
 

 

1 

OR.IV.0022.1.44.2017 

PROTOKÓŁ  NR 154/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 13 grudnia 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 poinformował, że dziś o godz. 10.00 w Regionalnym Instytucie Kultury  

w Katowicach odbierze Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia 

w dziedzinie konserwacji zabytków. Starostwo Powiatowe w Raciborzu zostało nagrodzone 

za wykonanie renowacji kaplicy zamkowej w Raciborzu.  

Starosta, na wniosek Skarbnika Powiatu, rozszerzył porządek obrad o materiały 

dodatkowe, tj.: 

1) nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok, 

2) nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2032, 

3) autopoprawkę – propozycje zmian do Uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z dnia 14 listopada 2017 r. Nr:  

a) 150/709/2017 w sprawie opracowania projektu budżetu Powiatu Raciborskiego  

na 2018 rok,  

b) 150/710/2017 w sprawie opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2018-2032,  

4) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2018 rok, 

5) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2018 – 2032, 

6) Uchwały V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. 
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  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 153/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 5 grudnia 2017 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

Starosta przekazał, że kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się w tut. Starostwie 21 grudnia 

2017 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 153/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 5 grudnia 

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 

351447. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2017 rok oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 21 grudnia 2017 r. 
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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 

351448. 

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 przekazaniu na sesję  

w dniu 21 grudnia 2017 r. 

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z przygotowaną przez Wydział Finansowy 

autopoprawką – propozycjami zmian do Uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z dnia 14 listopada 2017 r. Nr:  

a) 150/709/2017 w sprawie opracowania projektu budżetu Powiatu Raciborskiego  

na 2018 rok,  

b) 150/710/2017 w sprawie opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2018-2032.  

Ww. autopoprawka znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

353390. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował oraz postanowił o przekazaniu na sesję 

w dniu 21 grudnia 2017 r. autopoprawki – propozycji zmian do Uchwał Zarządu Powiatu 

Raciborskiego z dnia 14 listopada 2017 r. Nr:  

a) 150/709/2017 w sprawie opracowania projektu budżetu Powiatu Raciborskiego  

na 2018 rok,  

b) 150/710/2017 w sprawie opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2018-2032. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2018 rok. 

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

353385. 
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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 uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2018 rok  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 21 grudnia 2017 r. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2018 – 2032. 

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

353392. 

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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2018 – 2032 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 21 grudnia 2017 r. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła: 

1) Uchwałę Nr 4200/V/188/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku V Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym  

przez Zarząd Powiatu Raciborskiego projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok  

wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, która znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 352768,  

2) Uchwałę Nr 4200/V/189/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku V Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości 

sfinansowania deficytu w wysokości 9.378.354 zł przyjętego w projekcie uchwały 

budżetowej na 2018 rok Powiatu Raciborskiego, która znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 352770, 

3) Uchwałę Nr 4200/V/190/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku V Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym  

przez Zarząd Powiatu Raciborskiego projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2018 – 2032, która znajduje się w systemie informatycznym  

Mdok pod numerem UID 352765. 

 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Katowicach zwraca uwagę, że w związku z faktem, iż wskaźnik z art. 243 ustawy  

o finansach publicznych kształtuje się w latach 2019-2020 na bardzo mało bezpiecznym 
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poziomie, (a na jego kształtowanie się w tych latach będzie miało wpływ również wykonanie 

budżetu 2018 r.) oraz w związku z planowaną w 2018 r. emisją obligacji w wysokości 

10 000 000,00 zł, (z której znaczna część będzie służyła pokryciu deficytu budżetu), opinia  

o możliwości wykupu obligacji będzie wydana z uwzględnieniem sytuacji finansowej 

Powiatu na dzień wydawania opinii.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił o przekazaniu na sesję w dniu 21 grudnia 2017 r.  

Uchwał V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach: 

1) Nr 4200/V/188/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym  

przez Zarząd Powiatu Raciborskiego projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok  

wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi,  

2) Nr 4200/V/189/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o możliwości 

sfinansowania deficytu w wysokości 9.378.354 zł przyjętego w projekcie uchwały 

budżetowej na 2018 rok Powiatu Raciborskiego,  

3) Nr 4200/V/190/2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym  

przez Zarząd Powiatu Raciborskiego projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej na lata 2018 – 2032.  

 

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 21 grudnia 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.0022.3.11.2017 z dnia 7 grudnia 2017 roku,  

 

3) projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2018 rok,  

4) projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2018 – 2032. 
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Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok. 

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

352621. 

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

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

wniósł autopoprawki polegające na tym, że przesuwa się środki w planie wydatków Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu z rozdziałów: 80120, 

80140, 80151 do rozdziału 80130 w wysokości 1 803,00 zł, celem zabezpieczenia środków 

finansowych na energię cieplną oraz poprawia się drobny błąd redakcyjny w załączniku nr 2.  

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. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia upoważnienia Pani Ewie Konopnickiej Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych  

w Raciborzu do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej wynikającego z programu 

kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań 

wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu 

raciborskiego. 

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

352088. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia  

Pani Ewie Konopnickiej Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu do realizacji 

zadania z zakresu administracji rządowej wynikającego z programu kompleksowego wsparcia 

dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka 

koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 
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Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

upoważnienia Panu Rafałowi Lazarowi Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach do udzielania zwolnień rodziców wychowanków 

przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach z opłat za posiłki. 

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

351196.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia  

Panu Rafałowi Lazarowi Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach 

do udzielania zwolnień rodziców wychowanków przebywających w Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym w Rudach z opłat za posiłki. 

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

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Powiatu 

Raciborskiego. 

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

352630. 

Starosta poinformował, że Polska Grupa Medyczna Spółka z o.o. w Krakowie pismem  

z dnia 4 grudnia 2017 r. wystąpiła o uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomością 

oznaczoną jako działka nr 1563/454 a.m. 4, obręb Starawieś, o pow. 0.1856 ha, położoną  

w Raciborzu przy ul. Gamowskiej 3A, na cele budowlane oraz wyrażenie zgody na częściowe 

zajęcie nieruchomości w ramach inwestycji polegającej na przebudowie wejścia głównego 

Raciborskiego Centrum Medycznego w Raciborzu. 

Celem inwestycji jest przebudowa wejścia głównego Raciborskiego Centrum Medycznego  

w Raciborzu obejmująca roboty remontowo - wykończeniowe oraz wykonanie dodatkowych 

drzwi na elewacji północnej w miejsce otworu okiennego. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie  

na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Raciborskiego,  

po wniesieniu na wniosek Sekretarza Powiatu autopoprawek do § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 

polegających na poprawieniu drobnych błędów redakcyjnych.  
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Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2017 r. 

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

352624. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że po przygotowaniu przedmiotowej karty informacyjnej 

otrzymała informacje o dodatkowych zmianach planów finansowych Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu z dnia 11 grudnia 2017 r., Centrum 

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

Ośrodka Wychowawczego w Rudach. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Domu 

Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu z dnia 4 i 11 grudnia 

2017 r., Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego  

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

w Raciborzu, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zaprezentował kartę 

informacyjną Wydziału Organizacyjnego dot. zapoznania się z protokołem z posiedzenia 

Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. z dnia 23 listopada 

2017 r. 

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

352655.  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek poinformował,  

że przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej  

w Raciborzu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu w dniu 23 listopada  

2017 r. były: analiza bieżącej sytuacji ekonomicznej Spółki, spotkanie z przedstawicielami 

związków zawodowych Spółki, podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego 
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do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz zajęcie stanowiska 

w sprawie zmiany warunków umowy dla Prezesa Zarządu Spółki Pana Damiana Knury. 

Zgodnie z informacją przekazaną przez Prezesa Zarządu Spółki przedstawione dane o sytuacji 

ekonomicznej Spółki stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem nr 12/23.11./2017 z przebiegu 

posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu odbytego w dniu 23 listopada 2017 r. 

w siedzibie Spółki oraz przyjął informację o bieżącej sytuacji ekonomicznej Spółki.  

 

Starosta przedstawił interpelację radnego Dawida Wacławczyka z dnia 11 grudnia 2017 r., 

który wyraził niezadowolenie z otrzymanej odpowiedzi na wcześniejszą interpelację 

dotyczącą zamontowania na terenie szkół podległych Powiatowi Raciborskiemu tablic 

informujących o aktualnym stanie jakości powietrza.  

Ww. interpelacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 352696.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Edukacji udzielić odpowiedzi 

na ww. interpelację radnego Dawida Wacławczyka. Szczegółowych informacji udzieli 

Wicestarosta.  

 

Starosta przedstawił informację o terminach posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu 

Raciborskiego, które odbędą się w grudniu 2017 r. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 352507.  

 

Wicestarosta przypomniał, że Uchwałą Nr 148/701/2017 z dnia 24 października 2017 r. 

wszczęto procedurę naboru na stanowisko Dyrektora Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej 

i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Jednocześnie  

w Uchwale upoważniono Starostę Raciborskiego do przeprowadzenia naboru  

na ww. stanowisko, zgodnie z Zarządzeniem Nr 77 z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie 

Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Raciborzu  

oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu raciborskiego, a także powołano 

komisję  do przeprowadzenia naboru.  

Wicestarosta – Przewodniczący komisji – przekazał, że komisja zakończyła procedurę naboru 

na ww. stanowisko. Kandydat, który spełnił wymagania formalne ogłoszone w treści 
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ogłoszenia o naborze, nie spełnił oczekiwań do zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Agencji 

Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu.  

Mając na uwadze powyższe Przewodniczący komisji poinformował, że komisja  

nie rozstrzygnęła naboru na stanowisko Dyrektora Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej 

i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, sugerując powtórzenie 

konkursu oraz obniżenie poziomu wymagań konkursowych poprzez przesunięcie wymogu 

posiadania stażu na stanowisku kierowniczym z wymagań niezbędnych do wymagań 

dodatkowych oraz obniżenie wymaganego stażu pracy potencjalnego kandydata do 5 lat.  

 

Ad. 5 

 

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 XXXV/322/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 listopada 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 

351681. 

 

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 XXXV/323/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 listopada 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 

351685. 
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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 Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXV/324/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 listopada 2017 r. 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. 

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

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację.  

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

351798.  

 

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 Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXV/325/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 listopada 2017 r. 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. 

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

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację.  

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

351796.  

 

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: 

 

1) Uchwały Nr XXXV/326/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 listopada 2017 r.  

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,  
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2) Uchwały Nr XXXV/328/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 listopada 2017 r.  

w sprawie nadania tytułu i medalu „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego”. 

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

i Rozwoju Powiatu odpowiedzialny za ich realizację.  

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

352177. 

 

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 Komunikacji i Transportu do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXV/327/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 listopada 2017 r.  

w sprawie ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów  

w 2018 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

Ustalił Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzeja Chroboczka jako nadzorującego 

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

realizację.  

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

351799. 

 

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 Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXV/329/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 

oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2017. 

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

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację.  

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

351792.  

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 
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kartę informacyjną Referatu Edukacji do określenia realizacji: 

1) Uchwały Nr XXXV/330/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 listopada 2017 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Ministrem Edukacji Narodowej porozumienia 

dotyczącego realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z Programu 

kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań 

ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu raciborskiego, 

2) Uchwały Nr XXXV/321/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 listopada 2017 r.  

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.  

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

odpowiedzialny za ich realizację.  

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

351866. 

 

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 13 grudnia 2017 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 grudnia 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 udzielenia upoważnienia  

Pani Ewie Konopnickiej Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu  

do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej wynikającego z programu 

kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań 

wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu 

raciborskiego. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia upoważnienia  

Panu Rafałowi Lazarowi Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

w Rudach do udzielania zwolnień rodziców wychowanków przebywających  

w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach z opłat za posiłki. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie 

na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Raciborskiego. 


