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OR.IV.0022.1.6.2018 

PROTOKÓŁ  NR 163/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 6 lutego 2018 r.  

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

W związku z nieobecnością Starosty Ryszarda Winiarskiego, mając na uwadze § 57 

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

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane 

quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał.  

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 162/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 30 stycznia 2018 r. 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

Wicestarosta poinformował o nieobecności Starosty w terminie od 5 lutego do 9 lutego  

2018 r.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – przyjął szczegółowy porządek posiedzenia, który stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Wicestarosta przekazał, że kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się w tut. Starostwie  

13 lutego 2018 r. o godz. 07.30.  
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Ad. 1 

 

Protokół Nr 162/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 stycznia  

2018 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią, po sprostowaniu treści  

na str. 10. 

 

Ad. 2 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zamiaru 

przekształcenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu poprzez 

przeniesienie jego siedziby. 

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

360855. 

Wicestarosta poinformował, że Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

nr 1 w Raciborzu, jako Przewodniczący Rady Pedagogicznej skierował pismo do Starosty 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia opinii rady pedagogicznej dot. reorganizacji Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu polegającej na wyłączeniu 

„Ekonomika” (Technikum nr 1 im. Księżnej Eufemii Raciborskiej oraz Branżowej Szkoły I 

Stopnia nr 1) ze struktury przedmiotowego centrum. 

W związku z tym, iż obecnie siedziba Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 

w Raciborzu oraz szkół wchodzących w jego skład mieści się w Raciborzu  

przy ul. Gimnazjalnej 3, zachodzi konieczność podjęcia uchwały w sprawie zamiaru 

przeniesienia siedziby szkół, wymienionych w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały, wchodzących  

w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, celem 

zachowania procedury wynikającej z art. 89 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.). 

Z dniem 1 września 2018 r. planuje się utworzyć Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, 

którego siedziba będzie mieścić się w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3, w którego skład 

będą wchodziły szkoły: 

1) Technikum nr 1 im. Księżnej Eufemii Raciborskiej, 

2) Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1. 

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 marca 2014 r. (I OSK 

3045/13) zmiana siedziby szkoły/placówki jest traktowana jako jej przekształcenie, w wyniku 
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czego należy w tym wypadku zastosować procedurę wynikającą z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.). 

W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia uchwały intencyjnej w sprawie 

przeniesienia siedziby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu 

oraz szkół wymienionych w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały. 

Po podjęciu uchwały o zamiarze przeniesienia siedziby Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu oraz szkół wchodzących w jego skład, wymienionych  

w treści niniejszej uchwały, zostaną powiadomieni rodzice uczniów, słuchacze szkół  

dla dorosłych, Śląski Kurator Oświaty w Katowicach oraz organ wykonawczy jednostki 

samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu w terminie  

do dnia 28 lutego 2018 r. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,   

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zamiaru przekształcenia Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu poprzez przeniesienie jego siedziby oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję nadzwyczajną w dniu 13 lutego 2018 r., po wprowadzeniu na wniosek 

Wicestarosty autopoprawek polegających na poprawieniu drobnych błędów redakcyjnych. 

 

Ad. 3 

 

Nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi Wicestarosty, Sekretarz Powiatu zaprezentowała 

projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wniosku o zwołanie sesji Rady 

Powiatu Raciborskiego w trybie nadzwyczajnym. 

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

362168. 

Sekretarz Powiatu Beata Bańczyk poinformowała, że w celu realnego wykonania wyżej 

określonego obowiązku informacyjnego, tj. powiadomienia rodziców uczniów, słuchaczy 

szkół dla dorosłych, Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach o zamiarze przeniesienia 

siedziby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu oraz szkół 

wchodzących w jego skład w ustawowym terminie, konieczne jest podjęcie przez Radę 

Powiatu Raciborskiego uchwały w terminie wcześniejszym niż w zwyczajowo przyjętym, 

jakim jest ostatni wtorek miesiąca. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wniosku o zwołanie sesji Rady 

Powiatu Raciborskiego w trybie nadzwyczajnym. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Jednocześnie Wicestarosta poinformował, że działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy  

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. 

zm.), w imieniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, złoży do Przewodniczącego Rady Powiatu 

Raciborskiego wniosek o zwołanie sesji Rady Powiatu Raciborskiego w trybie 

nadzwyczajnym w dniu 13 lutego 2018 r. o godz. 15.30 według poniżej proponowanego 

porządku:  

1) podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zamiaru przekształcenia 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu poprzez 

przeniesienie jego siedziby. 

 

Wicestarosta przekazał, że w związku z powierzeniem funkcji p.o. Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu Panu Jarosławowi Ceglarkowi oraz wyznaczeniem 

osoby, która w razie nieobecności komendanta będzie odpowiedzialna m.in. za wykonanie 

budżetu jednostki, w tym za składanie oświadczeń woli w imieniu powiatu w sprawach 

majątkowych oraz związanych z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki, dokonywanie 

przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań 

jednostki w 2018 r., zaciąganie zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2018 

zachodzi konieczność zmiany stosownych uchwał Zarządu.  

 

W związku z powyższym Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia uprawnień  

i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu Powiatu Raciborskiego, składania 

oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych  

z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

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

361646. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia 
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uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu Powiatu Raciborskiego, 

składania oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych  

z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu 

Raciborskiego do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych 

związanych z realizacją zadań jednostki w roku 2018. 

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

361648. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do dokonywania 

przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań 

jednostki w roku 2018. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu 

Raciborskiego do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2018. 

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

361654. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do zaciągania 

zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2018. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego do umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności 

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

361651. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego do umarzania, 

odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności cywilnoprawnych 

przypadających jednostce. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem  uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok. 

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

361823. 

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

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok, na wniosek Skarbnika Powiatu, 

wniósł autopoprawkę polegającą na przesunięciu w rozdziale 92695 kwoty 100,00 zł w planie 

wydatków będących w dyspozycji Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu, z przeznaczeniem  

na nagrody Starosty za osiągnięte wyniki sportowe. 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok (rezerwa).  

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

361995. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do omówienia projektu uchwały w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok (rezerwa) powróci  

na kolejnym posiedzeniu. 

 



 

 

7 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania 

nagrody finansowej i rzeczowej za osiągnięte wyniki sportowe w 2017 r. osobom fizycznym  

z terenu powiatu raciborskiego. 

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

361683. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania nagrody finansowej  

i rzeczowej za osiągnięte wyniki sportowe w 2017 r. osobom fizycznym z terenu powiatu 

raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2018 r. 

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

361821. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych na 2018 r.:  

II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach.  

 

Skarbnik Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. naliczania  

i egzekwowania zryczałtowanej opłaty w wysokości 40 euro od każdej opóźnionej płatności 

w transakcji handlowej. 

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

361607. 

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do ponownego omówienia karty 

informacyjnej dot. naliczania i egzekwowania zryczałtowanej opłaty w wysokości 40 euro  

od każdej opóźnionej płatności w transakcji handlowej powróci na jednym z kolejnych 

posiedzeń.  

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Edukacji dot. sprawozdania  
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z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Raciborski w 2017 r. 

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

361623. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Edukacji przedłożyć 

sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach i  placówkach prowadzonych przez Powiat Raciborski  

w 2017 r. Radzie Powiatu Raciborskiego, regionalnej izbie obrachunkowej, dyrektorom 

podległych szkół i placówek oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. prośby dyrektora Zespołu 

Szkół Specjalnych w Raciborzu o przyznanie środków na zakup sprzętu do Terapii Metodą 

Tomatisa. 

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

361500. 

Wicestarosta poinformował, że Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu zwrócił się 

z prośbą o przyznanie środków na zakup sprzętu do Terapii Metodą Tomatisa. Koszt zakupu 

sprzętu kilkunastostanowiskowego, zaspokajającego potrzeby szkoły wynosi 57 717,00 zł 

brutto.  

Dotychczasowy sprzęt, który szkoła posiadała został zakupiony w grudniu 2005 r. 

i w listopadzie 2017 r. uległ całkowitej awarii. W związku z powyższym 8 uczniów przerwało 

terapię, a na liście jest kolejnych 20 oczekujących dzieci. Ponadto 9 uczestników spoza 

szkoły, kierowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Raciborzu przerwało 

terapię, a oczekujących jest 13. Sprzęt pracował bezawaryjnie w okresie od września  

do czerwca każdego roku szkolnego, po 6-8 godzin dziennie. Szkoła podejmowała działania 

zmierzające do usunięcia awarii, jednak tego typu specjalistyczny sprzęt można naprawić 

jedynie w USA. Ponadto nie ma gwarancji, że tak przestarzały i wyeksploatowany sprzęt  

zostanie naprawiony.  

Sprzęt został zakupiony ze środków projektowych. Szkoła udostępniała sprzęt i gabinet 

nieodpłatnie, również uczestnikom niebędącym uczniami szkoły oraz dzieciom z terenu 

całego Powiatu Raciborskiego skierowanym na zajęcia przez Poradnię Psychologiczno-

Pedagogiczną w Raciborzu. Zespół Szkół Specjalnych jest jedyną szkołą w Powiecie 

Raciborskim, która posiada taki sprzęt. Żadne stowarzyszenie ani jednostka oświatowa  
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na terenie powiatu nie posiada takiego urządzenia. Dzieci, które do tej pory były wspomagane 

tym sprzętem będą musiały szukać pomocy w powiatach ościennych, co wiąże się dla nich  

ze znacznymi nakładami czasowymi i finansowymi (dojazd na terapię). 

Skarbnik Powiatu zaproponowała, aby przesunąć podjęcie decyzji w sprawie zakupu  

ww. sprzętu do momentu otrzymania pozytywnej opinii RIO w Katowicach o emisji obligacji.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przesunął na koniec marca 2018 r. podjęcie decyzji  

dot. zwiększenia budżetu Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu z przeznaczeniem na zakup 

sprzętu do Terapii Metodą Tomatisa, argumentując to pozyskaniem środków finansowych  

na inwestycje i uzyskaniem pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Katowicach o emisji obligacji.  

 

Ad. 5 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXVII/340/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 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 

361007. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXVII/341/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 stycznia 2018 r.  

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2018 – 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 

361012. 



 

 

10 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego do określenia 

realizacji Uchwały Nr XXXVII/342/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 stycznia 

2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Raciborskiego z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Bezpieczeństwa  

i Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialny za jej realizację.  

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

360932. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXVII/343/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie 

zatwierdzenia wykazu przeznaczonego do zbycia mienia ruchomego Samodzielnego 

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

w Raciborzu. 

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

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację.  

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

362171. 

 

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. ----------------------------------- 

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 6 lutego 2018 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 6 lutego 2018 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wniosku o zwołanie sesji Rady 

Powiatu Raciborskiego w trybie nadzwyczajnym. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

określenia uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu Powiatu 

Raciborskiego, składania oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych 

oraz związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego  

do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych związanych  

z realizacją zadań jednostki w roku 2018. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do zaciągania 

zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2018. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego  

do umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności 

cywilnoprawnych przypadających jednostce. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2018 rok. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagrody finansowej  

i rzeczowej za osiągnięte wyniki sportowe w 2017 r. osobom fizycznym z terenu powiatu 

raciborskiego. 


