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OR.IV.0022.1.49.2018 

 

PROTOKÓŁ  NR 6/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 28 grudnia 2018 r.  

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, 47 – 400 Racibórz 

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Grzegorz Swoboda. Przewodniczący posiedzenia 

stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego  

do podejmowania uchwał. Jednocześnie poinformował o nieobecności Wicestarosty  

Marka Kurpisa.  

Starosta wyznaczył Członków Zarządu, Skarbnika Powiatu, Sekretarza Powiatu  

do zreferowania poszczególnych punktów porządku posiedzenia, zgodnie z podziałem 

kompetencji w zakresie nadzoru i koordynacji spraw prowadzonych w komórkach 

organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu i jednostkach organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego. 

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 5/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 18 grudnia 2018 r. 

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

3. Sprawy różne. 

4. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

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

3 stycznia 2019 r. o godz. 11.00.  

 

Ad. 1 

 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 5/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 18 grudnia 2018 r. 

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na 2019 rok. 

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

422343. 

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

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na 2019 rok. 

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

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej udzielenia, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2018 r., pożyczki 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu ze zmianami. 

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

422967. 

Starosta przypomniał, że Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu zwrócił się do Zarządu  

o umorzenie pożyczki udzielonej Szpitalowi na podstawie umowy nr ZS.8023.1.1.2018  

z dnia 5 stycznia 2018 r.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego nie wyraził zgody na umorzenie pożyczki, natomiast wyraził 

zgodę na przesunięcie terminu spłaty kwoty 2 000 000,00 zł pożyczki z dnia 15 grudnia  

2018 r. na dzień 31 grudnia 2018 r. 
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Po podjęciu powyższej decyzji, Zarząd zaproponował Radzie Powiatu Raciborskiego 

dokonanie zmian w uchwale budżetowej na 2018 r. polegających na upoważnieniu Zarządu 

do udzielania pożyczek w roku budżetowym 2018 do kwoty 2 000 000,00 zł. Wspomniany 

wniosek Rada Powiatu uwzględniła w Uchwale Nr III/25/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r.  

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

W związku z powyższym możliwym stało się przesunięcie terminu spłaty przez Szpital 

pożyczki na dzień 30 czerwca 2019 r. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

udzielenia, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2018 r., pożyczki Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu ze zmianami. 

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

 

Ad. 3 

 

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 

422983. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek podległych na 2018 rok. 

 

Starosta przedstawił informację o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Powiatu Raciborskiego VI kadencji w dniu 27 grudnia 2018 r. o godz. 14:30 w Starostwie 

Powiatowym w Raciborzu (budynek A, parter, pokój nr 4). Porządek obrad posiedzenia 

obejmował m.in. rozpatrzenie skargi na działania Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg  

w Raciborzu.  

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 422444. 

 

Starosta przekazał, że w dniu 21 grudnia 2018 r. uczestniczył w spotkaniu w Starostwie 

Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim podczas którego podpisana została umowa na obsługę 
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komunikacji publicznej na terenie Powiatu Wodzisławskiego przez Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

w Raciborzu. 

 

Ad. 4 

 

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

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

kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały 

Nr III/31/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Raciborzu  

przy ulicy Moniuszki 24, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

Ustalił Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewę Lewandowską 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 

422826. 

 

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

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

kartę informacyjną Referatu 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 – uzupełnienie. 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że przedmiotowa karta informacyjna stanowi uzupełnienie 

tej, która została przygotowana przez Referat Gospodarki Nieruchomościami bezpośrednio  

po podjęciu wspomnianej Uchwały w sierpniu 2018 r. Przypomniała, że Rada Powiatu 

Raciborskiego wyraziła zgodę na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność 

Powiatu Raciborskiego, które zlokalizowane są w Raciborzu przy ul. Ocickiej 51  

oraz ul. Kombatantów 5. W związku z powyższym w dniu 19 grudnia 2018 r. została zawarta 

umowa dzierżawy ww. nieruchomości na okres 10-ciu lat, tj. od 1 stycznia 2019 r.  

do 31 grudnia 2028 r. Miesięczna stawka czynszu za dzierżawę ww. nieruchomości została 

ustalona na kwotę 26 303,67 zł brutto. Powyższa czynność kończy prowadzoną sprawę. 
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

422717. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Inspektor  

w Wydziale Organizacyjnym  

 

Magdalena Powązka  

 

 

Prowadzący posiedzenie: 

Starosta  

 

Grzegorz Swoboda  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 28 grudnia 2018 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 28 grudnia 2018 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia rocznego planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

powiatowi na 2019 rok. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

udzielenia, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2018 r., pożyczki Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu ze zmianami. 

 


