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OR.IV.0022.1.33.2018 

PROTOKÓŁ  NR 190/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 4 września 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 189/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 27 sierpnia 2018 r. 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

Starosta rozszerzył porządek posiedzenia o materiały dodatkowe, tj.: 

1) kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

Nr OR.VII.272.26.2018 pn. „Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów  

w Powiecie Raciborskim” – dostawa wyposażenia dydaktyczno-specjalistycznego  

oraz meblowego dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  

w Raciborzu”, 

2) kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. realizacji umowy  

nr OR.VII.273.9.2018 z dnia 21.08.2018 r. na zadaniu pn.: „Adaptacja pomieszczeń  

na cele dydaktyczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu” – zmiana 

sposobu użytkowania mieszkania służbowego na gabinet dydaktyczny”, 
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3) kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego dot. zmiany sposobu przeznaczenia 

wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na 2018 r. 

 

Jednocześnie Starosta poinformował, że w pkt 4 posiedzenia weźmie udział Kierownik 

Referatu Inwestycji i Remontów Roman Peikert.  

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. 

Starosta przekazał, że kolejne posiedzenie będzie miało miejsce w tut. Starostwie  

12 września 2018 r. o godz. 12.00.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 189/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 sierpnia  

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

 

Ad. 2 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego. 

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

401292. 

Wicestarosta przypomniał, że przedmiotowy projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu  

w dniu 20 lipca 2018 r. 

Realizując postanowienia art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo 

farmaceutyczne (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2211 ze zm.) wystąpiono do Prezydenta, 

Burmistrzów, Wójtów Gmin Powiatu Raciborskiego oraz Śląskiej Izby Aptekarskiej o opinię 

na temat ww. projektu uchwały. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy 

aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego został zaopiniowany pozytywnie. 

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  
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lub organizacjami 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 

(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r., poz. 2488) skierowano ww. projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego do konsultacji. 

Konsultacje przeprowadzono w formie pisemnego i elektronicznego wyrażenia opinii  

w terminie od dnia 6 sierpnia 2018 r. do dnia 22 sierpnia 2018 r. 

Osobą upoważnioną do kontaktu z organizacjami pozarządowymi był Kierownik Referatu 

Spraw Społecznych. 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 projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  

na terenie powiatu raciborskiego oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję, która odbędzie 

się w dniu 25 września 2018 r.  

 

Ad. 3 

 

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 

401430. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2018 rok. 

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

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na rok 2018. 

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

401433. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2018. 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

w Rudach Panu Rafałowi Lazarowi do przystąpienia do projektu pn.: „Ponadnarodowa 

mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego w ramach akcji KA1 pt. „Mobilność kadry 

edukacji szkolnej” w ramach programu ERASMUS+. 

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

394976. 

Wicestarosta przekazał, że udzielenie Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach Panu Rafałowi Lazarowi pełnomocnictwa do składania  

w imieniu Powiatu Raciborskiego oświadczeń woli związanych z przystąpieniem do projektu 

realizowanego w ramach akcji KA1 pt. „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach 

programu ERASMUS+ pozwoli Dyrektorowi pozyskać środki ze źródeł pozabudżetowych. 

Przedmiotowy projekt realizowany w ramach akcji KA1 ma na celu poprawę jakości pracy 

placówki oświatowej osiąganą przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych 

takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe. 

Wartość projektu to 132 764 zł. Projekt nie przewiduje wkładu własnego finansowego, 

realizowany będzie w okresie 24 miesięcy. Data zakończenia projektu - 2 września 2020 r. 

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

0 głosów wstrzymujących – po wniesieniu, na wniosek Wicestarosty, autopoprawek 

polegających na poprawieniu drobnych błędów redakcyjnych, podjął uchwałę w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

w Rudach Panu Rafałowi Lazarowi do przystąpienia do projektu pn.: „Ponadnarodowa 

mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego w ramach akcji KA1 pt. „Mobilność kadry 

edukacji szkolnej” w ramach programu ERASMUS+. 

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

nr OR.IV.0025.1.2018. 
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Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zaprezentował projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Raciborskiego 

nieruchomości stanowiącej współwłasność osób fizycznych, położonej w Szonowicach. 

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

400735. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek poinformował,  

że przedmiotowy projekt uchwały dotyczy nabycia na rzecz Powiatu Raciborskiego prawa 

własności części nieruchomości gruntowej, położonej w Szonowicach, oznaczonej jako 

działka nr 92/3 (arkusz mapy 2), obręb Szonowice, o pow. 0,0096 ha, stanowiącej 

współwłasność osób fizycznych, a zapisanej w księdze wieczystej nr GL1R/00035308/0, 

prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Raciborzu. Nabywana działka nr 92/3 (arkusz mapy 3), 

obręb Szonowice stanowi część pasa drogi powiatowej. 

Nabycie działki nr 92/3 (arkusz mapy 2), obręb Szonowice nastąpi odpłatnie, za cenę  

3 460,00 zł, płatną jednorazowo, po zawarciu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. 

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty sądowe poniesie Powiat Raciborski. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie nabycia na rzecz Powiatu 

Raciborskiego nieruchomości stanowiącej współwłasność osób fizycznych, położonej  

w Szonowicach. 

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

 

Ad. 4 

 

Obecny w tej części posiedzenia Kierownik Referatu Inwestycji i Remontu Roman Peikert 

omówił dodatkową kartę informacyjną dot. postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr OR.VII.272.26.2018  

pn. „Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim”  

– dostawa wyposażenia dydaktyczno-specjalistycznego oraz meblowego dla Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu”. 

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

401549. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie środków finansowych  

na sfinansowanie zamówienia publicznego nr OR.VII.272.26.2018 pn. „Nowoczesne 
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pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim” – dostawa wyposażenia 

dydaktyczno-specjalistycznego oraz meblowego dla Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu”: 

1) część I – do kwoty 207 857,70 zł brutto, 

2) część II – do kwoty 96 646,52 zł brutto, 

3) część III – do kwoty 28 536,00 zł brutto. 

Płatne ze środków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów.  

 

Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Roman Peikert zapoznał zebranych z dodatkową 

kartą informacyjną dot. realizacji umowy nr OR.VII.273.9.2018 z dnia 21.08.2018 r.  

na zadaniu pn.: „Adaptacja pomieszczeń na cele dydaktyczne w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu” – zmiana sposobu użytkowania mieszkania 

służbowego na gabinet dydaktyczny”. 

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

401733. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. realizacji umowy 

nr OR.VII.273.9.2018 z dnia 21.08.2018 r. na zadaniu pn.: „Adaptacja pomieszczeń na cele 

dydaktyczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu” – zmiana sposobu 

użytkowania mieszkania służbowego na gabinet dydaktyczny”: 

1) zaakceptował Protokół konieczności wykonania robót zamiennych z dnia 03.09.2018 r.  

w branży budowlanej na ww. zadaniu,  

2) zaakceptował Protokół konieczności wykonania robót dodatkowych z dnia 03.09.2018 r.  

w branży elektrycznej oraz Protokół konieczności wykonania robót dodatkowych  

z dnia 03.09.2018 r. w branży budowlanej na ww. zadaniu i wyraził zgodę na dokonanie 

zmiany umowy nr OR.VII.273.9.2018 z dnia 21.08.2018 r. w zakresie opisanych w karcie 

informacyjnej robót dodatkowych,  

3) zatwierdził Protokół konieczności dokonania zmiany umowy na ww. zadaniu  

i wyraził zgodę na dokonanie zmiany  umowy nr OR.VII.273.9.2018 z dnia 21.08.2018 r. 

w zakresie zmiany zakresu robót i wynagrodzenia. 

Płatne ze środków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów.  

W tym miejscu Kierownik Roman Peikert opuścił posiedzenie.  
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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 

401383. 

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

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

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

w Raciborzu, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach, Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 

Starosta przedstawił dodatkową kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego dot. zmiany 

sposobu przeznaczenia wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na 2018 r. 

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

401962. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zmianę przeznaczenia środków  

w rozdz. 75020 – starostwa powiatowe § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 

i środki przeznaczył na wdrożenie systemu zarządzania procesem głosowania oraz transmisji  

i nagrywania obrad Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

Starosta omówił interpelację zgłoszoną na XLIV sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 27 sierpnia 2018 r. 

Ww. interpelacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 401457. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów 

udzielić odpowiedzi na interpelację radnej Teresy Frencel zgłoszoną na XLIV sesji Rady 

Powiatu Raciborskiego w dniu 27 sierpnia 2018 r. 

 

Starosta przedstawił odpowiedź Wojewody Śląskiego na pismo Nr OR.I.2120.5.2018  

z dnia 7 czerwca 2018 r. dotyczące  przesłanych do organu nadzoru uchwał Zarządu Powiatu 

Raciborskiego - Nr 148/701/2017 z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wszczęcia 

procedury naboru na stanowisko Dyrektora Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej  

i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu oraz Nr 162/761/2018  

http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=25355&idmp=1858&r=o
http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=25355&idmp=1858&r=o
http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=25355&idmp=1858&r=o
http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=25355&idmp=1858&r=o
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z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Agencji Promocji Ziemi 

Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 401536. 

Wojewoda Śląski odpowiadając na pismo Nr OR.I.2120.5.2018 z dnia 7 czerwca 2018 r. 

dotyczące  przesłanych do organu nadzoru uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego  

- Nr 148/701/2017 z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wszczęcia procedury naboru  

na stanowisko Dyrektora Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu oraz Nr 162/761/2018  

z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Agencji Promocji Ziemi 

Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, 

poinformował, że w ramach kompetencji nadzorczych nad działalnością jednostek samorządu 

terytorialnego, dokonał wnikliwej oceny przedmiotowych uchwał Zarządu Powiatu 

Raciborskiego pod kątem ich zgodności z prawem i nie stwierdził naruszeń prawa,  

które uzasadniałyby zastosowanie środków nadzorczych przewidzianych w Rozdziale 8 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r.  

poz. 995 ze zm.).  

Zgodnie z art. 171 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 77 ustawy o samorządzie 

powiatowym nadzór wojewody nad działalnością samorządową (powiatową) sprawowany jest 

jedynie na podstawie kryterium zgodności z prawem podejmowanych przez organy powiatu 

działań.  

Ponadto, mając powyższe na uwadze, Wojewoda nie ma kompetencji do stwierdzenia 

nieważności Zarządzenia Nr 77 Starosty Raciborskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie 

Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Raciborzu 

oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu raciborskiego, jako aktu  nie wydanego 

przez organ jednostki samorządu terytorialnego.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z odpowiedzią Wojewody Śląskiego na pismo  

Nr OR.I.2120.5.2018 z dnia 7 czerwca 2018 r. dotyczące  przesłanych do organu nadzoru 

uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego: Nr 148/701/2017 z dnia 24 października 2017 r.  

w sprawie wszczęcia procedury naboru na stanowisko Dyrektora Agencji Promocji Ziemi 

Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu  

oraz Nr 162/761/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Agencji 

Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu. 
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http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=25355&idmp=1858&r=o
http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=25355&idmp=1858&r=o
http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=25355&idmp=1858&r=o
http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=25355&idmp=1858&r=o


 

 

9 

Ad. 5 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLIV/387/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 sierpnia 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 

401390. 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLIV/388/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 sierpnia 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 

401397. 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały 

Nr XLIV/394/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Raciborskiego prawa własności części 

nieruchomości, położonych w Szonowicach (gm. Rudnik). 

Ustalił Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzeja Chroboczka jako nadzorującego 

wykonanie ww. Uchwały, a Referat Gospodarki Nieruchomościami odpowiedzialny za jej 

realizację.  

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 
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400760. 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały 

Nr XLIV/395/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu 

Raciborskiego.                              

Ustalił Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzeja Chroboczka jako nadzorującego 

wykonanie ww. Uchwały, a Referat Gospodarki Nieruchomościami odpowiedzialny za jej 

realizację.  

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

400915. 

 

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 4 września 2018 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 4 września 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 udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach Panu Rafałowi 

Lazarowi do przystąpienia do projektu pn.: „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji 

szkolnej” realizowanego w ramach akcji KA1 pt. „Mobilność kadry edukacji szkolnej”  

w ramach programu ERASMUS+. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie nabycia na rzecz Powiatu 

Raciborskiego nieruchomości stanowiącej współwłasność osób fizycznych, położonej  

w Szonowicach. 

 


