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OR.IV.0022.1.45.2017 

PROTOKÓŁ  NR 155/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 14 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. Jednocześnie przekazał, 

że posiedzenie zwołano ze względu na fakt, iż otrzymano dodatkowe środki finansowe  

na realizację zadania związanego z wypłatą odszkodowania za grunt zajęty pod drogę 

publiczną. Ponadto poinformował, iż przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 13 grudnia 2017 r. nastąpi w trakcie kolejnego spotkania, 

zaplanowanego na 21 grudnia 2017 r.  

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

 

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. 

 

Ad. 1 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok. 

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

353449. 

Nawiązując do wypowiedzi Starosty, Skarbnik Powiatu poinformowała, że Wojewoda Śląski 

decyzją Nr FBI.3111.302.3.2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. zwiększył w Rozdziale 70005  
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o kwotę 38 554,00 zł plan dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zaspakajanie 

roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST”. W związku  

z powyższym zwiększa się w Rozdziale 70005 o ww. kwotę plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Gospodarki Nieruchomościami, z przeznaczeniem na odszkodowanie 

za grunt zajęty pod drogę publiczną.  

Jednocześnie zgodnie z decyzją Starosty Raciborskiego nr SN.IV.683.70.2005  

z dnia 15 listopada 2017 r. odszkodowanie powinno zostać wypłacone do dnia 19 grudnia 

2017 r. 

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. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła 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 

353451. 

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. 

 

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 grudnia 2017 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 14 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 zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2017. 

 


