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OR.IV.0022.1.42.2017 

PROTOKÓŁ  NR 152/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 28 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.  

Starosta rozszerzył porządek obrad o materiały dodatkowe, tj.: 

1) Uchwałę nr 11/XI/2017 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych 

w Raciborzu z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego, 

2) opinie Komisji Budżetu i Finansów z posiedzenia w dniu 27 listopada 2017 r., 

3) pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu nr NT-5540/274/2017  

z dnia 27 listopada 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. 

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 151/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 22 listopada 2017 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

 

Starosta przekazał, że kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 5 grudnia 

2017 r. o godz. 08.00. 
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Ad. 1 

 

Protokół Nr 151/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 listopada 

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

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok. 

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

348099. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że w przedmiotowym projekcie uchwały wprowadzono 

nw. zmiany: 

1. Organ/ZSS Dochody, 

wydatki 

zał.1 

zał.2 

zał.6 

32 280,00 zł Zwiększa się plan dotacji celowej  

z Ministerstwa Edukacji Narodowej 

z przeznaczeniem na realizację 

programu „Za życiem”. 

Zwiększa się plan wydatków 

Zespołu Szkół Specjalnych  

w Raciborzu, z przeznaczeniem  

na program „Za życiem” - realizacja 

zadań ośrodka koordynacyjno-

rehabilitacyjno-opiekuńczego  

na terenie Powiatu Raciborskiego. 

2. Organ/SG Dochody, 

wydatki 

zał.1 

zał.2 

-46 750,00 zł Zmniejsza się plan dotacji celowej 

ze środków europejskich na zadaniu 

pn. „Cyfrowa Platforma Informacji 

Przestrzennej Powiatu 

Raciborskiego”.  

Wniosek o dofinansowanie projektu 

nr WND-RPSL.02.01.00-24-

022F/17-002 w ramach RPO na lata 

2014-2020, oś priorytetowa II 

Cyfrowe Śląskie, działanie 2.1 

Wsparcie Rozwoju cyfrowych usług 

publicznych, mimo złożonego 

protestu został odrzucony. 

3. Organ Dochody 

 

zał.1 

 

11 622,07 zł 

 

Zwiększa się plan dotacji celowej 

zgodnie z decyzją Wojewody 

Śląskiego Nr FBI.3111.77.9.2017  

z dnia 9 listopada 2017 r.  

z przeznaczeniem na prace 

realizowane w ramach operacji typu 
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„Scalanie gruntów” poddziałania 

„Wsparcie na inwestycje związane  

z rozwojem, modernizacją  

i dostosowywaniem rolnictwa  

i leśnictwa” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich  

na lata 2014-2020. 

4. Organ Dochody zał.1 

 

-11 622,00 zł Zmniejsza się plan dochodów 

powiatu w związku z realizacją 

zadań dotyczących scalania gruntów 

na obrębach Amandów i Krowiarki 

oraz Krzyżanowice. Środki te 

stanowiły zabezpieczenie 25% 

wartości zadań, które Wojewoda 

pokrywa po zakończeniu  

i rozliczeniu poszczególnych etapów 

realizacji tych zadań. 

 

Ponadto dopisano do budżetu zał. nr 10 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań  

na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2017”. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że nowa wersja projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok została 

przekazana na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 27 listopada 2017 r.  

Jednocześnie dodała, że po podjęciu uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok na dzisiejszym posiedzeniu  

w omawianym projekcie uchwały Rady zmienią się sumy ogółem.  

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 skierowaniu na sesję w dniu 28 listopada 2017 r. 

 

Następnie Skarbnik Powiatu omówiła nową wersję projektu 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. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że w ww. projekcie uchwały: 

1) zmniejsza się wartość zadania pn. „Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu - etap I i II” 

dodatkowo o kwotę 30 000,00 zł, 
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2) zwiększa się wartość zadania pn. „Nieodpłatna pomoc prawna świadczona w 2018 r.” 

 do kwoty 242 904,00 zł (było 121 452,00 zł), 

3) dopisuje się program rządowy Ministerstwa Edukacji Narodowej „Za życiem” o wartości 

671 880,00 zł. Okres realizacji w latach 2017-2021, 

4) usuwa się zadanie pn. „Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu 

Raciborskiego”. Wniosek o dofinansowanie projektu nr WND-RPSL.02.01.00-24-

022F/17-002 w ramach RPO na lata 2014-2020, oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, 

działanie 2.1 Wsparcie Rozwoju cyfrowych usług publicznych, mimo złożonego protestu 

został odrzucony. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że nowa wersja ww. projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego została przekazana na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów  

w dniu 27 listopada 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 – 2032 oraz postanowił o jej skierowaniu na sesję  

w dniu 28 listopada 2017 r. 

 

W tym miejscu Wicestarosta przedstawił Uchwałę nr 11/XI/2017 Powiatowej Społecznej 

Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie 

wyrażenia opinii na temat projektu 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 2017 r. 

Ww. uchwała znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 350516. 

Powiatowa Społeczna Rada Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu wyraziła 

pozytywną opinię o podziale środków PFRON przedstawionym w projekcie 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 2017 r. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że zwróci się z prośbą do Przewodniczącego Rady 

Powiatu Raciborskiego o ujęcie w porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 28 listopada 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 - 2032 

 

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

nr OR.IV.0022.3.10.2017 z dnia 15 listopada 2017 r. oraz projektu uchwały, o którym mowa  

w pkt 1 przekazanego w wersji elektronicznej dnia 27 listopada 2017 r.  

Nawiązując do projektu 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 Zarząd przekazał do wiadomości radnych Uchwałę  

nr 11/IX/2017 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych  

w Raciborzu z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

uchylenia uchwały dotyczącej stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Gimnazjum 

Specjalnego w Rudach w Szkołę Podstawową Specjalną w Rudach wchodzącą w skład 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach. 

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

348915. 

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 uchylenia uchwały dotyczącej stwierdzenia przekształcenia 

dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego w Rudach w Szkołę Podstawową Specjalną  

w Rudach wchodzącą w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach  

oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję w dniu 21 grudnia 2017 r. 
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Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania statutu 

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 

350057. 

Wicestarosta przypomniał, że Statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu został nadany 

Uchwałą Nr XVIII/174/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r.  

ze zmianami. 

Dnia 22 maja 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 

2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 999) zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu 

resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania. 

W związku z powyższym w § 8 i 21 ust. 2 statutu oraz załączniku nr 1 i 2 do statutu słowa 

„przedsiębiorstwa” i „zespół” zastąpiono słowami „zakład”. 

W § 24 ust. 2 pkt 7 statutu słowa „ujemnego wyniku finansowego” zastąpiono słowami 

„straty netto”. Dodatkowo w § 24 ust. 3 statutu uregulowano sprawę zatwierdzania programu 

naprawczego Szpitala Rejonowego, jeżeli występuje konieczność jego sporządzenia  

oraz sprawę dokonywania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki, na podstawie 

raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej. 

Celem usankcjonowania używanej zwyczajowo skróconej nazwy Szpitala Rejonowego w § 4 

statutu dopisano ust. 2 w brzmieniu: „Skrócona nazwa Szpitala Rejonowego brzmi: „Szpital 

Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu”. 

Wicestarosta dodał, że ponieważ przedstawione powyżej zmiany statutu nie powodują zmian 

w sytuacji osób zatrudnionych w Szpitalu Rejonowym, projekt omawianej uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego nie został skierowany do zaopiniowania przez organizacje związkowe  

na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych  

(t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1881). 

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 
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(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r., poz. 2488), ww. projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

należy skierować do konsultacji. 

W trakcie dyskusji Starosta poinformował, że Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu 

poprosił o jak najszybsze skierowanie ww. projektu uchwały pod obrady sesji.  

Obecny w tej części posiedzenia Kierownik Referatu Spraw Społecznych  

Aleksander Kasprzak wyjaśnił, iż gdyby konsultacje rozpoczęły się 5 grudnia 2017 r.  

i zakończyły 18 grudnia 2017 r. wówczas można byłoby przedmiotowy projekt uchwały 

skierować na sesję, która odbędzie się w grudniu 2017 r., a nie na kolejną w styczniu 2018 r.  

Wymaga to wprowadzenia autopoprawki do projektu uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego dotyczącej nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

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

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 statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

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

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. wyboru firmy 

audytorskiej, która przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu sporządzonego na dzień 31.12.2017 r. lub sprawozdań finansowych 

sporządzonych na dzień 31.12.2017 r. i 31.12.2018 r. 

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

349721. 

Dyrektor Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu złożył oferty firm  

na badanie sprawozdania finansowego Zakładu za rok 2017 oraz za rok 2017 i 2018,  

które wpłynęły do jednostki. Oferty złożyły następujące firmy:  

1) Krystyna Adamska – Biegły Rewident, Racibórz ul. Katowicka 21/18 – 12 500,00 zł  

+ VAT za 2017 r.  

2) SIMAR LTD Sp. z o.o., Rybnik ul. Smolna 25 – 8 000,00 zł + VAT za 2017 r. i 7 000,00 zł 

+ VAT za 2018 r.;  

3) ZBR FABER Spółka z o.o., Wrocław ul. Pretficza 7 – 9 000,00 zł + VAT za 2017 r.  

i 9 000,00 zł + VAT za 2018 r. 
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Dnia 21 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych 

rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089), 

która w art. 221 wprowadziła zmiany między innymi w art. 66 ust. 5 ustawy  

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm.),  

który po nowelizacji otrzymał brzmienie:  

„5. Kierownik jednostki zawiera z firmą audytorską umowę o badanie sprawozdania 

finansowego w terminie umożliwiającym firmie audytorskiej udział w inwentaryzacji 

znaczących składników majątkowych. W przypadku badania ustawowego w rozumieniu art. 2 

pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach, pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego 

jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością 

przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy. Koszty przeprowadzenia badania 

sprawozdania finansowego ponosi badana jednostka.”.  

W art. 284 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach zapisano:  

„1. Przepisy niniejszej ustawy oraz ustawy zmienianej w art. 221 w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą stosuje się do badań sprawozdań finansowych sporządzonych  

za lata obrotowe rozpoczynające się po dniu 16 czerwca 2016 r.”. 

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, opublikowanej  

na stronie http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/rewizja-

finansowa/najczesciej-zadawane-pytania, stwierdziło:  

„Wymóg określony w art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości – by umowa o badanie ustawowe 

sprawozdań finansowych zawierana była na co najmniej dwuletni okres – będzie miał 

zastosowanie po raz pierwszy w przypadku zawierania umowy z nową firmą audytorską,  

a także do przedłużenia umowy zawartej z nową firmą audytorską. Zawarcie kolejnej umowy 

o badanie z dotychczasową firmą audytorską, z którą zawarta została umowa na mocy 

przepisów starej ustawy o biegłych rewidentach, może być dokonane na okres jednego roku.”  

W piśmie znak NGF/74/10/17 z dnia 26 października 2017 r. Dyrektor Szpitala zadeklarował 

chęć dalszej współpracy z Krystyną Adamską Biegłym Rewidentem.  

Zgodnie z art. 134 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach:  

„1. Maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych, o których mowa  

w art. 17 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia nr 537/2014, przeprowadzanych przez tę samą 

firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek 

członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy 

audytorskie, nie może przekraczać 5 lat.”.  
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Mając powyższe na uwadze Referat Spraw Społecznych przygotował dwa projekty uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego:  

1) w sprawie wyboru firmy audytorskiej, która przeprowadzi badanie sprawozdania 

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu sporządzonego na dzień 31.12.2017 r.  

oraz na dzień 31.12.2018 r., który znajduje się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 349548,  

2) w sprawie wyboru firmy audytorskiej, która przeprowadzi badanie sprawozdania 

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu sporządzonego na dzień 31.12.2017 r., 

który znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 349545. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną dot. wyboru firmy 

audytorskiej, która przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu sporządzonego na dzień 31.12.2017 r. lub sprawozdań finansowych 

sporządzonych na dzień 31.12.2017 r. i 31.12.2018 r.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował: 

1) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru firmy audytorskiej,  

która przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu 

sporządzonego na dzień 31.12.2017 r., 

2) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru firmy audytorskiej,  

która przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu 

sporządzonego na dzień 31.12.2017 r. oraz na dzień 31.12.2018 r. 

oraz postanowił o ich skierowaniu na sesję w dniu 21 grudnia 2017 r. 

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

350103. 

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

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

wprowadził do niego autopoprawki polegające na tym, że przesuwa się środki w planie 

wydatków Wydziału Organizacyjnego w wysokości 9 000,00 zł, w tym na wypłatę diet 

radnym Powiatu Raciborskiego (8 000,00 zł) oraz na pokrycie kosztów zastępstwa 

procesowego dla pełnomocników reprezentujących Powiat Raciborski przed Sądem  

(1 000,00 zł) oraz dopisuje się w opisie uzasadnienia załącznika nr 2 słowa w brzmieniu: 

„Rozdział 85495”.  

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 

350104. 

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. 

 

W tym miejscu Sekretarz Powiatu – Przewodnicząca Komisji konkursowej do oceny ofert 

złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadań 

publicznych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Raciborski  

w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej – przedstawiła wyniki prac 

Komisji konkursowej. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 350346. 
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Sekretarz Powiatu przypomniała, że zgodnie z regulacją art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 

2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej powiat realizuje zadanie 

publiczne z zakresu administracji rządowej w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej.  

Na podstawie art. 11 cytowanej powyżej ustawy powiat ma obowiązek powierzyć 

prowadzenie połowy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej 

prowadzącej działalność pożytku publicznego. Organizację pozarządową prowadzącą punkty 

nieodpłatnej pomocy prawnej wyłania się corocznie w otwartym konkursie ofert, o którym 

mowa w art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie. 

Dnia 24 października 2017 r. Zarządu Powiatu Raciborskiego podjął Uchwałę  

Nr 148/702/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji 

zadań publicznych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat raciborski  

w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Powołana Uchwałą Nr 151/721/2017 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 22 listopada 

2017 r. Komisja konkursowa, po przeprowadzeniu oceny formalnej i merytorycznej, 

zarekomendowała Zarządowi powierzenie realizacji zadań: 

 

1) Stowarzyszeniu Przyjaciół Człowieka „Tęcza” w Raciborzu – zadanie nr 1 pod nazwą 

„Prowadzenie w roku 2018 punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  

w Krzyżanowicach, w budynku przy ul. Głównej 5”; 

2) Stowarzyszeniu Przyjaciół Człowieka „Tęcza” w Raciborzu – zadanie nr 2 pod nazwą 

„Prowadzenie w roku 2018 punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Kuźni 

Raciborskiej, w budynku przy ul. Klasztornej 9”. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się wynikami prac Komisji konkursowej do oceny 

ofert złożonych w ramach  otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadań 

publicznych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Raciborski  

w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, przedstawionymi  

przez Przewodniczącą Komisji konkursowej.  

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru 

najkorzystniejszych ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadań 
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publicznych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Raciborski  

w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej. 

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

350345. 

Starosta zaproponował, aby Zarząd wybrał:  

1) ofertę Stowarzyszenia Przyjaciół Człowieka „Tęcza” w Raciborzu jako najkorzystniejszą 

do realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie w roku 2018 punktu udzielania 

nieodpłatnej pomocy prawnej w Krzyżanowicach, w budynku przy ul. Głównej 5”; 

2) ofertę Stowarzyszenia Przyjaciół Człowieka „Tęcza” w Raciborzu jako najkorzystniejszą 

do realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie w roku 2018 punktu udzielania 

nieodpłatnej pomocy prawnej w Kuźni Raciborskiej, w budynku przy ul. Klasztornej 9”. 

 

Zadania, o których mowa powyżej realizowane będą od dnia 1 stycznia 2018 r.  

do dnia 31 grudnia 2018 r. 

Jak dodał Starosta w projekcie uchwały przyznaje się: 

1) Stowarzyszeniu Przyjaciół Człowieka „Tęcza” w Raciborzu dotację w wysokości  

60 725,88 zł na realizację zadania, o którym mowa w pkt 1; 

2) Stowarzyszeniu Przyjaciół Człowieka „Tęcza” w Raciborzu dotację w wysokości  

60 725,88 zł na realizację zadania, o którym mowa w pkt 2. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert  

w otwartym konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadań publicznych z zakresu 

administracji rządowej realizowanych przez Powiat Raciborski w obszarze nieodpłatnej 

pomocy prawnej. 

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

 

Nawiązując do dyskusji, która miała miejsce w pkt 2 protokołu, Starosta zaprezentował 

projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej nadania statutu 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 

350085. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,   

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej nadania statutu Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu, po wprowadzeniu autopoprawki do § 2 ust. 4, który otrzymał brzmienie:  

 

„4. Termin przeprowadzenia konsultacji: 

1) rozpoczęcie konsultacji 05.12.2017 r. 

2) zakończenie konsultacji 18.12.2017 r.”. 

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

nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie harmonogramu kontroli planowych organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, 

rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz placówek opiekuńczo  

– wychowawczych w roku 2018. 

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

349305. 

Wicestarosta przekazał, że zgodnie z regulacją z § 3 ust. 6, 7 i 8 Uchwały Nr 124/583/2017 

Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad sprawowania 

kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, 

prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi: 

1) propozycję harmonogramu kontroli przygotowuje Kontrolujący, na kolejny rok  

do 30 listopada każdego roku poprzedzającego okres kontroli; 

2) propozycję harmonogramu kontroli Kontrolujący przedstawia Zarządowi Powiatu  

do zatwierdzenia; 

3) harmonogram kontroli określa liczbę kontrolowanych podmiotów oraz przewidywane 

terminy przeprowadzenia kontroli. 

Przyjęcie harmonogramu kontroli planowych w roku bieżącym i kolejnych latach pozwoli 

usystematyzować proces kontroli i objąć nim, w przeciągu 4 lat, wszystkie podmioty pieczy 

zastępczej, objęte nadzorem przez Powiat Raciborski. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie harmonogramu kontroli planowych 



 

 

14 

organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy 

dziecka oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych w roku 2018. 

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

Dodatkowo Wicestarosta przedstawił przygotowane przez Kierownika Referatu Spraw 

Społecznych „Sprawozdanie przeprowadzonych kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy 

zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówki 

opiekuńczo – wychowawcze w 2017 roku” (stan na 24 listopada 2017 r.), które znajduje się  

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 351235.  

Sprawozdanie roczne z przeprowadzonych w 2017 r. kontroli zostanie przedstawione 

Zarządowi do dnia 31 marca 2018 r.  

 

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 

350046. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że po przygotowaniu przedmiotowej karty informacyjnej 

otrzymała informacje o dodatkowych zmianach planów finansowych Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu z dnia 27 listopada 2017 r.  

oraz Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Powiatowego 

Zarządu Dróg w Raciborzu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, II Liceum 

Ogólnokształcącego w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  

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

w Raciborzu z dnia 22 i 27 listopada 2017 r., Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu, Młodzieżowego Domu Kultury  

w Raciborzu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu, Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Raciborzu, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 
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Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. wyrażenia zgody  

na likwidację środków trwałych znajdujących się w ewidencji księgowej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu. 

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

349695. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na likwidację nw. środków trwałych 

znajdujących się w ewidencji księgowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu: 

 

1) kocioł grzejny wodny (nr inwentarzowy 3/31/310/01) o wartości 35 911,69 zł  

z 29.12.2006 r., wartość umorzenia na dzień 20.11.2017 r. – 35 911,69 zł czyli 100%,  

2) zestaw komputerowy – Toshiba (nr inwentarzowy 4/49/491/2) o wartości 5 300,00 zł  

z 31.12.1998 r., wartość umorzenia na dzień 20.11.2017 r. – 5 300,00 zł czyli 100%,  

3) notebook Actina Tytan (nr inwentarzowy 4/49/491/3) o wartości 6 480,01 zł  

z 07.03.2002 r., wartość umorzenia na dzień 20.11.2017 r. – 6 480,01 zł czyli 100%,  

4) zestaw komputerowy (nr inwentarzowy 4/49/491/4) o wartości 1 994,99 zł z 22.07.2004 r., 

wartość umorzenia na dzień 20.11.2017 r. – 1 994,99 zł czyli 100%. 

      

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. wyrażenia 

zgody na dokonanie umorzenia należności pieniężnych przypadających Powiatowi 

Raciborskiemu od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z tytułu niespłaconej części pożyczki 

udzielonej Szpitalowi z budżetu Powiatu Raciborskiego na podstawie umowy  

nr ZS.8023.1.1.2017 z dnia 2 stycznia 2017 r. 

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

349911. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego rozpatrzył negatywnie wniosek Dyrektora Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu o umorzenie II raty pożyczki  

wraz z odsetkami, udzielonej Szpitalowi z budżetu Powiatu Raciborskiego na podstawie 

umowy nr ZS.8023.1.1.2017 z dnia 2 stycznia 2017 r. O powyższym Kierownik Referatu 

Spraw Społecznych poinformuje Dyrektora. 
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Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. udzielenia  

z budżetu Powiatu na 2018 r. pożyczki Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu. 

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

349916. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego rozpatrzył negatywnie wniosek Dyrektora Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu o udzielenie jednostce pożyczki w 2018 r., 

postanawiając, że do ponownego jego rozpatrzenia powróci po uchwaleniu budżetu na 2018 r. 

O powyższym Kierownik Referatu Spraw Społecznych poinformuje Dyrektora. Jednocześnie 

Zarząd polecił, aby Dyrektor wyjaśnił znaczenie przedostatniego akapitu swojego pisma,  

o treści: 

„Ciągły brak zapłaty za wykonane usługi medyczne od wielu lat wyczerpały wszystkie 

możliwości finansowe Szpitala. Sytuacja zmuszała nas do zaciągania zobowiązań w formie 

cesji w firmach finansowych aby utrzymać płynność, na 31.10.2017 r. wynoszą 

1 978 394,04 zł.”, 

który może sugerować, iż Szpital dokonuje cesji zobowiązań bez zgody Rady Powiatu 

Raciborskiego.  

 

Starosta przedstawił: 

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

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z posiedzenia w dniu 20 listopada 2017 r.,  

która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 350037,  

2) opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą z posiedzenia w dniu 21 listopada 

2017 r., która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 350041,  

3) wniosek i opinię Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z posiedzenia  

w dniu 23 listopada 2017 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 350047. 

Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej  

i Rolnictwa udzielić odpowiedzi na wniosek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

z posiedzenia w dniu 23 listopada 2017 r.  

 

Starosta zapoznał zebranych z interpelacją radnego Dawida Wacławczyka z dnia 23 listopada 
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2017 r., która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 350021. 

Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej  

i Rolnictwa udzielić odpowiedzi na interpelację radnego Dawida Wacławczyka  

z dnia 23 listopada 2017 r.  

Jednocześnie Zarząd zdecydował, że temat dotyczący możliwości wykonania tablic 

informujących o dziennej jakości powietrza oraz zlokalizowania ich wewnątrz  

lub przed budynkami placówek oświatowych, dla których Powiat Raciborski jest organem 

prowadzącym zostanie przedstawiony przez Kierownika Referatu Edukacji na najbliższej 

naradzie z dyrektorami placówek.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zapoznał zebranych z pismem 

Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKS w Raciborzu Sp. z o.o. z dnia 23 listopada 2017 r. 

dot. formy zatrudnienia Prezesa Zarządu PKS w Raciborzu Sp. z o.o., które zostało 

skierowane do Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu.  

W piśmie Przewodniczący Rady Nadzorczej PKS w Raciborzu Sp. z o.o. informuje,  

że po zapoznaniu się z opinią prawną z dnia 25 maja 2017 r. sporządzoną przez adwokata 

Szymona Stuchlego na zlecenie Zarządu Spółki oraz ze stanowiskiem Prezesa Zarządu  

Pana Damiana Knury, z którego wynika, że przestawiona propozycja zawarcia umowy  

o świadczenie usług zarządzania jest dla niego nie do przyjęcia w trakcie obecnej kadencji, 

Rada Nadzorcza wnosi o podjęcie przez Wspólników czynności umożliwiających utrzymanie 

obecnego stosunku pracy do czasu zakończenia kadencji przez Pana Prezesa Zarządu Spółki. 

W szczególności Rada Nadzorcza prosi o stosowną zmianę Uchwały nr 1/2017 

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej 

w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu  

z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Zarządu 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością. Ponadto Rada Nadzorcza zwraca uwagę, że zmiana formy zatrudnienia 

Zarządu z uwzględnieniem postanowień ww. Uchwały w aktualnym brzmieniu spowoduje 

istotny wzrost kosztów Spółki. Z dołączonej do pisma opinii prawnej wynika, że nie ma 

obowiązku zmiany formy zatrudnienia Zarządu w sytuacji, gdy stosunek pracy został 

nawiązany przed wejściem w życie ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób 

kierujących niektórymi spółkami.  
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Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 350243. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej PKS w Raciborzu Sp. z o.o. z dnia 23 listopada 2017 r. dot. formy zatrudnienia 

Prezesa Zarządu PKS w Raciborzu Sp. z o.o., opinią prawną z dnia 25 maja 2017 r. 

sporządzoną przez adwokata Szymona Stuchlego oraz stanowiskiem Prezesa Zarządu  

Pana Damiana Knury, z którego wynika, że przestawiona propozycja zawarcia umowy  

o świadczenie usług zarządzania jest dla niego nie do przyjęcia w trakcie obecnej kadencji 

uznał za celowe podjęcie działań umożliwiających utrzymanie obecnego stosunku pracy  

do czasu zakończenia kadencji przez Prezesa Zarządu Spółki.  

W związku z powyższym Zarząd zaakceptował propozycję polegającą na zmianie Uchwały  

nr 1/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w Raciborzu z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie: ustalenia zasad kształtowania 

wynagrodzeń Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością.  

O powyższym Sekretarz Powiatu poinformuje Prezesa Zarządu oraz Radę Nadzorczą Spółki. 

 

Starosta przedstawił materiały dodatkowe, tj.: 

 

1) opinie Komisji Budżetu i Finansów z posiedzenia w dniu 27 listopada 2017 r.,  

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 350457, 

2) pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu nr NT-5540/274/2017  

z dnia 27 listopada 2017 r. 

 

Zarząd po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu  

nr NT-5540/274/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. wyraził zgodę na wykorzystanie środków 

finansowych pozostałych z zakupu kosiarki w wysokości 1 571,00 zł na realizację zadania  

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

(wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem)”. O powyższym Kierownik Referatu Inwestycji  

i Remontów poinformuje Dyrektora PZD.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją Skarbnika Powiatu o zmniejszeniu  

o kwotę 30 000,00 zł planu wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji  
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i Remontów na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu - II etap” i zwiększeniu  

o ww. kwotę środków będących w dyspozycji Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu  

z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa chodnika przy ul. Topolowej w Kuźni 

Raciborskiej”. 

 

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 28 listopada 2017 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 28 listopada 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 wyboru najkorzystniejszych ofert  

w otwartym konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadań publicznych z zakresu 

administracji rządowej realizowanych przez Powiat Raciborski w obszarze nieodpłatnej 

pomocy prawnej. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej nadania statutu Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie harmonogramu kontroli planowych 

organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne 

domy dziecka oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych w roku 2018. 

 


