjęcia przez Zarząd Powiatu oferty Fundacji INTRO LIGHT z siedzibą w Raciborzu 

na organizację INTRO FESTIVALU 2017 i udzielenia w trybie pozakonkursowym dotacji na 

wsparcie realizacji ww. zadania publicznego w dniach od 22 lipca 2017 r. do 23 lipca 2017 r. 

Festiwal został wpisany do kalendarza imprez kulturalnych na 2017 r. pod poz. nr 36. 

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

327478. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął ofertę Fundacji INTRO LIGHT z siedzibą  

w Raciborzu na organizację INTRO FESTIVALU 2017, polecił Kierownikowi Referatu 

Promocji i Rozwoju Powiatu przeprowadzić procedurę zgodnie z art. 19a ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

oraz w efekcie przygotować projekt umowy o udzielenie dotacji w wysokości 10 000,00 zł  

na wsparcie realizacji zadania publicznego. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków 

będących w dyspozycji Referatu. 

 

Starosta przedstawił opinie Komisji Budżetu i Finansów z posiedzenia w dniu 26 czerwca 

2017 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 328572. 

 

Starosta omówił interpelacje zgłoszone przez radnych na sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 26 czerwca 2017 r. 

Ww. interpelacje znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 328210.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił:  

1) Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów udzielić odpowiedzi na interpelację radnej 

Teresy Frencel zgłoszoną na sesji w dniu 26 czerwca 2017 r.,  

2) Kierownikowi Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu udzielić odpowiedzi na interpelację 

radnego Artura Wierzbickiego zgłoszoną na sesji w dniu 26 czerwca 2017 r. 

 

Starosta poinformował, że posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 

odbędzie się w dniu 10 lipca 2017 r. o godz. 15.00. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 328139. 

 

Wicestarosta omówił protokół z kontroli oraz wystąpienie pokontrolne Komisji Rewizyjnej  

z kontroli pn. „Kontrola działalności statutowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu w latach 2015 – 2016”. 

Ww. protokół znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 328539,  

a wystąpienie pokontrolne pod numerem UID 328540.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z ww. dokumentami.  

Następnie Wicestarosta przedstawił odpowiedź Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Raciborzu w Raciborzu na zalecenia pokontrolne Komisji Rewizyjnej. 

Ww. odpowiedź znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 328253.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informacyjnie odpowiedź Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu na zalecenia pokontrolne Komisji Rewizyjnej.  

 

Starosta omówił odpowiedź Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu  

na zalecenia pokontrolne Komisji Rewizyjnej z kontroli pn. „Wykonanie budżetu Powiatu 

Raciborskiego za 2016 r. w tym wydatków osobowych i rzeczowych Starostwa Powiatowego 

w Raciborzu”. 

Ww. odpowiedź znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 328265.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z odpowiedzią Dyrektora Powiatowego Zarządu 

Dróg w Raciborzu na wystąpienie pokontrolne Komisji.  

Jednocześnie Zarząd polecił Dyrektorowi wyjaśnić czy możliwe/konieczne jest łączenie 

zamówień w zakresie prac związanych z pielęgnacją zieleni przydrożnej, wycinką, przycinką 

drzew rosnących wzdłuż dróg powiatowych i wojewódzkich utrzymywanych przez Powiat 

Raciborski na podstawie porozumienia z Województwem Śląskim. 

Jeśli Powiatowy Zarząd Dróg posiada dokumenty, wyjaśnienia lub opinie prawne  

w przedmiotowej kwestii, to Zarząd polecił ich dołączenie.   

Odpowiedzi należy udzielić w terminie do dnia 18 lipca 2017 r.  

 

Starosta przedstawił wniosek Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu nr NGF/35/06/17 

z dnia 26 czerwca 2017 r. o umorzenie pożyczki wraz z odsetkami zgodnie z umową  

nr ZS.8023.1.1.2017 z dnia 2 stycznia 2017 r. 

Ww. wniosek znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 327970. 

Starosta poinformował, że Dyrekcja Szpitala Rejonowego w Raciborzu prosi o wsparcie 

finansowe w postaci umorzenia ww. pożyczki wraz z odsetkami, której spłata przypada  

na 15 października 2017 r. 1 ml zł pierwszej raty i 15 grudnia 2017 r. 1 mln zł raty drugiej.  

Pomoc, o którą prosi Dyrektor zostanie przeznaczona na podwyżki dla lekarzy i pozostałych 

pracowników Szpitala. W projekcie ustawy o sposobie ustalenia najniższego wynagrodzenia 

zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach 

leczniczych, która będzie obowiązywać od 1 lipca 2017 r. brak jest wskazania sposobu 

pokrycia wydatków na realizację tych podwyżek. Koszt realizacji tej ustawy wynosi  

ok. 2 403 000,00 zł. Obciąży to i tak już skąpy budżet Szpitala. Nadal będzie obowiązywać 

podwyżka dla pielęgniarek i położnych tzw. 4 razy 400 zł.  



 

 

6 

Brak środków finansowych z którymi boryka się Szpital wynika m.in. z nieprawidłowego 

oszacowania zapotrzebowania na usługi medyczne przez NFZ. Szpital, aby w pełni 

wywiązywać się z nałożonych na niego zadań z zakresu świadczeń usług zdrowotnych musi 

wykonywać usługi medyczne ponad limit. Limity określone w kontraktach mocno odbiegają 

od zapotrzebowania na te usługi. Na dzień dzisiejszy wartość usług wykonywanych ponad 

limit wyglądała następująco:  

1) ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne – 301 766,71 zł,  

2) leczenie szpitalne – 3 742 525,28 zł,  

3) programy zdrowotne (lekowe) – 261 165,83 zł,  

4) chemioterapia – 7 137,05 zł.  

Razem – 4 312 594,87 zł.  

 

Nadal utrzymuje się dodatkowy czynnik pogarszający sytuację finansową Szpitala. Od wielu 

lat cena punktu rozliczeniowego za szpitalne procedury zdrowotne wykonane na zlecenie 

NFZ nie odzwierciedla ponoszonych przez Zakład rzeczywistych kosztów.  

W latach 2008-2011 wartość punktu rozliczeniowego wynosiła 51,00 zł pomimo iż  

z wyliczeń wartość ta powinna wynosić ok. 55,00 – 58,00 zł. W roku 2012 NFZ podniósł 

wartość punktu do 52,00 zł i utrzymuje ją do dnia dzisiejszego. Utrzymywanie wartości 

punktu rozliczeniowego na tym samym poziomie od wielu lat nie uwzględnia wpływu inflacji 

na wzrost kosztów leczenia i jest istotnym czynnikiem powodującym pogarszanie się sytuacji 

finansowej Szpitala.  

W związku z powyższym Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu prosi o uwzględnienie 

wniosku o umorzenie pożyczki.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z wnioskiem Dyrektora Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu o umorzenie pożyczki wraz z odsetkami zgodnie z umową nr ZS.8023.1.1.2017  

z dnia 2 stycznia 2017 r., postanawiając, że do jego omówienia powróci na kolejnym 

posiedzeniu. O powyższym Kierownik Referatu Spraw Społecznych poinformuje Dyrektora.  

 

Inspektor Dominika Budzan przedstawiła pismo Ministra Rozwoju i Finansów  

nr ST4.4757.23.2017.BAT z dnia 28 czerwca 2017 r., które znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 328592. 

Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego Minister Rozwoju i Finansów – rozpatrując na wniosek Powiatu 
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Raciborskiego nr TF.3251.15.2017 z dnia 26 maja 2017 r., sprawę o rozłożenie na raty 

zapłaty zobowiązania w wysokości 1 067 291,00 zł z tytułu nienależnie uzyskanej kwoty 

części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2012 – wobec zakończenia postępowania 

wyjaśniającego zawiadomił, że Stronie służy prawo czynnego udziału w toczącym się 

postępowaniu.  

W związku z tym, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma osoby upoważnione 

do reprezentowania Powiatu Raciborskiego mogą zapoznać się z aktami sprawy, a także 

wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 

Zapoznanie się z aktami sprawy i wypowiedzenie nie są obowiązkowe.  

Wicestarosta dodał, że w powyższej sprawie odbędzie się spotkanie z radcą prawnym  

tut. Starostwa w dniu 7 lipca 2017 r. o godz. 08.30.  

 

Wicestarosta przekazał, że w ubiegły piątek tegoroczni maturzyści poznali wyniki majowego 

egzaminu. W Powiecie Raciborskim do egzaminu przystąpiło 687 maturzystów,  

a sprawdziany wiedzy trwały od 4 do 24 maja. Centralna Komisja Egzaminacyjna podała,  

że maturę zdało 78,5 proc. uczniów liceów i techników. W szkołach prowadzonych  

przez Powiat Raciborski jest to aż 84,76 proc. 

 

Inspektor Dominika Budzan zapoznała zebranych z Zarządzeniem Nr 87/2017 Starosty 

Raciborskiego z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu na rok 2017. 

 

Ad. 4 

 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXI/283/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Powiatu Raciborskiego za 2016 rok. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację.  

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 
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328473. 

 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXI/284/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie 

udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego za 2016 rok. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację.  

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

328476. 

 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXI/285/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację.  

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

328478.  

 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXI/286/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2017 – 2025. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację.  

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

328479. 
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Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXI/288/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2016 r.  

przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu i pokrycia straty netto. 

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

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację.  

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

328215.  

 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXI/289/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie oceny 

sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację.  

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

328213. 

 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu do określenia realizacji Uchwały 

Nr XXX/290/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie 

przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2015 – 2016 Programu opieki nad zabytkami 

Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2016. 

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

i Rozwoju Powiatu  odpowiedzialny za jej realizację.  

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

328449. 
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Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXI/291/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Raciborskim a Powiatem 

Rybnickim oraz Powiatem Wodzisławskim dotyczącego wspólnej realizacji publicznego 

transportu zbiorowego. 

Ustalił Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzeja Chroboczka jako nadzorującego 

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

realizację.  

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

328534.  

 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXI/292/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie 

powołania podmiotu do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego  

w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Raciborskiego. 

Ustalił Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzeja Chroboczka jako nadzorującego 

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

realizację.  

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

328541. 

 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXI/293/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 

oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w 2017 r. 
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Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację.  

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

328219. 

 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Edukacji do określenia realizacji Uchwały Nr XXXI/294/2017 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. 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. 

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

odpowiedzialny za jej realizację.  

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

328123. 

 

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. ……………………………... 

3. ----------------------------------- 

4. ----------------------------------- 

5. Piotr Olender – Członek Zarządu  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 4 lipca 2017 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 4 lipca 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 zaopiniowania zaliczenia drogi  

do kategorii dróg gminnych położonej w miejscowości Pietrowice Wielkie. 


