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OR.IV.0022.1.9.2018 

PROTOKÓŁ  NR 166/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 27 lutego 2018 r.  

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Ryszard Winiarski. 

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane 

quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał.  

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 165/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 20 lutego 2018 r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

 

Starosta rozszerzył porządek posiedzenia o: 

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

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z posiedzenia w dniu 19 lutego 2018 r.,  

2) opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą  

z posiedzenia w dniu 20 lutego 2018 r., 

3) opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z posiedzenia w dniu 21 lutego  

2018 r.,  

4) opinię Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z posiedzenia w dniu 22 lutego 2018 r.,  

5) opinie Komisji Budżetu i Finansów z posiedzenia w dniu 26 lutego 2018 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. 
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Starosta przekazał, że kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się w tut. Starostwie  

6 marca 2018 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 165/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20 lutego  

2018 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 2018 rok. 

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

363317. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że w nowej wersji projektu uchwały zmianie uległy jedynie 

kwoty ogółem, co jest konsekwencją zmian dokonanych w budżecie uchwałami Zarządu. 

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 2018 rok oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 27 lutego 2018 r. 

 

Następnie Skarbnik Powiatu omówiła nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2018 – 2032. 

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

363319. 

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 2018 – 2032 oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję  

w dniu 27 lutego 2018 r. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że ww. wersje projektów uchwał zostały omówione  

w trakcie posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 26 lutego 2018 r.  
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Wicestarosta zaprezentował nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek 

oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Raciborskiego przez osoby prawne i fizyczne 

oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

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

365710. 

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

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

przeprowadzania konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego  

w Raciborzu lub organami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 

organizacji, Zarząd skierował ww. projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

do konsultacji. Konsultacje prowadzono w formie pisemnego i elektronicznego wyrażania 

opinii w terminie od 8 do 21 lutego 2018 r. 

Osobą uprawnioną do kontaktu z organizacjami pozarządowymi była Pani Halina Stolorz  

– inspektor w Referacie Edukacji. Żadna z organizacji pozarządowych nie wzięła udziału  

w konsultacjach.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji  

dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu 

Raciborskiego przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

pobrania i wykorzystania oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 27 lutego 2018 r. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

dotacji celowej, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2018 r., Samodzielnemu Publicznemu 

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

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

365261. 

Wicestarosta przekazał, że Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu zwrócił się  

o udzielenie lecznicy dotacji celowej, w szacunkowej kwocie 280 000,00 zł, na zakup 

aparatury i sprzętu medycznego dla Centralnego Bloku Operacyjnego.  
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Zgodnie z art. 114 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  

(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.), przy szacowanej na 280 000,00 zł kwocie zakupu 

sprzętu i aparatury medycznej, Szpital może otrzymać dotację w wysokości do 263 200,00 zł,  

co stanowi 94% wnioskowanej kwoty. Kwota dotacji została zabezpieczona przez Radę 

Powiatu Raciborskiego w budżecie powiatu na rok 2018. 

Skarbnik Powiatu dodała, że środki na dotację dla Szpitala, zabezpieczone w budżecie 

pochodzą z ewentualnej emisji obligacji, po otrzymaniu pozytywnej opinii RIO  

w Katowicach.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej, z budżetu Powiatu Raciborskiego  

na 2018 r., Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

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

w dniu 27 lutego 2018 r.  

 

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 27 lutego 2018 roku: 

1) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok,  

2) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2018 – 2032, 

3) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia trybu 

udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych na terenie Powiatu Raciborskiego przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu 

i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 

 

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

nr OR.IV.0022.3.2.2018 z dnia 15 lutego 2018 roku 

4) projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej,  

z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2018 r., Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi 

Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 
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Ad. 3 

 

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego 

Powiatu Raciborskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

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

365424. 

Starosta przekazał, że w ww. projekt uchwały dotyczy ogłoszenia otwartego konkursu ofert  

na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, tj. „Przeprowadzenie w roku 2018 programu 

korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie”. 

Środki przeznaczone na realizację zadania w 2018 r. wynoszą 12 690,00 zł, a zadanie może 

być realizowane w terminie od 16.04.2018 r. do 30.08.2018 r.  

Zadanie publiczne tego samego rodzaju było finansowane przez Powiat Raciborski  

w roku 2017 kwotą 12 690,00 zł. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

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

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe  

i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem 

w 2018 roku. 

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

365837. 

Wicestarosta przypomniał, że zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  

Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. 1189 z późn. zm.) w budżetach organów prowadzących 

szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli,  
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w tym na organizację doradztwa metodycznego – w wysokości 1% planowanych rocznych 

środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.  

W roku bieżącym jest to kwota 230 000,00 zł. 

Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 

2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego 

dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących 

szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania  

oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46 poz. 430  

z późn.zm.) organ prowadzący opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania 

form doskonalenia zawodowego nauczycieli biorąc pod uwagę: 

1) wnioski dyrektorów szkół i placówek, 

2) wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  

w zawodzie i egzaminu maturalnego, 

3) wyniki ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz wynikające z nich wnioski, 

4) podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, ustalone przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania, zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy  

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

Na podstawie § 7 rozporządzenia organ prowadzący szkołę, w porozumieniu z dyrektorami, 

ustala corocznie maksymalną kwotę dofinansowania opłat oraz specjalności i formy 

kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane. 

Projekt niniejszej uchwały został skierowany do władz statutowych związków zawodowych 

zrzeszających nauczycieli, tj. MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Raciborzu 

oraz Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Raciborzu, celem 

przedstawienia opinii. 

Władze statutowe związków zawodowych zrzeszających nauczycieli pozytywnie 

zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, 

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 

nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2018 roku. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 4 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 

365780. 

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

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 

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. 

Skarbnik Powiatu przypomniała, że art. 10 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach 

zapłaty w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 684) stanowi, że: 

„Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, o których mowa w art. 7 ust. 1  

lub art. 8 ust. 1, przysługuje od dłużnika, bez wezwania, równowartość kwoty 40 euro 

przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski 

ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie 

pieniężne stało się wymagalne, stanowiącej rekompensatę za koszty odzyskiwania 

należności”.  

Wydział Finansowy w oparciu o wyżej cytowany przepis przedstawił sprawy, w których 

wierzycielowi przysługuje prawo żądania zapłaty 40 euro od każdej opóźnionej płatności  

w transakcjach handlowych, tj. wynikające z trzech umów zawartych pomiędzy 

kontrahentami a Skarbem Państwa reprezentowanym przez Starostę Raciborskiego  

oraz z trzech umów zawartych pomiędzy kontrahentami a Powiatem Raciborskim. 

Jak podkreśliła Skarbnik Powiatu: „transakcją handlową jest umowa, której przedmiotem jest 

odpłatne dostarczanie towaru lub odpłatne świadczenie usług, jeżeli strony tej umowy 
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zawierają ją w związku z wykonywaną przez siebie działalnością gospodarczą  

lub zawodową.”.   

Rekompensata będzie przysługiwała od każdej opóźnionej faktury. W tym przypadku  

w związku z każdą niezapłaconą fakturą można się domagać rekompensaty 40 euro.  

Zasada ta wynika z art. 55 i 56 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy  

o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych 

innych ustaw. 

W ocenie tut. Wydziału należy zwrócić uwagę na treść art.5 ust.1 pkt 2 ustawy  

z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 z późn. zm.), zgodnie z którym naruszeniem 

dyscypliny finansów publicznych jest: niepobranie lub niedochodzenie należności Skarbu 

Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów 

publicznych albo pobranie lub dochodzenie tej należności w wysokości niższej niż 

wynikająca z prawidłowego obliczenia. Ponadto Regionalna Izba Obrachunkowa  

w Katowicach stoi na stanowisku żeby naliczać 40 euro za opóźnienie w zapłacie niezależnie 

od wysokości należności. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. naliczania  

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

w transakcji handlowej:  

1) przychylił się do opinii Wydziału Finansowego, aby naliczać i egzekwować zryczałtowaną 

opłatę w wysokości 40 euro w przypadkach nieterminowych płatności w transakcji 

handlowej, jak również, aby zamieszczać także w nowych umowach cywilnoprawnych  

zapis, o którym mowa w treści art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty  

w transakcjach handlowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 684), co również przybliży 

kontrahentom ryzyko naliczania kwoty 40 euro w przypadkach nieterminowych płatności  

z ich stron, 

2) polecił, aby naczelnicy/kierownicy komórek organizacyjnych tut. Starostwa poinformowali 

kontrahentów o obowiązku wynikającym z ww. ustawy.  

O powyższym Skarbnik Powiatu poinformuje ww. na naradzie z naczelnikami  

i kierownikami w dniu 2 marca 2018 r.  

 

Starosta dodał, że na posiedzeniu Konwentu Powiatów Województwa Śląskiego, które miało 

miejsce w dniu 20 lutego 2018 r. w Chorzowie zebrani starostowie potwierdzili,  
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że w podległych starostwach również naliczana i egzekwowana jest zryczałtowana opłata  

w wysokości 40 euro od każdej opóźnionej płatności w transakcji handlowej. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia raportów z przedkładanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne 

Powiatu Raciborskiego za 2017 r. oraz zestawienia korekt sprawozdań dokonywanych  

przez jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego w ciągu roku sprawozdawczego  

2017 – 2018 za rok 2017. 

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

365801. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o sprawozdaniach jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego z zakresu dochodów i wydatków za rok 2017  

oraz informację nt. korekt sprawozdań dokonywanych przez jednostki w ciągu roku 

sprawozdawczego 2017 – 2018 za rok 2017. W związku z pojawiającymi się 

nieprawidłowościami w ww. zakresie Zarząd polecił dyrektorom, aby zobowiązali główne 

księgowe do dołożenia należytej staranności w przygotowanie oraz sporządzanie sprawozdań, 

w celu wyeliminowania w przyszłości nieprawidłowości związanych ze sprawozdaniami. 

Ponadto ze względu na powtarzające się nieprawidłowości zaobserwowane w ciągu  

roku 2017 w sprawozdaniach polecił dyrektorom: Centrum Kształcenia Zawodowego                                  

i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu,  Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

Nr 1 w Raciborzu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu  

oraz Komendantowi Komendy Powiatowej Starzy Pożarnej w Raciborzu, aby zobligowali 

główne księgowe do dokładania większej staranności i rzetelności w przygotowanie  

i sporządzanie sprawozdań oraz do przestrzegania terminowości dostarczanych sprawozdań 

do tut. Starostwa Powiatowego w Raciborzu.  

Mając na uwadze powyższe, Zarząd polecił Skarbnikowi Powiatu wystosować pisma  

do dyrektorów jednostek. 

Wicestarosta dodał, że ww. kwestie związane z korektami sprawozdań omówi na naradzie  

z dyrektorami szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski  

w dniu 7 marca 2018 r.  
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Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. wyrażenia zgody  

na likwidację środków trwałych znajdujących się w ewidencji księgowej CKZiU nr 2 

„Mechanik”. 

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

365438. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na likwidację nw. środków trwałych 

znajdujących się w ewidencji księgowej CKZiU nr 2 „Mechanik” w Raciborzu: 

1) frezarka pozioma III-4/C-051 z lat 50-tych o wartości 6 403,94 zł, wartość umorzenia  

na dzień 21.02.2018 r. – 6 403,94 zł czyli 100%, wartość po umorzeniu środka trwałego  

0 zł,  

2) piła tarczowa III-4/C-056 z lat 60-tych o wartości 6 789,37 zł, wartość umorzenia  

na dzień 21.02.2018 r. – 6 789,37 zł czyli 100%, wartość po umorzeniu środka trwałego  

0 zł, 

3) szlifierko-ostrzałka III-4/C-072 z 1962 r. o wartości 4 694,44 zł, wartość umorzenia  

na dzień 21.02.2018 r. – 4 694,44 zł czyli 100%, wartość po umorzeniu środka trwałego  

0 zł, 

4) tokarka III-4/C-016 z 1964 r. o wartości 27 701,66 zł, wartość umorzenia na dzień 

21.02.2018 r. – 27 701,66 zł czyli 100%, wartość po umorzeniu środka trwałego 0 zł, 

5) tokarka III-4/C-024 z lat 60-tych o wartości 20 970,25 zł, wartość umorzenia  

na dzień 21.02.2018 r. – 20 970,25 zł czyli 100%, wartość po umorzeniu środka trwałego  

0 zł, 

6) tokarka III-4/C-029 z 1963 r. o wartości 31 581,44 zł, wartość umorzenia na dzień 

21.02.2018 r. – 31 581,44 zł czyli 100%, wartość po umorzeniu środka trwałego 0 zł. 

 

Starosta przedstawił informację o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 27 lutego 2018 r.  

o godz. 16:30 (po zakończeniu sesji Rady Powiatu Raciborskiego) w Starostwie Powiatowym 

w Raciborzu (budynek A, parter, pok. nr 4). 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 365378.  

 

Starosta omówił: 

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

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z posiedzenia w dniu 19 lutego 2018 r.,  

która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 366285, 
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2) opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą  

z posiedzenia w dniu 20 lutego 2018 r., która znajduje się w systemie informatycznym 

Mdok pod numerem UID 366288, 

3) opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z posiedzenia w dniu 21 lutego  

2018 r., która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 366291, 

4) opinię Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z posiedzenia w dniu 22 lutego 2018 r., 

która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 366293, 

5) opinie Komisji Budżetu i Finansów z posiedzenia w dniu 26 lutego 2018 r.,  

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 366295. 

 

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 27 lutego 2018 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 lutego 2018 r. 

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

na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, maksymalnej 

kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady 

kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem  

w 2018 roku. 


