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OR.IV.0022.1.21.2018 

PROTOKÓŁ  NR 178/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 29 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.  

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 177/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 22 maja 2018 r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

5. Realizacja uchwały Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Starosta rozszerzył porządek obrad o opinie Komisji Budżetu i Finansów  

z posiedzenia w dniu 28 maja 2018 r. 

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. 

Starosta poinformował, że w Dzienniku Ustaw pod poz. 995 opublikowano obwieszczenie 

Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym. W związku z powyższym gdy istnieje 

taka konieczność w uchwałach omawianych/podejmowanych na dzisiejszym posiedzeniu 

zostanie wprowadzona autopoprawka w podstawie prawnej polegająca na zmianie publikatora 

ww. aktu prawnego na: „Dz. U. z 2018 r., poz. 995”.  
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Starosta przekazał, że kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się w tut. Starostwie 4 czerwca 

2018 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 177/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 maja 2018 r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią, po sprostowaniu treści na str. 13 – 14.  

 

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 

380668. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że w ww. projekcie uchwały w Rozdziale 80120 zwiększa się  

o kwotę 150 000,00 zł plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji  

i Remontów, z przeznaczeniem na realizację zadania „Adaptacja pomieszczeń na cele 

dydaktyczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu”. Powyższa zmiana  

ma również odzwierciedlenie w projekcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2018 – 2032. 

W związku z powyższym Skarbnik Powiatu zaapelowała, aby ze względu na trudną sytuację 

finansową Powiatu Raciborskiego, Zarząd nie wprowadzał nowych zadań do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2018 – 2032. 

Skarbnik Powiatu dodała, że nowa wersja projektu uchwały była omawiana podczas obrad 

Komisji Budżetu i Finansów w dniu 28 maja 2018 r. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 29 maja 2018 r., po wniesieniu 

autopoprawki do podstawy prawnej. 
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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 

380663. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 29 maja 2018 r., po wniesieniu autopoprawki do podstawy prawnej. 

 

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 29 maja 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 

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

nr OR.IV.0022.3.6.2018 z dnia 16 maja 2018 r. oraz w wersji elektronicznej dnia 28 maja 

2018 r. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przypomniał, że na sesję  

w dniu 29 maja 2018 r. skierowano projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przekształcenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu poprzez 

przeniesienie jego siedziby. Poinformował, że w treści akapitu 2 uzasadnienia ww. projektu 

uchwały należy wykreślić słowo w brzmieniu: „zamiaru”. Ponadto przekazał, że w Dzienniku 

Ustaw pod poz. 996 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo 

oświatowe. Mając na uwadze powyższe treść akapitu 2 uzasadnienia ww. projektu uchwały 

otrzyma brzmienie:  

„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  
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przy ul. Gimnazjalnej 3, zachodzi konieczność podjęcia uchwały w sprawie 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 2018 r. poz. 996).”. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że na sesji w dniu 29 maja 2018 r. Starosta zgłosi  

do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przekształcenia Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu poprzez przeniesienie jego 

siedziby autopoprawki do podstawy prawnej oraz uzasadnienia.  

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przejęcia  

od Województwa Śląskiego zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg 

wojewódzkich zlokalizowanych na terenie powiatu raciborskiego, w latach 2018 – 2021. 

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

383953. 

Starosta przekazał, że w ww. projekcie uchwały Rada Powiatu Raciborskiego wyraża zgodę 

na przejęcie od Województwa Śląskiego zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania 

dróg wojewódzkich, wymienionych w załączniku do projektu uchwały, zlokalizowanych  

na terenie powiatu raciborskiego, w okresie od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2021 r. 

Z propozycją współpracy, w zakresie zawarcia porozumienia dotyczącego przejęcia  

przez Powiat Raciborski zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich wystąpił 

Wicemarszałek Województwa Śląskiego. 

Porozumienie dotyczyć będzie przejęcia przez Powiat Raciborski kompetencji, praw  

i obowiązków oraz związanej z tym odpowiedzialności prowadzenia zadań letniego  

i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich położonych na terenie powiatu raciborskiego. 

Szczegółowo ono określi zakres i warunki realizacji zadań letniego i zimowego utrzymania 

dróg wojewódzkich będących przedmiotem porozumienia w tym również zasady 

przekazywania i rozliczania środków finansowych, przeznaczonych na utrzymanie tych dróg.  

W imieniu Powiatu Raciborskiego zadania te prowadzić będzie Powiatowy Zarząd Dróg  

w Raciborzu. 

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 przejęcia od Województwa Śląskiego zadań w zakresie letniego  
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i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie powiatu 

raciborskiego, w latach 2018 – 2021 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 26 czerwca 2018 r., po wprowadzeniu na wniosek Starosty autopoprawki  

do załącznika. 

 

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, 

psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

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

381043. 

Starosta przypomniał, 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 4 do 17 kwietnia 2018 r. Osobą uprawnioną do kontaktu z organizacjami 

pozarządowymi była Pani Beata Janowicz – inspektor w Referacie Edukacji. Żadna  

z  organizacji pozarządowych nie wzięła udziału w konsultacjach.  

Projekt niniejszej uchwały został skierowany do władz statutowych związków zawodowych 

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

Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty NSZZ Solidarność 80 w Raciborzu 

oraz Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Raciborzu, celem 

przedstawienia opinii. 

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 określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych  

w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
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Raciborski oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 26 czerwca 2018 r.,  

po wprowadzeniu na wniosek Starosty autopoprawki do podstawy prawnej. 

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem  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 

383628. 

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 wprowadzeniu na wniosek Sekretarza Powiatu autopoprawki 

do podstawy prawnej. 

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  

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok. 

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

383821. 

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 60014 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków będących w dyspozycji 

Referatu Inwestycji i Remontów z wydatków majątkowych do wydatków bieżących, 

kwoty 1 000,00 zł, z przeznaczeniem na zawarcie umowy o dzieło na opracowanie SIWZ,   

2) w Rozdziale 80130 zwiększa się o kwotę 2 350,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem na zawarcie umowy  

o dzieło na opracowanie SIWZ,   

3) w Rozdziale 80195 zmniejsza się o kwotę 2 350,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem na zawarcie umowy  

o dzieło na opracowanie SIWZ,  
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4) zmianie uległa podstawa prawna.  

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 4 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia  

Panu Andrzejowi Chroboczkowi – Członkowi Zarządu Powiatu Raciborskiego upoważnienia 

do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na XXIX Walnym Zgromadzeniu Członków 

Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny” w dniu 4 czerwca 2018 r. 

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

383677. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi 

Chroboczkowi – Członkowi Zarządu Powiatu Raciborskiego upoważnienia  

do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na XXIX Walnym Zgromadzeniu Członków 

Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny” w dniu 4 czerwca 2018 r.,  

po wprowadzeniu na wniosek Sekretarza Powiatu autopoprawek do: 

 

1) podstawy prawnej,  

2) § 4, który otrzymał brzmienie: „§ 4. 1.Wykonanie uchwały powierza się Członkowi 

Zarządu Powiatu Raciborskiego. 2. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawować będzie 

Starosta Raciborski.”,  

oraz polegających na dodaniu § 5 w brzmieniu: „§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia.”. 

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

nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zaprezentował projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew i krzewów 

przez Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, przy ul. Grzonki 1. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

383592. 

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

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

i krzewów przez Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, przy ul. Grzonki 1,  

po wprowadzeniu na wniosek Sekretarza Powiatu autopoprawki do podstawy prawnej. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawił projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie odwołania rokowań na sprzedaż nieruchomości 

zabudowanej, położonej w Raciborzu przy ulicy Kombatantów 5, stanowiącej własność 

Powiatu Raciborskiego. 

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

383924. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przypomniał, że Uchwałą  

Nr 173/821/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r. Zarząd ogłosił rokowania na sprzedaż 

nieruchomości zabudowanej, położonej w Raciborzu przy ulicy Kombatantów 5, stanowiącej 

własność Powiatu Raciborskiego. Termin rokowań został wyznaczony na dzień 30 maja  

2018 r. na godzinę 10.00. 

Pismem z dnia 10 maja 2018 r. obecny dzierżawca przedmiotowej nieruchomości 

poinformował Zarząd Powiatu Raciborskiego o woli kontynuowania dzierżawy w kolejnych 

latach w celu realizacji usług z zakresu ochrony zdrowia. 

W związku z powyższym odwołuje się ww. rokowania w związku z koniecznością dokonania 

oceny alternatywnego sposobu zagospodarowania nieruchomości.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie odwołania rokowań na sprzedaż 

nieruchomości zabudowanej, położonej w Raciborzu przy ulicy Kombatantów 5, stanowiącej 

własność Powiatu Raciborskiego. 

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

383613. 

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

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, II Liceum Ogólnokształcącego  

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

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

Specjalnych w Raciborzu, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu, 

Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Raciborzu, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, Powiatowego Urzędu 

Pracy w Raciborzu, Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Edukacji dot. przedstawienia 

sytuacji finansowej związanej z brakami na wynagrodzenia i składkami od nich naliczanymi  

w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski - wg stanu na 31.03.2018 r. 

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

382382. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że dnia 5 kwietnia 2018 r. Referat Edukacji skierował  

do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski pismo z prośbą o wypełnienie tabeli płacowej dotyczącej przewidywanego 

wykonania w 2018 roku w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. W związku  

z wykazanymi brakami w kwocie 1 795 566 zł, środki te powinny zostać zabezpieczone  

w budżecie Powiatu Raciborskiego.  

Mając na uwadze powyższe, Skarbnik Powiatu zaapelowała, aby wstrzymać decyzje 

związane z podejmowaniem nowych zadań, które finansowane będą z budżetu Powiatu 

Raciborskiego.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją nt. sytuacji finansowej związanej  

z brakami na wynagrodzenia i składkami od nich naliczanymi w szkołach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski – wg stanu  

na 31 marca 2018 r. W związku z wykazanymi brakami w kwocie 1 795 566 zł, uznał,  

iż zasadnym jest zabezpieczenie powyższych środków w budżecie Powiatu Raciborskiego.  

 

Starosta poinformował, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 29 maja  

o godz. 17:00 (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 383807. 

 

Starosta przedstawił: 

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

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z posiedzenia w dniu 21 maja 2018 r.,  

która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 382698,  

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

z posiedzenia w dniu 22 maja 2018 r., która znajduje się w systemie informatycznym 

Mdok pod numerem UID 383804, 

3) opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z posiedzenia w dniu 23 maja 2018 r., 

która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 383805, 

4) wniosek i opinię Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z posiedzenia w dniu 24 maja 

2018 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 383806. 

Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej  

i Rolnictwa udzielić odpowiedzi na wniosek Komisji,  

5) opinie Komisji Budżetu i Finansów z posiedzenia w dniu 28 maja 2018 r., które znajdują 

się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 383933. 

 

Sekretarz Powiatu przypomniała, że Zarząd Powiatu Raciborskiego na posiedzeniu  

w dniu 8 maja 2018 r. wstępnie zapoznał się z kartą informacyjną Wydziału Organizacyjnego 

dot. nagrody jubileuszowej Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, postanawiając,  

że decyzja w ww. sprawie zostanie podjęta do końca maja 2018 r. 

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że decyzję w sprawie nagrody 
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jubileuszowej dla Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  w Raciborzu podejmie w terminie późniejszym. 

O powyższym Wydział Organizacyjny poinformuje Dyrektora.  

 

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 XXXIX/347/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie emisji 

obligacji komunalnych Powiatu Raciborskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 

– uzupełnienie. 

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

383248. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Magdalena Powązka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12 

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  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 29 maja 2018 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 29 maja 2018 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2018 rok (rezerwa).  

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

Powiatu Raciborskiego na 2018 rok. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi 

Chroboczkowi – Członkowi Zarządu Powiatu Raciborskiego upoważnienia  

do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na XXIX Walnym Zgromadzeniu Członków 

Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny” w dniu 4 czerwca 2018 r. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew 

i krzewów przez Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu,  

przy ul. Grzonki 1. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie odwołania rokowań na sprzedaż 

nieruchomości zabudowanej, położonej w Raciborzu przy ulicy Kombatantów 5, 

stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 


