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OR.IV.0022.1.19.2018 

PROTOKÓŁ  NR 176/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 15 maja 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.  

Starosta poinformował o nieobecności Wicestarosty do dnia 18 maja br.  

Nawiązując do informacji, o której mowa w poprzednim protokole Starosta przekazał, 

że na kolejne posiedzenie zostanie zaproszony Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu.  

Starosta wniósł zmiany do porządku obrad polegające na przesunięciu pkt 2 i 3  

– projektów uchwał Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2018 r. oraz w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2018 – 2032 – do końcowej części posiedzenia,  

tj. po rozpatrzeniu kart informacyjnych.  

 Po zmianie, 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. 

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 175/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 8 maja 2018 r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego – I część.  

3. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu  

oraz z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2017.  

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

5. Sprawy różne. 

6. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego – II część.  
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Starosta przekazał, że kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się w tut. Starostwie  

22 maja 2018 r. o godz. 07.30.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 175/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 8 maja 2018 r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią, po uzupełnieniu zapisów na str. 5. 

 

Ad. 2 

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia, Starosta przedstawił projekt uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu. 

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

379925. 

Starosta przypomniał, że Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu 

zwrócił się z prośbą o przyznanie w formie dotacji środków finansowych w związku  

z prowadzonym remontem pomieszczeń Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej. Wsparcie 

finansowe zostanie przeznaczone na wyposażenie pomieszczeń kuchennych, jadalni, szatni 

oraz dyżurki m.in. w meble, sprzęt audiowizualny, sprzęt teleinformatyczny, sprzęt kuchenny. 

Zgodnie z uregulowaniami prawnymi przekazanie środków nastąpi za pośrednictwem 

Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.  

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 przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 29 maja 2018 r. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek omówił projekt uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie 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 

380282. 
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Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przypomniał, że przedmiotowy 

projekt uchwały omawiany był w trakcie posiedzenia w dniu 10 kwietnia 2018 r.  

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz. U.  

z 2015 r. poz. 1881) został on przedstawiony związkom zawodowym zrzeszającym 

nauczycieli działającym w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  

w Raciborzu, tj. Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” 

Pracowników Oświaty w Raciborzu, Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty 

NSZZ Solidarność 80 z siedzibą w Raciborzu, Związkowi Nauczycielstwa Polskiego Oddział 

Międzygminny w Raciborzu, które pozytywnie zaopiniowały ww. projekt. 

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 przekształcenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

nr 1 w Raciborzu poprzez przeniesienie jego siedziby oraz postanowił o jego przekazaniu  

na sesję w dniu 29 maja 2018 r. 

 

Starosta zaprezentował 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 

379883. 

Szczegółowych informacji w sprawie przedmiotowego projektu uchwały udzielił obecny  

w tej części posiedzenia Kierownik Referatu Spraw Społecznych Aleksander Kasprzak,  

który przekazał, że Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu zaproponował dokonanie 

zmian w strukturze organizacyjnej jednostki polegających na tym, że w ramach Zakładu 

ambulatoryjnych usług zdrowotnych tworzy się: 

1) Poradnię Chorób Wewnętrznych; 

2) Poradnię Pediatryczną. 

Zmienia się strukturę organizacyjną niektórych komórek organizacyjnych podległych 

bezpośrednio Dyrektorowi: 

1) z Działu Kadrowo-Płacowego wydziela się Sekcję Płac, którą przenosi się do pionu 

Głównego Księgowego; 

2) zmienia się nazwę Działu Kadrowo-Płacowego na Dział Kadr; 

3) w pionie Głównego Księgowego likwiduje się: 
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a) Sekcję Finansowo-Księgową i Księgowości Materiałowej; 

b) Sekcję Kosztów; 

4) tworzy się stanowisko Inspektora Ochrony Danych. 

 

Zmienia się również strukturę organizacyjną niektórych komórek organizacyjnych podległych 

bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych: 

1) likwiduje się Oddział Rehabilitacji; 

2) w Oddziale Chirurgicznym likwiduje się: 

a) odcinek chirurgii ogólnej; 

b) odcinek chirurgii dziecięcej; 

c) odcinek urologiczny; 

d) trakt zabiegowo-operacyjny; 

3) w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej likwiduje się trakt zabiegowo-operacyjny; 

4) w Oddziale Wewnętrznym II o profilu nefrologiczno-gastroenterologiczno-internistycznym 

likwiduje się: 

a) odcinek chorób wewnętrznych; 

b) odcinek nefrologiczny; 

c) odcinek gastroenterologiczny; 

d) pracownię endoskopii (przeniesiona do Oddziału Chirurgicznego); 

5) w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym likwiduje się trakt zabiegowo-operacyjny; 

6) w Oddziale Otolaryngologicznym likwiduje się: 

a) odcinek chirurgii szczękowo-twarzowej; 

b) odcinek otolaryngologiczny; 

c) odcinek otolaryngologiczny dla dzieci-leczenie jednego dnia; 

d) trakt zabiegowo-operacyjny; 

7) w Pogotowiu Ratunkowym likwiduje się Dyspozytornię; 

8) zmienia się nazwę samodzielnego stanowiska Pielęgniarka Epidemiologiczna  

na Specjalista do spraw epidemiologii. 

 

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

aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji 

(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r., poz. 2488) Zarząd skierował projekt omawianej uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego do konsultacji. 

Ponieważ przedstawione powyżej zmiany statutu nie powodują zmian w sytuacji osób 

zatrudnionych w Szpitalu Rejonowym, Zarząd nie skierował ww. projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego 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). 

Powyższe zmiany w statucie Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu 

pozytywnie zaopiniowała Rada Społeczna Zakładu podejmując uchwałę nr 3/2018  

z dnia 24 kwietnia 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 nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

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

W tym momencie Kierownik Referatu Spraw Społecznych Aleksander Kasprzak opuścił 

posiedzenie. 

 

Ad. 3 

 

Starosta przedstawił „Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu oraz z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2017”.  

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

380744. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się ze „Sprawozdaniem z działalności 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu oraz z efektów pracy organizatora 

rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2017” wprowadził do niego autopoprawkę polegającą  

na zmianie tytułu, zgodnie z brzmieniem załącznika do Uchwały dotyczącej planu pracy Rady  

na rok 2018.  

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował „Sprawozdanie  

z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu oraz efektów pracy 
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organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2017. Wykaz potrzeb w zakresie pomocy 

społecznej” oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 29 maja 2018 r. 

 

Ad. 4 

 

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 

380557. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Zarządu Powiatu 

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

na wniosek Skarbnika Powiatu, wprowadził do niego autopoprawki polegające na tym, że: 

1) w Rozdziale 85395 zwiększa się o kwotę 6 600,00 zł plan dotacji celowej zgodnie  

z decyzją Nr FBI.3111.7.11.2018 z dnia 9 maja 2018 r. otrzymanej od Wojewody 

Śląskiego, z przeznaczeniem na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom,  

2) w Rozdziale 75020 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków będących  

w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego z wydatków majątkowych na wydatki bieżące 

kwoty 25 000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżące 

funkcjonowanie urzędu (karta informacyjna w ww. sprawie zostanie przedstawiona  

w pkt 5 protokołu),  

3) w Rozdziale 85395 zwiększa się o kwotę 6 600,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia 

pieniężnego w związku z posiadaniem Karty Polaka.  

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. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

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 2018. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

380565. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2018 rok, na wniosek Skarbnika 

Powiatu, wprowadził do niego autopoprawki polegające  na tym, że: 

1) w Rozdziale 85395 zwiększa się o kwotę 6 600,00 zł plan dotacji celowej zgodnie  

z decyzją Nr FBI.3111.7.11.2018 z dnia 9 maja 2018 r. otrzymanej od Wojewody 

Śląskiego, z przeznaczeniem na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom,  

2) w Rozdziale 85395 zwiększa się o kwotę 6 600,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia 

pieniężnego w związku z posiadaniem Karty Polaka.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 2018. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Raciborskiego za 2017 rok. 

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

380382. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Raciborskiego  

za 2017 rok, na wniosek Skarbnika Powiatu, wprowadził do niego autopoprawki polegające 

na tym, że § 2 otrzymał brzmienie:  

„§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu. 2. Nadzór nad wykonaniem 

uchwały sprawować będzie Starosta Raciborski.”.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przekazania sprawozdania 

finansowego Powiatu Raciborskiego za 2017 rok. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2018. 
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Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

wskazania dwóch członków Zarządu Powiatu Raciborskiego do dokonania czynności 

prawnych związanych z emisją obligacji komunalnych Powiatu Raciborskiego na łączną 

kwotę 10.000.000,00 zł. 

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

380955. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu 

Powiatu Raciborskiego do dokonania czynności prawnych związanych z emisją obligacji 

komunalnych Powiatu Raciborskiego na łączną kwotę 10.000.000,00 zł. 

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

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek omówił projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie czterech drzew 

przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach, przy ul. Szkolnej 2. 

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

380664. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przypomniał, że Zarząd 9 maja 

2017 r. podjął Uchwałę w sprawie ustanowienia pełnomocnika do wydawania zgód 

właścicielskich na usunięcie drzew oraz krzewów na nieruchomościach Powiatu 

Raciborskiego. Pełnomocnikiem tym został Krzysztof Sporny – Kierownik Referatu Ochrony 

Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Raciborzu.  

Pełnomocnik upoważniony jest do wydawania w imieniu Zarządu Powiatu Raciborskiego 

zgód właścicielskich na usuwanie drzew i krzewów przez posiadaczy nieruchomości 

stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. 

W związku z dłuższą nieobecnością ww. Kierownika, zachodzi konieczność, aby zgoda  

na usunięcie czterech drzew przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach była 

wyrażona przez organ reprezentujący właściciela czyli Powiat Raciborski, którym w zakresie 

gospodarowania nieruchomościami jest Zarząd Powiatu Raciborskiego. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie czterech 

drzew przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach, przy ul. Szkolnej 2. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 
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Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawił projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie 

nieruchomością na cele budowlane. 

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

379315. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek wyjaśnił, iż przedmiotowy 

projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane  

przez TAURON Dystrybucja S.A. w Krakowie nieruchomościami, oznaczonymi jako działki 

nr 110 a.m. 1 Łańce, nr 449/12 a.m. 1 Łańce, nr 90 a.m. 2 Łańce, stanowiącymi fragmenty 

publicznych dróg powiatowych, w związku z przebudową sieci linii 20 kV - linia "Kobyla"  

z BZE p. 11 wraz z odczepami do stacji na terenie miejscowości Kobyla, Pstrążna, Kornowac. 

Uzgodnienie projektu inwestycji, zasady, terminy zajęcia nieruchomości oraz wzajemne 

zobowiązania dotyczące zakresu prac TAURON Dystrybucja S.A. w Krakowie uzgodni  

z Powiatowym Zarządem Dróg w Raciborzu. 

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

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

nieruchomością na cele budowlane. 

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

 

Starosta omówił 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 

379912. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 
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Ad. 5 

 

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 

380525. 

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

II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu  

z dnia 8 i 11 maja 2018 r. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. umieszczenia 

informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

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

380366. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął oraz polecił umieścić w Biuletynie Informacji 

Publicznej Starostwa Powiatowego w Raciborzu w terminie do dnia 31 maja 2018 r. 

informacje nt.: 

1) wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego, w tym kwoty deficytu/nadwyżki w 2017 roku, 

2) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 

środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia  

o Wolnym Handlu (EFTA), 

3) kwoty zobowiązań wymagalnych, 

4) kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty 

dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, 

5) wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń 

umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł,  

wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, 

6) wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej. 

 



 

 

11 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek omówił kartę informacyjną 

Wydziału Organizacyjnego dot. zapoznania się z protokołem z posiedzenia Rady Nadzorczej 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. z dnia 27 kwietnia 2018 r.  

oraz analizy kwartalnej informacji o spółce za I kwartał 2018 r. 

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

380371. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek poinformował,  

że przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej PKS Sp. z o.o. w dniu 27 kwietnia 2018 r. 

były: zapoznanie się z pisemnym sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania 

finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności 

Spółki w roku obrotowym 2017, ocena sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, 

ocena wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017, 

sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017, analiza pisemnej 

informacji Zarządu Spółki o sytuacji ekonomicznej Spółki na dzień 31 marca 2018 r.  

oraz w I kwartale 2018 r., podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie 

zobowiązania z tytułu kredytu w rachunku bankowym Spółki do wysokości 1.000.000 zł. 

Zgodnie z oświadczeniem Prezesa Zarządu PKS Sp. z o.o. przedstawione dane o sytuacji 

finansowej Spółki stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem nr 16/27.04/2018 z przebiegu 

posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu odbytego w dniu 27 kwietnia 2018 r.  

w siedzibie Spółki, przyjął kwartalną informację o Spółce za I kwartał 2018 r.  

oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o. w Raciborzu w 2017 r. 

 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Wydziału Organizacyjnego  

dot. zwiększenia planu wydatków na 2018 r. w części, której dysponentem jest Wydział 

Organizacyjny, w zakresie funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności w Raciborzu. 

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

380772. 
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Starosta poinformował, że utworzenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności w Raciborzu spotkało się z przychylnością i zrozumieniem wśród 

mieszkańców powiatu korzystających z tego typu świadczeń. Postrzegane jest jako 

pozytywny aspekt, jednakże plan wydatków na 2018 r. na ten cel okazał się niewystarczający. 

Na koniec kwietnia br. wpłynęło 750 wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu 

niepełnosprawności. Jeśli taka tendencja się utrzyma do końca roku może wpłynąć ponad 

2000 wniosków. Jest to ilość znacznie powyżej planowanej na etapie tworzenia Zespołu.  

Na chwilę obecną, na funkcjonowanie Zespołu w budżecie brakuje kwoty 65 000,00 zł. 

Zgodnie z informacją przekazaną przez Przewodniczącą Powiatowego Zespołu ds. Orzekania 

o Niepełnosprawności wnioskowane środki zostaną przeznaczone na zawarcie umów  

z lekarzami oraz specjalistami w zakresie udziału w posiedzeniach składów orzekających, 

wydanie orzeczeń oraz weryfikację merytoryczną złożonych wniosków. Brakująca kwota  

to 40 000,00 zł. Ponadto 30.06.2018 r. wygasa 6 – cio miesięczna umowa na utrzymanie 

czystości w siedzibie Zespołu. Koszt rocznej usługi kształtuje się w granicach 25 000,00 zł. 

Istnieje szansa w najbliższym czasie na otrzymanie dotacji Wojewody Śląskiego  

z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności w Raciborzu, co zrekompensowałoby zaangażowane w jego 

funkcjonowanie środki z budżetu powiatu. Mimo monitów w Śląskim Urzędzie 

Wojewódzkim w Katowicach, na chwilę obecną nie jest znana data przekazania ww. dotacji.  

W obecnej sytuacji właściwym krokiem wydaje się zwiększenie planu wydatków Wydziału 

Organizacyjnego o kwotę  65 000,00 zł  z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego 

Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu.  

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie planu wydatków 

Wydziału Organizacyjnego, w zakresie funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności w Raciborzu o kwotę 45 000,00 zł, w tym na utrzymanie czystości  

w siedzibie Zespołu w kwocie 25 000,00 zł, a środki na ten cel przeznaczył z nadwyżki 

budżetowej Powiatu Raciborskiego. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego dot. zwiększenia planu 

wydatków na 2018 r. w części, której dysponentem jest Wydział Organizacyjny. 

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

380786. 
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Starosta przekazał, że analizując dotychczasowe wykonanie planu wydatków będących  

w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego należy zwrócić uwagę na niedoszacowaną kwotę 

środków w planie wydatków na 2018 r. w zakresie realizacji zakupu usług pozostałych  

w jednostce. Na chwilę obecną kwota niezbędna do prawidłowego zapewnienia 

funkcjonowania Starostwa to 99 264,00 zł. Powodem tego niedoszacowania jest  

m.in. znaczny wzrost opłat za przesyłki pocztowe, w tym także nieprzewidywany wzrost 

korespondencji wychodzącej z Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu 

oraz niewystarczające środki, których brak nie pozwoli na realizację części zadań  

w II półroczu 2018 r.   

Chcąc dostosować plan wydatków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego  

do przyjętych na 2018 r. zadań, wprowadzono szereg ograniczeń w wydatkach bieżących,  

jak również podjęto decyzję o rezygnacji z zakupu w 2018 r. 7 sztuk komputerów typu  

All in One, a kwotę 25 000,00 zł przeznaczyć na usługę w 2018 r. zabezpieczenia usług 

drukowania, kserowania oraz serwisu drukarek w Wydziale Komunikacji i Transportu.  

Dalsze ograniczenie wydatków związanych z funkcjonowaniem Starostwa grozi zakłóceniami 

w działalności urzędu, stąd też właściwym krokiem wydaje się zgoda na przesunięcie kwoty 

25 000,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków Wydziału Organizacyjnego o kwotę   

96 464,00 zł  z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Starostwa, w tym:  

1) 40 000,00 na opłatę usług pocztowych realizowanych na rzecz Starostwa (wzrost  

w stosunku do 2017 r. – wykonanie w 2017 r. 86.943,65 zł), 

2) 20 000,00 na bieżącą działalność Starostwa, 

3) 20 664,00 zł na zapewnienie asysty i nadzoru autorskiego nad systemem RATUSZ  

w latach 2018 / 2019, 

4) 13 200,00 zł na odnowienie licencji Serwisu Informacji Prawnej LEX dla samorządu 

terytorialnego (10 200,00 zł) oraz z zakresu budownictwa (3 000,00 zł), 

5) 2 600,00 zł na zapewnienie asysty i nadzoru autorskiego nad systemem FORIS.  

 

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na przeniesienie w planie 

wydatków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego z wydatków majątkowych  

na wydatki bieżące kwoty 25 000,00 zł w ramach rozdziału 75020, z przeznaczeniem  

na zabezpieczenie usług drukowania, kserowania oraz serwisu drukarek Wydziału 

Komunikacji i Transportu oraz na zwiększenie planu wydatków Wydziału Organizacyjnego  

o kwotę 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżące 
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funkcjonowanie Starostwa, a środki na ten cel przeznaczył z nadwyżki budżetowej Powiatu 

Raciborskiego. 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów  

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego Nr OR.VII.272.6.2018 pn. „Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki 

zawodów w Powiecie Raciborskim” - zadanie nr 1 - roboty budowlane w Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu - zakres dwóch pracowni 

chemicznych i pracowni hotelarsko-turystycznej”. 

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

380296. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie środków finansowych  

na sfinansowanie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego Nr OR.VII.272.6.2018 pn. „Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki 

zawodów w Powiecie Raciborskim” - zadanie nr 1 - roboty budowlane w Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu - zakres dwóch pracowni 

chemicznych i pracowni hotelarsko-turystycznej” do kwoty 432 335,82 zł w dziale 801, 

rozdziale 80130 § 6059. Płatne ze środków będących w dyspozycji Referatu.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

dot. zakupu książek zat. „Od Joannitów do ratowników, czyli dzieje strażaków ziemi 

raciborskiej” z okazji 160-lecia powstania Straży Pożarnej w Raciborzu. 

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

380968. 

Starosta zapoznał zebranych z pismem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej w Raciborzu, który w związku z przypadającą w tym roku 160-tą rocznicą 

powstania Straży Pożarnej w Raciborzu i wydania z tej okazji książki pt. „Od Joannitów  

do ratowników, czyli dzieje strażaków ziemi raciborskiej” zwrócił się z prośbą o zakup  

i nieodpłatne przekazanie 200 egz. ww. książki na potrzeby tut. Komendy i Ochotniczych 

Straży Pożarnych.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do omówienia karty informacyjnej dot. zakupu 

książek zat. „Od Joannitów do ratowników, czyli dzieje strażaków ziemi raciborskiej”  

z okazji 160-lecia powstania Straży Pożarnej w Raciborzu powróci na kolejnym posiedzeniu.  
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Starosta 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.  

Sekretarz Powiatu przypomniała, że przedmiotowa karta informacyjna omawiana była  

na posiedzeniu w dniu 6 lutego 2018 r. i na prośbę Wicestarosty została skierowana  

na dzisiejsze posiedzenie.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie budżetu Zespołu Szkół 

Specjalnych w Raciborzu z przeznaczeniem na zakup sprzętu do Terapii Metodą Tomatisa.  

W związku z faktem, iż koszt zakupu ww. sprzętu wynosi 57 717,00 zł, a Referat Edukacji 

posiada w dyspozycji środki w wysokości 27 717,00 zł w rozdziale 80195 § 4240, pozostała 

kwota w wysokości 30 000,00 zł przekazana zostanie do budżetu szkoły ze środków 

nadwyżki budżetowej Powiatu Raciborskiego. 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. prośby Prezesa Zarządu 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o., o sfinansowanie 

kosztów prowadzenia świetlicy młodzieżowej na rok 2018. 

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

370829. 

Sekretarz Powiatu przypomniała, że przedmiotowa karta informacyjna omawiana była  

na posiedzeniu w dniu 27 marca 2018 r. i również na prośbę Wicestarosty została skierowana 

na dzisiejsze posiedzenie.  

Ze względu na sytuację finansową Powiatu Raciborskiego, Skarbnik Powiatu podkreśliła 

konieczność wprowadzenia oszczędności w funkcjonowaniu wszystkich jednostek 

organizacyjnych oraz zakazu dysponowania, bez zgody Zarządu, środkami przeznaczonymi 

na wynagrodzenia i pochodne. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. prośby Prezesa 

Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o.,  

o sfinansowanie kosztów prowadzenia świetlicy młodzieżowej na rok 2018 wyraził zgodę  

na zwiększenie planu wydatków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego o kwotę 

70 000,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie kapitału zakładowego Spółki poprzez objęcie 
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udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, a środki na ten cel przeznaczył z nadwyżki 

budżetowej Powiatu Raciborskiego. 

 

Starosta przedstawił wnioski Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 11 maja 2018 r.,  

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 380944. 

W związku z prowadzoną przez Komisję Rewizyjną kontrolą pn. „Absolutorium”  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił: 

1) Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu w udzielić odpowiedzi na wniosek 

nr 1, 

2) Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych udzielić odpowiedzi na wniosek nr 2, 

3) Inspektorowi ds. pomocy prawnej w Wydziale Organizacyjnym udzielić odpowiedzi  

na wniosek nr 3,  

4) Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa udzielić 

odpowiedzi na wnioski nr 4 i 5, po uzgodnieniu z Wydziałem Finansowym. 

 

W związku ze skargą z dnia 7 maja 2018 r. rozpatrywaną przez Komisję Rewizyjną 

Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

1) polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych udzielić odpowiedzi na wniosek nr 1, 

2) przekazał radcy prawnemu Lidii Chrzan do realizacji wniosek nr 2 dotyczący sporządzania 

opinii prawnej w zakresie trybu rozpatrzenia skargi z dnia 7 maja 2018 r. 

 

Starosta poinformował, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 23 maja  

2018 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu (budynek A, parter, pok. nr 4). 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 380971. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Powiatowego Urzędu Pracy  

w Raciborzu nr FK.070.I.31.2018.MŁ z dnia 8 maja 2018 r., przedstawionym  

przez Skarbnika Powiatu, wyraził zgodę na prefinansowanie wydatków ze środków własnych 

Powiatu Raciborskiego w kwocie 10 000,00 zł w związku z realizacją przez Powiatowy 

Urząd Pracy w Raciborzu projektu „Klub Integracji Społecznej w Raciborzu” 2018-2020  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  

na lata 2014 – 2020. O powyższym Wydział Finansowy poinformuje Dyrektora. 
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Ad. 6 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt 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 

380668. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

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

na wniosek Skarbnika Powiatu oraz uwzględniając podjęte decyzje, o których mowa w pkt 5 

protokołu, wprowadził do niego autopoprawki polegające na tym, że: 

a) § 2. otrzymał brzmienie: „§ 2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi 

planowany deficyt budżetu Powiatu Raciborskiego w kwocie 9.865.778,00 zł,  

który zostanie pokryty: 

1) z emisji papierów wartościowych - 8.310.832,00 zł, 

2) przychodami pochodzącymi z wolnych środków - 1.554.946,00 zł.”,  

b) w Rozdziale 60095 zwiększa się o kwotę 70 000,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego, z przeznaczeniem na zwiększenie kapitału 

zakładowego Spółki PKS w Raciborzu poprzez objęcie udziałów w podwyższonym 

kapitale zakładowym,  

c) w Rozdziale 75020 zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie 

urzędu (m.in. asysta i nadzór autorski programów finansowych i komunikacyjnych, 

licencja Serwisu Informacji Prawnej LEX), 

d) w Rozdziale 80102 zwiększa się o kwotę 33 511,00 zł plan wydatków Zespołu Szkół 

Specjalnych w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup sprzętu do terapii metodą Tomatisa, 

e) w Rozdziale 80111 zwiększa się o kwotę 9 310,00 zł plan wydatków Zespołu Szkół 

Specjalnych w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup sprzętu do terapii metodą Tomatisa,  

f) w Rozdziale 80134 zwiększa się o kwotę 14 896,00 zł plan wydatków Zespołu Szkół 

Specjalnych w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup sprzętu do terapii metodą Tomatisa,  

g) w Rozdziale 80195 zmniejsza się o kwotę 27 717,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Edukacji, z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Specjalnych  

w Raciborzu na zakup sprzętu do terapii metodą Tomatisa,  



 

 

18 

h) w Rozdziale 85321 zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie 

urzędu (m.in. usługa sprzątania w siedzibie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności) oraz o kwotę 20 000,00 zł  zwiększa się plan wydatków będących 

w dyspozycji Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, z przeznaczeniem na realizację 

posiedzeń składów orzekających oraz na merytoryczną weryfikację złożonych wniosków,  

i) poprawieniu drobnych błędów redakcyjnych, 

j) zmianie kwot ogółem.  

 

Po zmianie, 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 dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2018 rok oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 29 maja 2018 r. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt 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 

380663. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2018 – 2032, na wniosek Skarbnika Powiatu oraz uwzględniając 

podjęte decyzje, o których mowa w pkt 5 protokołu, wprowadził do niego autopoprawki 

polegające na tym, że: 

a) dopisuje się zadanie Usługa drukowania, kserowania i serwisu drukarek w Wydziale 

Komunikacji i Transportu na lata 2018-2020 o wartości 100 000,00 zł. Okres realizacji  

w latach 2018-2020,  

b) dopisuje się zadanie Przebudowa z rozbudową budynku szpitala w celu stworzenia 

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu o wartości 1 730 000,00 zł – wkład własny powiatu. Okres realizacji  

w latach 2019-2022 

oraz wynikające z projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok. 
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Po zmianie, 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 dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2018 – 2032 oraz postanowił o jego przekazaniu 

na sesję w dniu 29 maja 2018 r. 

 

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

3. Andrzej Chroboczek – Członek Zarządu 

4. Brygida Abrahamczyk – Członek Zarządu  

5. Piotr Olender – Członek Zarządu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

21 

Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 15 maja 2018 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 15 maja 2018 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2018 rok. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2018. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania sprawozdania 

finansowego Powiatu Raciborskiego za 2017 rok. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wskazania dwóch członków Zarządu 

Powiatu Raciborskiego do dokonania czynności prawnych związanych z emisją obligacji 

komunalnych Powiatu Raciborskiego na łączną kwotę 10.000.000,00 zł. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie 

czterech drzew przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach,  

przy ul. Szkolnej 2. 

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

nieruchomością na cele budowlane. 

9. 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. 


