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OR.IV.0022.1.40.2017 

PROTOKÓŁ  NR 150/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 14 listopada 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 149/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 31 października 2017 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Karta informacyjna Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  

dot. materiałów informacyjnych na sesję Rady Powiatu w dniu 28.11.2017 r. 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

5. Sprawy różne. 

6. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

7. Spotkanie z przedstawicielem firmy konsultingowej dotyczące emisji papierów 

wartościowych przez Powiat Raciborski. 

 

 Starosta rozszerzył porządek obrad o materiały dodatkowe, tj.: 

1) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu do realizacji w 2018 r. projektu  

pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Raciborzu (III)”,  

2) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu do realizacji projektu pn. „Klub 

Integracji Społecznej w Raciborzu”. 
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Skarbnik Powiatu podkreśliła, że udzielenie pełnomocnictwa, o którym mowa  

w projekcie uchwały ujętej w pkt 2 spowoduje konieczność wprowadzenia zmian w projekcie 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2032 oraz w projektach uchwał Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie opracowania projektu budżetu Powiatu Raciborskiego  

na 2018 rok oraz w sprawie opracowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2018-2032. 

W związku z powyższym Starosta zaproponował, aby w trakcie omawiania ww. projektów 

uchwał szczegółowych wyjaśnień udzielił Kierownik Referatu Spraw Społecznych 

Aleksander Kasprzak.  

  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 22 listopada 

2017 r. o godz. 08.00. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 149/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 31 października 

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

na str. 7 i str. 14. 

 

Ad. 2 

 

Sekretarz Powiatu przekazała, iż w dniu 10 listopada br. opublikowane zostało 

Obwieszczenie Marszałka Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).  

Zmiana ta zostanie uwidoczniona we wszystkich uchwałach Rady/Zarządu 

opiniowanych/podejmowanych w trakcie dzisiejszego posiedzenia, w których przywoływany 

był ww. akt prawny.  

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody 
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na wyodrębnionym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu 

sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania. 

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

347919. 

Wicestarosta przypomniał, że Rada Powiatu Raciborskiego 25 października 2016 r., podjęła 

Uchwałę Nr XXIII/217/2016 w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, 

które gromadzą dochody na wyodrębnionym rachunku, źródeł tych dochodów i ich 

przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym 

planie i ich zatwierdzania. Na wniosek dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu dokonuje się zmiany ww. uchwały w zakresie 

wprowadzenia nowego źródła pozyskiwania dochodów pozabudżetowych. 

Zarząd po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą 

dochody na wyodrębnionym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu  

i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich 

zatwierdzania wniósł do niego autopoprawki polegające na zmianie tytułu, podstawy prawnej, 

§ 1, uzasadnienia. 

Po zmianie, 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 zmiany uchwały dotyczącej określenia oświatowych 

jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wyodrębnionym rachunku, źródeł tych 

dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, 

dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania oraz postanowił o jego skierowaniu  

na sesję w dniu 28 listopada 2017 r. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt 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 

348099. 

Zarząd po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok wniósł autopoprawki  

do podstawy prawnej oraz polegające na poprawieniu błędów redakcyjnych w uzasadnieniu. 
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Po zmianie, 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 dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2017 rok oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję w dniu 28 listopada 2017 r. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2017 – 2032. 

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

348101. 

Zarząd po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2017 – 2032 wniósł autopoprawki do podstawy prawnej oraz polegającą na dopisaniu 

projektu unijnego pn. „Klub Integracji Społecznej w Raciborzu” realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla osi priorytetowej  

IX Włączenie społeczne dla działania 9.1 Aktywna integracja dla poddziałania 9.1.5 

Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym o wartości 

69 235,00 zł. Okres realizacji projektu od 01.05.2018 r. do 30.04.2020 r. 

Po zmianie, 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 dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2032 oraz postanowił o jego skierowaniu 

na sesję w dniu 28 listopada 2017 r. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

dotacji celowej, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2017 r., Samodzielnemu Publicznemu 

Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

347840. 

Wicestarosta przekazał, że dnia 4 listopada 2017 r Wojewoda Śląski decyzją  

nr FBI.3111.41.26.2017 dokonał zwiększenia o kwotę 50 000,00 zł planu dotacji na rok 2017 

dla Powiatu Raciborskiego w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85141 – Ratownictwo 

medyczne, § 6410 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 
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inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 

realizowane przez powiat. W decyzji Wojewoda zaznaczył, iż środki przeznaczone są  

na zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej dla dysponenta ratownictwa medycznego, 

tj. Szpitala Rejonowego im. dr. J. Rostka w Raciborzu. Ponieważ Powiat nie dysponuje 

odpowiednim doświadczeniem w realizacji tego rodzaju zakupu, racjonalnym rozwiązaniem 

wydaje się powierzenie jego realizacji bezpośredniemu beneficjantowi dotacji. 

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 udzielenia dotacji celowej, z budżetu Powiatu Raciborskiego  

na 2017 r., Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję 

w dniu 28 listopada 2017 r. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 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 2018 rok. 

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

347530. 

Wicestarosta przypomniał, że działając w oparciu o Uchwałę Nr XIX/196/2012 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego  

w Raciborzu lub 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 

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 

organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r., poz. 2488), Zarząd skierował ww. projekt uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego do konsultacji. 

Konsultacje przeprowadzono w formie pisemnego i elektronicznego wyrażenia opinii  

w terminie od 16 października 2017 r. do 3 listopada 2017 r. Osobą upoważnioną do kontaktu 

z organizacjami pozarządowymi był Kierownik Referatu Spraw Społecznych. Organizacją 

pozarządową biorącą udział w konsultacjach było Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych 

CRIS w Rybniku. Zgłoszona uwaga – w rozdziale V § 7 ust. 2 dopisać: 



 

 

6 

1) „pkt. 5 – dokonania zakupu usługi i/lub produktów od organizacji pozarządowych  

oraz innych podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy zgodnie z trybem określonym  

w ustawie Prawo zamówień publicznych.”; 

2) „pkt. 6 – przy zakupie usług, o których mowa w pkt. 5 można stosować tzn. klauzule 

społeczne.”. 

Wicestarosta zaproponował, aby Zarząd przyjął zgłoszoną uwagę przez CRIS poprzez 

dopisanie w rozdziale VIII § 10 ust. 2 – „pkt. 4 – na zasadach i w trybie określonym  

w przepisach o zamówieniach publicznych z ewentualnym uwzględnieniem tzw. społecznie 

odpowiedzialnych zamówień publicznych.”. 

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 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 2018 rok, z uwzględnieniem 

zgłoszonej uwagi przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku  

i  postanowił o jego skierowaniu na sesję w dniu 28 listopada 2017 r. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

wysokości opłat w 2018 r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów 

pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu raciborskiego. 

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

347124. 

Wicestarosta przypomniał, że ww. projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu Zarządu  

w dniu 11 października 2017 r. Działając w oparciu o Uchwałę Nr XIX/196/2012 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad  

i trybu przeprowadzania konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego  

w Raciborzu lub organami 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 

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 

organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r., poz. 2488), Zarząd skierował ww. projekt uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego do konsultacji. 

Konsultacje prowadzono w formie pisemnego i elektronicznego wyrażania opinii w terminie 

od 23 października 2017 r. do 6 listopada 2017 r. Osobą uprawnioną do kontaktu  
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z organizacjami pozarządowymi był inspektor ds. sportu i promocji Referatu Promocji  

i Rozwoju Powiatu. Żadna z organizacji pozarządowych nie wzięła udziału w konsultacjach. 

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 ustalenia wysokości opłat w 2018 r. za usunięcie i przechowywanie 

statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu 

raciborskiego oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję w dniu 28 listopada 2017 r. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie  

ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2018 roku  

na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

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

345578. 

Starosta poinformował, że działając w oparciu o Uchwałę Nr XIX/196/2012 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego  

w Raciborzu lub 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 

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 

organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r., poz. 2488), Zarząd skierował ww. projekt uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego do konsultacji. 

Konsultacje prowadzono w formie pisemnego i elektronicznego wyrażenia opinii w terminie 

od 10 października 2017 r. do 24 października 2017 r. Osobą uprawnioną do kontaktu  

z organizacjami pozarządowymi był Kierownik Referatu Transportu Drogowego. Żadna  

z organizacji pozarządowych nie wzięła udziału w konsultacjach. 

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 ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie 

pojazdów w 2018 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego oraz postanowił o jego 

skierowaniu na sesję w dniu 28 listopada 2017 r. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania tytułu 

i medalu „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego”. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

347712. 

Wicestarosta przypomniał, że Rada Powiatu Raciborskiego Uchwałą Nr XXIX/395/2005  

z dnia 26 kwietnia 2005 r. ustanowiła tytuł i medal „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego”,  

a Uchwałą Nr XXXVI/467/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. określiła zasady ich nadawania. 

Zgodnie z przyjętymi zasadami tytuł wraz z medalem może być nadawany osobom prawnym 

uchwałą rady powiatu na wniosek m.in. zarządu powiatu. 

W związku z powyższym Zarząd Powiatu Raciborskiego wnioskuje o nadanie tytułu i medalu 

„Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego” Muzeum w Raciborzu. 

W 2017 r. przypada 90. rocznica działalności placówki, która należy do najstarszych 

instytucji miejskich w Raciborzu oraz jest jednym z najstarszych i najbogatszych w eksponaty 

muzeów na Śląsku.  

Nadanie medalu „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego” jest formą publicznego 

uhonorowania za zasługi na rzecz upowszechniania kultury i historycznego dziedzictwa ziemi 

raciborskiej. 

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 nadania tytułu i medalu „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego” 

oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję w dniu 28 listopada 2017 r. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 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 roku 2017. 

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

348117. 

Wicestarosta przekazał, że celem jak najpełniejszego wykorzystania przyznanych Powiatowi 

Raciborskiemu środków finansowych PFRON dokonuje się przesunięć środków między 

zadaniami w ramach rehabilitacji społecznej. Zmniejsza się środki finansowe przeznaczone 

na: 

1) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych – o kwotę 164,00 zł; 
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2) dofinansowanie tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika – o kwotę  

500,00 zł. 

Zwiększa się o łączną kwotę 664,00 zł środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie 

zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, i środki pomocnicze 

przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. W ramach 

rehabilitacji zawodowej przyznane środki finansowe zostaną wykorzystane w całości zgodnie 

z dotychczasowym podziałem. 

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 zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2017 oraz postanowił  

o jego skierowaniu na sesję w dniu 28 listopada 2017 r. W związku z powyższym polecił 

Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych przekazać ww. projekt uchwały Powiatowej 

Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych, celem zaopiniowania. 

 

Ad. 3 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zaprezentował kartę 

informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa dot. materiałów 

informacyjnych na sesję Rady Powiatu w dniu 28.11.2017 r. 

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

347770.  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przekazał, że zgodnie  

z przyjętym przez Radę Powiatu Raciborskiego planem pracy na 2017 r. tematem wiodącym 

listopadowej sesji Rady Powiatu jest „Stan środowiska w Powiecie Raciborskim”.  

W związku z powyższym Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 

przygotował szczegółowe informacje o stanie środowiska na terenie Powiatu Raciborskiego     

z uwzględnieniem przychodów i wydatków na ochronę środowiska w latach 2015  

– I półrocze 2017 r. oraz planów wydatkowania środków w II półroczu 2017 r. i 2018 r. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował „Informację o stanie środowiska  
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na terenie Powiatu Raciborskiego” oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję  

w dniu 28 listopada 2017 r. 

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

opracowania projektu budżetu Powiatu Raciborskiego na 2018 rok. 

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

348279. 

Przystępując do omówienia przedmiotowego projektu uchwały, Skarbnik Powiatu zwróciła 

przede wszystkim uwagę, że w projekcie budżetu Powiatu Raciborskiego na 2018 r. ustala się 

planowane dochody budżetu Powiatu Raciborskiego w wysokości 124.348.182,00 zł, w tym: 

1) dochody bieżące w wysokości 102.764.764,00 zł, 

2) dochody majątkowe w wysokości 21.583.418,00 zł. 

Z kolei planowane wydatki budżetu Powiatu Raciborskiego ustala się w wysokości 

133.726.536,00 zł, w tym: 

1) wydatki bieżące w wysokości 102.443.118,00 zł, 

2) wydatki majątkowe w wysokości 31.283.418,00 zł. 

Dochody i wydatki budżetu Powiatu Raciborskiego obejmują: 

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zadań zleconych odrębnymi ustawami,  

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 

Skarbnik Powiatu podkreśliła, iż różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany 

deficyt budżetu Powiatu Raciborskiego w kwocie 9.378.354,00 zł, który zostanie pokryty: 

1) z emisji papierów wartościowych - 8.310.832,00 zł, 

2) przychodami pochodzącymi z wolnych środków - 1.067.522,00 zł. 

W projekcie budżetu na 2018 r. ustalono przychody w wysokości 11.067.522,00 zł i rozchody  

w wysokości 1.689.168,00 zł. Ponadto ustalono limit zobowiązań z tytułu kredytu oraz emisji 

papierów wartościowych zaciąganych na: 

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu 

Raciborskiego w kwocie 8.000.000,00 zł, 

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 8.310.832,00 zł, 
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3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1.689.168,00 zł. 

W omawianym projekcie uchwały upoważnia się Zarząd Powiatu Raciborskiego do: 

1) zaciągnięcia kredytu oraz emisji papierów wartościowych na: 

a) pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 8.000.000,00 zł, 

b) finasowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 8.310.832,00 zł, 

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1.689.168,00 zł. 

2) dokonywania zmian w planie wydatków dokonywanych w formie przeniesień wydatków, 

takich jak: zmiany w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia  

w ramach działu, zmiany w planie wydatków majątkowych w ramach działu oraz zmiany 

w ramach działu polegające na przenoszeniu wydatków między planem wydatków 

bieżących a planem wydatków majątkowych, 

3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień 

w ramach rozdziału w planie wydatków bieżących i majątkowych w obrębie danej grupy 

wydatków, 

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach 

niż bank prowadzący obsługę bankową Powiatu. 

W projekcie budżetu Powiatu Raciborskiego tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w wysokości 134.000,00 zł, 

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 

198.000,00 zł. 

Jednocześnie ustala się maksymalną wysokość pożyczek krótkoterminowych udzielanych 

przez Zarząd Powiatu Raciborskiego w roku budżetowym 2018, do kwoty 2.000.000,00 zł. 

Konkludując Skarbnik Powiatu zwróciła uwagę na trudną sytuację finansową Powiatu 

Raciborskiego, podkreślając konieczność ograniczania wydatków bieżących we wszystkich 

jednostkach organizacyjnych Powiatu Raciborskiego.  

Zarząd po zapoznaniu się z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

opracowania projektu budżetu Powiatu Raciborskiego na 2018 rok wniósł autopoprawki  

do podstawy prawnej, § 2, uzasadnienia oraz polegającą na dopisaniu projektu unijnego  

pn. „Klub Integracji Społecznej w Raciborzu” realizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla osi priorytetowej IX Włączenie 

społeczne dla działania 9.1 Aktywna integracja dla poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej 

integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym o wartości 69 235,00 zł. Okres 

realizacji projektu od 01.05.2018 r. do 30.04.2020 r. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,   

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie opracowania projektu budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2018 rok. 

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

nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

opracowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2018-2032. 

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

348280. 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z przedmiotowym projektem uchwały, podkreślając, 

że w załączniku nr 3 zawarto szczegółowe objaśnienie prognozowanych dochodów  

i wydatków ujętych w załączniku nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2032. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że budżet Powiatu Raciborskiego na 2018 rok został 

opracowany na podstawie danych Ministerstwa Finansów w sprawie kalkulacji części 

oświatowej oraz części wyrównawczej ogólnej na rok 2018, kalkulacji planowanej  

na 2018 rok kwoty dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego 

od osób fizycznych i w oparciu o wskaźniki dotacji celowych na 2018 rok ustalone decyzją 

Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.248.2.2017 z dnia 23 października 2017 roku. Dochody 

własne wypracowywane przez Powiat są bardzo ograniczone. Na 2018 rok wzrósł plan 

dochodów bieżących z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 

fizycznych, który podaje Minister Finansów o 6% w stosunku do roku poprzedniego. Wpływy 

z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano o ok. 30% niższe niż w roku 2017, 

w związku z planowanym niższym wykonaniem w 2017 roku. W zaplanowanych na 2018 rok 

dochodach i wydatkach Powiatu Raciborskiego odnotowano wzrost w stosunku do roku 

poprzedniego o ok.12% w dochodach i ok. 16% w wydatkach. Wzrost spowodowany jest 

planowaną realizacją zadań inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu państwa, budżetu 

gmin powiatu lub środków unijnych. Różnica we wzroście pomiędzy dochodami a wydatkami 

o 4% wynika z faktu, iż na każde zadanie zabezpieczony jest wkład własny powiatu.  

Zadania powyższe są ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2018-2032, należą do nich m.in. projekty unijne: Cyfrowa Platforma Informacji 

Przestrzennej Powiatu Raciborskiego, Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów 
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w Powiecie Raciborskim, Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów 

komunikacji publicznej w powiecie raciborskim, Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S  

i 3534S Turze – Budziska, Dziedzictwo Przemyślidów i Piastów – wspólna historia  

oraz pozostałe zadania inwestycyjne m.in. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S 

ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu: - etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej,  

- etap II od skrzyżowania z ul. Gwiaździstą do skrzyżowania z ul. Wandy, - etap III  

od skrzyżowania z ul. Wandy w kierunku ul. Kolejowej, Przebudowa drogi powiatowej  

nr 3500S na odcinku od skrzyżowania w Ligocie Książęcej do skrzyżowania z drogą 

wojewódzką nr 421 w Grzegorzowicach. 

Spadek zaplanowanych dochodów bieżących na 2018 rok w porównaniu do roku 2017 

spowodowany jest mniejszymi zaplanowanymi wpływami w 2018 roku ze środków unijnych 

(ok.1,3 mln zł) oraz dodatkowymi wpływami w trakcie 2017 roku od Wojewody Śląskiego. 

W zaplanowanych wydatkach bieżących w kwocie 102.429.193,00 zł ujęta jest kwota 

wydatków unijnych w wysokości 1.067.522,00 zł, która finansowana jest z wolnych środków 

z lat ubiegłych. Tak więc faktyczne wydatki bieżące powiatu pomniejszone o kwotę 

przeznaczoną na wydatki bieżące unijne 1.067.522,00 zł, wynosiłyby 101.361.671,00 zł. 

Porównując zatem kwotę 101.361.671,00 zł do planu po zmianach w 2017 roku można 

zauważyć spadek wydatków bieżących w 2018 roku o ok. 1,5 mln zł (widoczny spadek  

w wpf-ie to kwota ok. 0,9 mln zł). Spadek spowodowany jest wprowadzeniem oszczędności 

oraz ograniczeniem wydatkowania środków budżetowych. 

Planowane kwoty na 2018 rok w trakcie roku budżetowego 2018 wzorem lat ubiegłych 

ulegną najprawdopodobniej zmianie na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Śląskiego 

oraz podpisanych umów bądź porozumień. 

Następnie Skarbnik Powiatu omówiła w szczególności dane dotyczące roku 2019.  

Dochody bieżące zwiększono o ok. 5% w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost 

spowodowany jest zaplanowaniem o 2 mln zł wyższej subwencji oświatowej, w związku  

z wprowadzoną od 2017 roku reformą oświaty tzn. zmianą ustroju szkolnego. W następstwie 

ww. zmian w roku 2019 do szkół ponad gimnazjalnych trafi „podwójny” rocznik zarówno 

ostatnich absolwentów gimnazjów (rocznik 2003) oraz pierwszych absolwentów 8-letnich 

szkół podstawowych (rocznik 2004). W efekcie do klas I szkół powiatowych przyjdzie,  

nie jak co roku ok. 1000 uczniów, lecz blisko 2000. Zaplanowano również wzrost subwencji 

ok. 1% w stosunku do roku poprzedniego. Ponadto wpływy z podatku dochodowego od osób 

fizycznych zaplanowano z 6% wzrostem (ok. 1,3mln zł), adekwatnie do wytycznych Ministra 
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Finansów na 2018 rok. Wzrost dochodów spowodowany jest również planowaniem wyższych 

dochodów o ok. 1,1 mln zł. z tyt. wpływów z usług (m.in. opłaty mieszkańców dps), a także 

wzrostem pozostałych dochodów o ok. 0,7 mln zł m.in. z najmu i dzierżawy, wpływów  

z różnych dochodów dot. Zamku Piastowskiego w Raciborzu. Planowane większe dochody 

na ostatnim z powyżej wymienionych zadań wynikają z faktu, iż w 2018 roku kończy się 

okres trwałości projektu unijnego Adaptacja Zamku Piastowskiego w Raciborzu  

na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego – Utworzenie Centrum Dziedzictwa 

Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu, w związku z czym 

powiat będzie mógł uzyskiwać wyższe dochody w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej. 

Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatki i opłaty zwiększono 

o 5% w stosunku do roku poprzedniego. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 

zwiększono o 1% w stosunku do roku poprzedniego. 

Dochody majątkowe zaplanowano na podstawie zał. Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2032. Spadek tych dochodów spowodowany jest 

planowanym zakończeniem w 2018 roku inwestycji, które dofinansowane są ze środków 

unijnych, budżetu państwa, budżetu gmin powiatu. 

Wydatki bieżące zaplanowano z minimalnym spadkiem do roku poprzedniego. Teoretycznie 

wydatki powinny wzrosnąć, w związku z planowanym wzrostem subwencji oświatowej  

w 2019 roku, jednocześnie wydatki bieżące zaplanowano o 300 tys. zł niższe, w związku  

z tym iż powiat w 2019 roku: 

1) nie będzie zwracać kwoty ok. 0,5 mln zł do Ministra Finansów z tytułu nienależnie 

pobranej subwencji (kwota zaplanowana w 2018 roku), 

2) mniej o 0,9 mln zł wydatkować będzie środków na projekty unijne, 

3) tylko 75% z planowanej dodatkowej subwencji powiat przeznaczy na wydatki bieżące, 

które dotyczyć będą wynagrodzeń nauczycieli, natomiast wydatki rzeczowe pozostaną  

na poziomie 2018 roku, gdyż ze względu na zasadniczą poprawę bazy jednostek 

oświatowych (modernizacja pracowni zawodowych oraz zakup wyposażenia) nie będzie 

potrzeby wydatkowania środków na prace remontowe, konserwacyjne, itp. 

Jednocześnie realizowane będą oszczędności oraz ograniczanie wydatkowania środków 

budżetowych. 
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Wydatki majątkowe zaplanowano na podstawie zał. 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2018-2032. Kwotę 800.000,00 zł zaplanowano na nowe 

inwestycje m.in. na drogach Powiatu Raciborskiego. 

Zarząd po zapoznaniu się z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

opracowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2018-2032 wniósł autopoprawki do podstawy prawnej oraz polegającą na dopisaniu 

projektu unijnego pn. „Klub Integracji Społecznej w Raciborzu” realizowanego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla osi priorytetowej IX 

Włączenie społeczne dla działania 9.1 Aktywna integracja dla poddziałania 9.1.5 Programy 

aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym o wartości  

69 235,00 zł. Okres realizacji projektu od 01.05.2018 r. do 30.04.2020 r. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie opracowania projektu Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2018-2032. 

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

nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

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 

347917. 

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 wniesieniu autopoprawek do podstawy prawnej  

oraz polegających na poprawieniu błędów redakcyjnych w uzasadnieniu. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 5 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 

347918. 
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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, 

po wniesieniu autopoprawki do podstawy prawnej. 

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

nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego  

z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

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

347844. 

Wicestarosta poinformował, że w ww. projekcie uchwały zaproponowano ogłoszenie 

otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego  

z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj. „Prowadzenie  

w roku 2018 domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz kobiet będących 

ofiarami przemocy w rodzinie, z terenu powiatu raciborskiego”. 

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 wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy 

społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

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

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym w Rudach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

347923. 

Wicestarosta poinformował, że w przedmiotowym projekcie uchwały powołuje się komisję 

egzaminacyjną dla nauczyciela w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach  

– p. Łukasza Koczwary, który ubiega się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  
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dla nauczyciela w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach ubiegającego się  

o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

347922. 

Wicestarosta przekazał, że p. Katarzyna Lubaszka nauczyciel kontraktowy w Zespole Szkół 

Specjalnych w Raciborzu złożyła wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego. Akt 

nadania lub odmowa nadania stopnia nauczyciela mianowanego uzależnione są od wyniku 

egzaminu. W związku z powyższym  podjęcie ww. uchwały jest celowe i uzasadnione. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu ubiegającego się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Wicestarosta omówił dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu  

do realizacji w 2018 r. projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu (III)”. 

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

348136. 

Szczegółowych informacji udzielił obecny w tej części posiedzenia Kierownik Referatu 

Spraw Społecznych Aleksander Kasprzak.  

Kierownik Aleksander Kasprzak przypomniał, że dnia 31 stycznia 2017 r. Zarząd podjął 

uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego do realizacji projektu  

pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Raciborzu (III)”, w której upoważnił Dyrektora PUP w Raciborzu  

w 2017 r. do: 

1) przygotowania oraz złożenia wniosku o dofinansowanie projektu; 
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2) realizacji i rozliczenia projektu. 

W związku z tym, iż projekt realizowany będzie również w kolejnym roku zachodzi 

konieczność udzielenia Dyrektorowi upoważnienia do realizacji i rozliczenia projektu  

w 2018 r. Jak podkreślił Kierownik Aleksander Kasprzak stosowne dokumenty z PUP  

w Raciborzu trafiły do tut. Starostwa dopiero 10 listopada br., stąd opóźnienia  

w przygotowaniu i skonsultowaniu ww. projektu uchwały z Wydziałem Finansowym.  

Nawiązując do przedmiotowego projektu uchwały, Skarbnik Powiatu dodała, że poleciła,  

aby Dyrektor PUP w Raciborzu wyjaśnił jakie środki nie będą ujmowane w budżecie  

i dlaczego. 

Kierownik Aleksander Kasprzak uzupełnił, iż środki finansowe pozyskane w ramach projektu 

pozwolą Powiatowemu Urzędowi Pracy w Raciborzu w latach 2017 - 2018 roku 

zaktywizować ok. 217 osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia. Aktywizacja prowadzona 

będzie w oparciu o staże, szkolenia zawodowe, przyznawanie dotacji na podjęcie działalności 

gospodarczej. Budżet projektu wynosi: 

1) w 2017 r. – 1 181 935,70 zł; 

2) w 2018 r. – 1 185 987,73 zł. 

Do projektu PUP w Raciborzu nie wnosi wkładu własnego. W latach 2015 i 2016 w Powiecie 

Raciborskim realizowane były projekty pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych 30+ 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu (I) i (II)”.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu do realizacji w 2018 r. projektu  

pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Raciborzu (III)”.  

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 

Nawiązując do ww. uchwały Zarząd polecił Dyrektorowi PUP w Raciborzu, aby wyjaśnił 

jakie środki nie będą ujmowane w budżecie i dlaczego.  

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z dodatkowym projektem uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu 

Pracy w Raciborzu do realizacji projektu pn. „Klub Integracji Społecznej w Raciborzu”. 

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

347886. 
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Kierownik Referatu Spraw Społecznych Aleksander Kasprzak przypomniał, że dnia 15 maja 

2017 r. Zarząd podjął uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego do projektu 

pn. „Klub Integracji Społecznej w Raciborzu”, w której upoważnił Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Raciborzu do podejmowania wszelkich czynności związanych  

z przygotowaniem i złożeniem projektu pn. „Klub Integracji Społecznej w Raciborzu”. 

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Śląskiego poinformował PUP w Raciborzu, iż złożony w ramach konkursu  

RPSL.09.01.05-IZ.01-24-154/17 wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Klub Integracji 

Społecznej w Raciborzu” został oceniony pozytywnie i zatwierdzony do otrzymania 

dofinansowania. 

W związku z powyższym zachodzi konieczność udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 

Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu Panu Mirosławowi Ruszkiewiczowi do: 

1) składania w imieniu Powiatu Raciborskiego oświadczeń woli związanych z zaciąganiem 

zobowiązań finansowych niezbędnych do realizacji projektu pn. „Klub Integracji 

Społecznej w Raciborzu”; 

2) podpisywania, zatwierdzania oraz podejmowania wszelkich działań związanych  

z realizacją i rozliczaniem projektu pn. „Klub Integracji Społecznej w Raciborzu” w latach 

2018 - 2020. 

W projekcie uchwały wyraża się również zgodę na wniesienie przez Powiatowy Urząd Pracy 

w Raciborzu wkładu własnego w latach 2018 - 2020 na realizację przedmiotowego projektu. 

Środki te pochodzić będą ze środków Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację zadań  

z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu do realizacji projektu pn. „Klub 

Integracji Społecznej w Raciborzu”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 

Mając na uwadze ww. uchwałę, Zarząd zwrócił uwagę Dyrektorowi PUP w Raciborzu,  

aby w przyszłości po otrzymaniu informacji o zaakceptowaniu wniosku do realizacji projektu, 

a tym samym rozpoczęciu procedury uruchamiającej projekt, jednostka z wystąpieniem  

o udzielenie stosownych pełnomocnictw wystąpiła z pismem o zwiększenie budżetu na dany 

projekt oraz o ujęcie danego projektu w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 



 

 

20 

Raciborskiego. O powyższym Kierownik Referatu Spraw Społecznych poinformuje 

Dyrektora.  

W tym momencie Kierownik Aleksander Kasprzak opuścił spotkanie.  

 

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 

347907. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że po sporządzeniu przedmiotowej karty informacyjnej 

otrzymała dodatkowe zmiany planów finansowych z Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

Nr 1 w Raciborzu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu  

z dnia 30, 31 października 2017 r. oraz 13 listopada 2017 r., Młodzieżowego Domu Kultury 

w Raciborzu z dnia 31 października 2017 r. oraz 7 listopada 2017 r., Powiatowego Zarządu 

Dróg w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

Nr 1 w Raciborzu z dnia 6 i 13 listopada 2017 r., Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, II Liceum 

Ogólnokształcącego w Raciborzu. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu  

dot. wyrażenia zgody na udział Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach  

w projekcie „Bank Ambitnej Młodzieży”. 

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

346715. 

Wicestarosta przekazał, że Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach 

zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na udział placówki w projekcie „Bank Ambitnej 

Młodzieży” w ramach konkursu grantowego Fundacji Banku Zachodniego WBK.  
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Zgodnie z Regulaminem konkursu granty są przyznawane tylko instytucjom lub organizacjom 

społecznym posiadającym osobowość prawną, a maksymalna kwota grantu to 10 000 zł. 

W ramach projektu dla MOW-u przewidziano działania, które będą ukierunkowane  

na aktywizację osób niedostosowanych społecznie na rynku pracy. Zakres działań w ramach 

projektu obejmuje: stworzenie stanowiska pracy doradcy zawodowego, spotkania  

w zakładach pracy, poszukiwanie szkół w celu podniesienia kwalifikacji, spotkania  

ze specjalistami z dziedzin: bankowości, ekonomii oraz przedstawicielami urzędów instytucji 

m.in. PUP, urzędy miejskie, etc. Celem projektu będzie udzielenie dodatkowego wsparcia  

w zakresie nabycia umiejętności społecznych i zawodowych. W przedsięwzięciu uczestniczyć 

będą uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły branżowej i zawodowej. 

Placówka udostępni sale i sprzęt do realizacji zajęć, co będzie stanowiło wkład własny 

niepieniężny. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na złożenie wniosku przez powiat (Referat 

Promocji i Rozwoju Powiatu) dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach  

w projekcie „Bank Ambitnej Młodzieży”. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. realizacji umowy  

nr OR.VII.273.8.2017 z dnia 06.10.2017 r. na zadaniu pn.: „Utworzenie Powiatowego 

Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu”. 

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

348207.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. realizacji umowy 

nr OR.VII.273.8.2017 z dnia 06.10.2017 r. na zadaniu pn.: „Utworzenie Powiatowego 

Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu”:  

1) zaakceptował Protokół konieczności wykonania robót dodatkowych z dnia 10.11.2017 r.  

na ww. zadaniu i wyraził zgodę na dokonanie zmiany umowy nr OR.VII.273.8.2017  

z dnia 06.10.2017 r. w zakresie przedstawionych robót dodatkowych,  

2) zatwierdził Protokół konieczności dokonania zmiany umowy na ww. zadaniu i wyraził 

zgodę na dokonanie zmiany umowy nr OR.VII.273.8.2017 z dnia 06.10.2017 r. w zakresie 

zmiany zakresu i wynagrodzenia. 

W wyniku spisania aneksu do umowy, ulegnie zwiększeniu o kwotę 14 991,72 zł (brutto) 

koszt robót budowlanych realizowanych na zadaniu na podstawie umowy  
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nr OR.VII.273.8.2017 z dnia 06.10.2017 r. (płatne ze środków będących w dyspozycji 

Referatu Inwestycji i Remontów - dział 853, rozdział 85321, § 6050).  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. realizacji 

umowy nr OR.VII.273.4.2017 z dnia 07.06.2017 r. na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 3545S od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 935 do granicy powiatu  

w miejscowości Pogrzebień”. 

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

347997. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. realizacji umowy 

nr OR.VII.273.4.2017 z dnia 07.06.2017 r. na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej  

nr 3545S od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 935 do granicy powiatu w miejscowości 

Pogrzebień” zatwierdził Protokół konieczności dokonania zmiany umowy  

z dnia 10.11.2017 r. na ww. zadaniu i wyraził zgodę na dokonanie zmiany umowy  

nr OR.VII.273.4.2017 z dnia 07.06.2017 r. w zakresie: zmiany terminu wykonania 

przedmiotu umowy na dzień 17.11.2017 r. oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego robót 

w zakresie zmiany terminu realizacyjnego i wprowadzenia związanego z tą zmianą okresu 

rozliczenia robót od 11.11.2017 r. do 17.11.2017 r. na tym zadaniu.  

Podpisanie aneksu do umowy nastąpi z mocą obowiązywania od dnia 10.11.2017 r. 

 

Starosta poinformował, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 28 listopada  

2017 r. o godz. 17:00 (po zakończeniu  sesji) w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 346473. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zapoznał zebranych  

z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego stwierdzającym nieważność Uchwały 

Nr XXXIII/304/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie 

określenia przepisów porządkowych w powiatowym regularnym przewozie osób, dla którego 

organizatorem jest Powiat Raciborski, w części określonej w § 1 ust. 4 i ust. 5, § 3, § 4 i w § 5 

załącznika do uchwały, jako niezgodnej z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 

Prawo przewozowe w związku z art. 2 Konstytucji RP.  

Ww. rozstrzygnięcie nadzorcze znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem 

UID 346634.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody 

Śląskiego stwierdzającym nieważność Uchwały Nr XXXIII/304/2017 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 26 września 2017 r. w sprawie określenia przepisów porządkowych  

w powiatowym regularnym przewozie osób, dla którego organizatorem jest Powiat 

Raciborski, w części określonej w § 1 ust. 4 i ust. 5, § 3, § 4 i w § 5 załącznika do uchwały, 

jako niezgodnej z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe  

w związku z art. 2 Konstytucji RP. Jednocześnie zdecydował, że na ww. rozstrzygnięcie 

nadzorcze nie będzie składał skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Gliwicach.  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek dodał, że Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

w Raciborzu stosuje przepisy porządkowe w powiatowym regularnym przewozie osób,  

dla którego organizatorem jest Powiat Raciborski zgodnie z ww. rozstrzygnięciem 

nadzorczym.  

 

Starosta poinformował, że do tut. Starostwa przesłana została Uchwała Nr 691/LIV/2017 

Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 października 2017 r. w sprawie apelu dotyczącego 

poparcia protestu w służbie zdrowia. Uchwała ta została przekazana Prezesowi Rady 

Ministrów, Ministrowi Zdrowia, Prezesowi Naczelnej Rady Lekarskiej, organom 

stanowiącym jednostek samorządu terytorialnego.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że decyzję o ewentualnym poparciu ww. apelu 

podejmie na jednym z kolejnych posiedzeń. Ponadto Starosta przekazał, że powyższy temat 

zostanie omówiony na najbliższym Konwencie Starostów Województwa Śląskiego.  

 

Na wniosek Skarbnika Powiatu, Zarząd Powiatu Raciborskiego zwiększył budżet Zespołu 

Szkół Specjalnych w Raciborzu, zgodnie z pismem Nr ZSS/311/34/17 z dnia 6 listopada  

2017 r. Środki w kwocie 6 000,00 zł przeznaczone są na dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli. Jednocześnie dokonał zmiany w budżecie Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, zgodnie z pismem Nr CKZiU2.3124.92.17  

z dnia 6 listopada 2017 r.  

 

Skarbnik Powiatu zapoznała Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego z Zarządzeniem  

Nr 135/2017 Starosty Raciborskiego z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zmiany planu 
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finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2017, w tym ze zmniejszeniem  

o kwotę 155 000,00 zł planu wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji  

i Remontów z przeznaczeniem dla Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu na zadanie  

pn. „Zakup urządzenia – tablice zmiennej treści wyświetlające prędkość pojazdu  

(wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem)” – 20 000,00 zł oraz na zadanie pn. „Modernizacja 

elementów drogi powiatowej nr 3505S w miejscowości Cyprzanów i Lekartów”  

– 135 000,00 zł. 

 

Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z rankingiem lokalizacji (adresów) punktów 

Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w całym Województwie Śląskim, sporządzonym w oparciu  

o liczbę porad prawnych udzielonych w poszczególnych lokalizacjach w III kwartale 2017 r., 

który otrzymano za pośrednictwem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.  

Ww. ranking lokalizacji punktów NPP za III kwartał 2017 r. znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 345579. 

Jak przekazała Sekretarz Powiatu ranking został sporządzony z zastosowaniem  

tzw. skorygowanej średniomiesięcznej liczby porad. W zestawieniu widoczne są wyłącznie 

lokalizacje punktów prowadzonych przez Powiat Raciborski, a także 50 lokalizacji (na 215 

ogółem), w których w okresie sprawozdawczym skorygowana średniomiesięczna liczba porad 

była najwyższa w całym województwie.  

Punkt NPP mieszczący się w budynku tut. Starostwa znajduje się na 33 miejscu,  

ten mieszczący się w Kuźni Raciborskiej na 146 miejscu, a punkty w Krzyżanowicach  

i Pietrowicach Wielkich na 159 miejscu rankingu.  

 

Ad. 6 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXIV/317/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 października 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 
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346508. 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXIV/318/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2017 – 2032. 

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 

346511. 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu do określenia realizacji Uchwały 

Nr XXXIV/319/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie 

przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2020. 

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 

346614. 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Edukacji do określenia realizacji Uchwały Nr XXXIV/320/2017 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole 

Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

w Rudach. 

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 

346553. 
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Ad. 7 

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia, Starosta przywitał w imieniu własnym 

oraz zebranych Prezesa Zarządu ProPOLIS Consulting Sp. z o.o. Michała Schaba i poprosił  

o przedstawienie prezentacji dot. emisji papierów wartościowych przez Powiat Raciborski.  

Prezes Zarządu Michał Schab zapoznał zebranych z analizą możliwości inwestycyjnych  

i wiarygodności kredytowej Powiatu Raciborskiego.  

W trakcie prezentacji posiedzenie opuścił Starosta Ryszard Winiarski. Mając na uwadze § 57 

ust. 1 Statutu Powiatu Raciborskiego, posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta Marek Kurpis. 

Po zapoznaniu się z ww. analizą oraz po krótkiej dyskusji, Wicestarosta zaproponował,  

aby na posiedzenie wspólne Komisji Rady Powiatu Raciborskiego, które odbędzie się  

w grudniu 2017 r., zaproszony został Prezes Zarządu ProPOLIS Consulting Sp. z o.o.  

Michał Schab, tak aby radni mogli zapoznać się z ww. prezentacją i uzyskać wszelkie 

niezbędne informacje.  

 

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 14 listopada 2017 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 14 listopada 2017 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie opracowania projektu budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2018 rok. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie opracowania projektu Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2018-2032. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2017 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2017. 

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

na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy 

społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach ubiegającego się 

o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu ubiegającego się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu do realizacji w 2018 r. projektu  

pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Raciborzu (III)”. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu do realizacji projektu pn. „Klub 

Integracji Społecznej w Raciborzu”. 

 


