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OR.IV.0022.1.3.2019 

 

PROTOKÓŁ  NR 9/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 15 stycznia 2019 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 Członka Zarządu 

Powiatu Raciborskiego Andrzeja Chroboczka oraz Skarbnika Powiatu Ewy Tapper, dodając, 

że materiały przygotowane przez Wydział Finansowy omówi Inspektor tego Wydziału 

Dominika Budzan. 

Starosta wyznaczył Członków Zarządu, 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.  

Na wniosek Wicestarosty, Starosta zmienił porządek posiedzenia w ten sposób,  

że pkt 5 i 7 zostaną omówione w pierwszej części posiedzenia, w której udział weźmie 

Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu Ryszard Rudnik. 

  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 8/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 8 stycznia 2019 r. 



 

 

2 

2. Omówienie projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania statutu 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz projektu uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji ww. projektu uchwały.   

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

5. Sprawy różne. 

 

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

22 stycznia 2019 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 8/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 8 stycznia 2019 r. 

 

Ad. 2 

 

Starosta w imieniu swoim oraz zebranych przywitał na posiedzeniu Dyrektora Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu Ryszarda Rudnika. 

Dyrektor Ryszard Rudnik omówił 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 

425039. 

Dyrektor Ryszard Rudnik przypomniał, że dnia 1 stycznia 2019 r. weszło w życie 

rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego, określające między 

innymi nowe normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Wdrożenie tych norm 

zatrudnienia pielęgniarek i położnych, przy obecnej ilości łóżek na poszczególnych 

oddziałach, spowodowałoby wzrost dodatkowo zatrudnienia w ww. grupie zawodowej  

o 74,4 etatu.   
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W związku z powyższym Dyrektor zaproponował zmniejszenie ilości łóżek na wybranych 

oddziałach w oparciu o średnie wykorzystanie łóżek w roku 2016, 2017 i I połowie 2018 r. 

Średnie wykorzystanie łóżek w latach 2016-2018 wynosi ok. 60%. Pomimo proponowanego 

zmniejszenia ilości łóżek o 82 Szpital i tak powinien zatrudnić dodatkowo  

19 pielęgniarek. Dyrektor podkreślił, że na rynku pracy istnieje deficyt w tej grupie 

zawodowej i pozyskanie tak dużej wymaganej ilości nie będzie możliwe. To samo dotyczy 

lekarzy. Zatrudnienie pielęgniarek ułatwiłoby bieżące zarządzanie personelem, co obecnie jest 

utrudnione, gdyż tzw. wskaźnik nieobecności tej grupy zawodowej jest wysoki, ze względu 

na wiek i częste absencje chorobowe. W związku z powyższym do tej pory wyrażana była 

zgoda na pracę w godzinach nadliczbowych, co powoduje zwiększenie kosztów. 

Dyrektor dodał, że zmniejszenie ilości łóżek nie spowoduje, że znikną one fizycznie  

z oddziałów i nie spowoduje ograniczenia w udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz w żaden 

sposób nie zaniży poziomu wykonywanych usług medycznych. Zmniejszenie ilości łóżek  

nie wymaga konsultacji ze związkami zawodowymi działającymi w Zakładzie. Z uzyskanych 

informacji wynika, że w szpitalach w Rybniku zmniejszono o ok. 120 ilość łóżek,  

a w Jastrzębiu-Zdroju o ok. 40.  

Starosta przypomniał, że zmniejszenie ilości łóżek pozytywnie zaopiniowała Rada Społeczna 

Szpitala podejmując uchwałę nr 15/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. 

Wicestarosta poinformował, że zgodnie z wytycznymi Wydziału Nadzoru Prawnego 

Wojewody Śląskiego statut podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą jest aktem 

prawa miejscowego, stąd należy skierować go do konsultacji. 

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 oraz postanowił  

o jego przekazaniu na sesję w dniu 29 stycznia 2019 r. 

Wicestarosta przekazał, że Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu będzie obecny  

na posiedzeniu Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa oraz na najbliższej 

sesji, celem udzielenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących zmniejszenia ilości łóżek 

szpitalnych.   

 

Następnie Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 
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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 

425050. 

Po dyskusji, Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego wnieśli autopoprawki do § 2 ust. 4 

projektu uchwały polegające na określeniu terminu przeprowadzenia konsultacji: 

1) rozpoczęcie konsultacji 18.01.2019 r. 

2) zakończenie konsultacji 28.01.2019 r. 

 

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, po wniesieniu autopoprawek do § 2 ust. 4, który otrzymał brzmienie:   

„4. Termin przeprowadzenia konsultacji: 

1)rozpoczęcie konsultacji 18.01.2019 r. 

2)zakończenie konsultacji 28.01.2019 r.”. 

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

nr OR.IV.0025.1.2019. 

W tym miejscu Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu Ryszard Rudnik opuścił 

posiedzenie. 

 

Ad. 3 

 

Inspektor Wydziału Finansowego Dominika Budzan przedstawiła projekt uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2019 rok. 

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

425755. 

Inspektor Dominika Budzan poinformowała, że po przygotowaniu przedmiotowego projektu 

uchwały otrzymała pismo informujące o zwiększeniu o kwotę 211 900,00 zł planu dochodów 

ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2019 r. kosztów wynagrodzeń 

zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek  
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na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych 

pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu realizujących zadania określone 

ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ww. kwota zostanie przeznaczona 

na zwiększenie planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, z przeznaczeniem 

na dofinansowanie w 2019 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek  

na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu. Jak dodała Inspektor Dominika Budzan  

w 2018 r. PUP w Raciborzu otrzymał na powyższy cel kwotę w wysokości 236 000,00 zł, 

stąd już w dniu 14 stycznia 2019 r. Dyrektor wykazał braki w budżecie w wysokości 

24 100,00 zł.  

Dodatkowo w przedmiotowym projekcie uchwały zmniejsza się o kwotę 59 001,00 zł plan 

wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów na zadaniu Przebudowa 

nawierzchni oaz chodników na drogach powiatowych (dokumentacja i roboty budowlane)  

i jednocześnie zwiększa się o ww. kwotę plan wydatków Referatu Inwestycji i Remontów,  

z przeznaczeniem na zadanie Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności  

w Raciborzu – wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych.  

Powyższe zmiany w budżecie zostaną uwzględnione w projekcie uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2019 – 2032. 

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 2019 rok 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 29 stycznia 2019 r., po wniesieniu 

autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

 

Inspektor Dominika Budzan omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2019 – 2032. 

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

425756. 

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 
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Raciborskiego na lata 2019 – 2032 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 29 stycznia 2019 r., po wniesieniu autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

 

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania Skarbnika Powiatu Raciborskiego. 

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

425732. 

Starosta przedstawił kandydata na stanowisko Skarbnika Powiatu Raciborskiego, informując, 

że osoba ta spełnia wymagania stawiane głównym księgowym. Dodał, że zgodnie z art. 4  

ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych skarbnik 

powiatu zatrudniany jest na podstawie powołania. Obowiązek przeprowadzania otwartego  

i konkurencyjnego naboru, o którym mowa w art. 11 ww. ustawy nie obejmuje pracowników 

zatrudnianych na podstawie wyboru i powołania oraz na stanowiskach innych niż urzędnicze, 

czyli pomocniczych i obsługi. 

W związku z powyższym Starosta zaproponował, aby nie przeprowadzać naboru  

na stanowisko Skarbnika Powiatu Raciborskiego. Propozycja powyższa spotkała się  

z akceptacją zebranych.  

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 powołania Skarbnika Powiatu Raciborskiego oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 29 stycznia 2019 r. 

 

Ad. 4 

 

Inspektor Dominika Budzan omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 rok. 

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

425754. 

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 2019 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019. 
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Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

nr 1 w Raciborzu Panu Jackowi Kąskowi do złożenia wniosku do udziału w projekcie  

pt. „Projekty zagraniczne najlepszym początkiem Twojej kariery zawodowej” w ramach 

programu ERASMUS+. 

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

425478. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu  

Panu Jackowi Kąskowi do złożenia wniosku do udziału w projekcie pt. „Projekty zagraniczne 

najlepszym początkiem Twojej kariery zawodowej” w ramach programu ERASMUS+. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

nr 2 „Mechanik” w Raciborzu Panu Sławomirowi Janowskiemu do złożenia wniosku  

do udziału w projekcie pt. „Rozwiń zawodowe skrzydła z Erasmusem” w ramach programu 

ERASMUS+. 

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

425168. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”  

w Raciborzu Panu Sławomirowi Janowskiemu do złożenia wniosku do udziału w projekcie 

pt. „Rozwiń zawodowe skrzydła z Erasmusem” w ramach programu ERASMUS+. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań  

na zbycie, oddanie w dzierżawę oraz oddanie w najem nieruchomości stanowiących własność 

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

424089. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania stałej komisji przetargowej 

do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie, oddanie w dzierżawę  

oraz oddanie w najem nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

Ad. 5 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu  

dot. przyjęcia do realizacji kalendarzy imprez kulturalnych i sportowych na 2019 r. 

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

419658. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z propozycją kalendarzy imprez kulturalnych  

i sportowych na 2019 r. oraz zgłosił w trakcie posiedzenia uwagi dot. realizacji 

poszczególnych imprez kulturalnych. W związku z powyższym polecił Kierownikowi 

Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu przygotować na kolejne posiedzenie nową propozycję 

kalendarza imprez kulturalnych uwzględniającą zgłoszone uwagi oraz kalendarz imprez 

sportowych, w którym imprezy ujęte będą chronologicznie.  

Jednocześnie Zarząd zaakceptował propozycję dofinansowania 27 Finału Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy w dniu 13 stycznia 2019 r. w wysokości 2 300,00 zł. 

 

Starosta zapoznał zebranych z notatką informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu  

w sprawie projektu pn. „Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów 

komunikacji publicznej w powiecie raciborskim”. 

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

426004. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z notatką informacyjną Referatu Promocji  

i Rozwoju Powiatu w sprawie projektu pn. „Wymiana części taboru poprzez zakup 

niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim”  

oraz zdecydował o jej przekazaniu wszystkim radnym.  
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Wicestarosta przedstawił pismo Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu  

dot. prefinansowania projektu „Klub Integracji Społecznej w Raciborzu” w wysokości 

20 000,00 zł. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 424173. 

Szczegółowych informacji w sprawie realizacji projektu „Klub Integracji Społecznej  

w Raciborzu” udzieliła Inspektor Dominika Budzan. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy w Raciborzu nr FK.070.I.06.2019.MŁ z dnia 4 stycznia 2019 r. wyraził zgodę  

na prefinansowanie projektu „Klub Integracji Społecznej w Raciborzu” 2018-2020 w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 

20 000,00 zł. O powyższym Wydział Finansowy poinformuje Dyrektora.  

Ponadto Zarząd polecił Skarbnikowi Powiatu, aby w przyszłości pisma, które wymagają 

omówienia na posiedzeniach były przekazywane do Wydziału Organizacyjnego, celem 

przesłania ich w materiałach na posiedzenia Zarządu.  

 

Starosta zapoznał zebranych z pismem Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego 

w Raciborzu skierowanym do Rady Powiatu Raciborskiego dot. przyłączenia się do apelu 

ZNP skierowanego do Premiera i Rządu o zwiększenie nakładów na oświatę  

poprzez podniesienie kwot subwencji oświatowej w budżecie państwa na 2019 rok.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 424424. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Prezesa Oddziału ZNP w Raciborzu 

dot. przyłączenia się do apelu ZNP skierowanego do Premiera i Rządu o zwiększenie 

nakładów na oświatę poprzez podniesienie kwot subwencji oświatowej w budżecie państwa 

na 2019 rok oraz zdecydował o przekazaniu go wszystkim radnym.  

 

Starosta oraz Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska zapoznali 

zebranych ze stanem faktycznym sprawy rządowej, dotyczącej zamiany nieruchomości 

pomiędzy Gminą Kuźnia Raciborska a Skarbem Państwa, której celem było nabycie 

nieruchomości położonej w Kuźni Raciborskiej (działka nr 159/12) przeznaczonej na siedzibę 

pododdziałów Wojsk Obrony Terytorialnej. Poinformowali o okoliczności rezygnacji 

Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej z pozyskania ww. nieruchomości, z uwagi  

na nieprzekazanie nieruchomości w Kuźni Raciborskiej do końca 2018 r. i jednoczesne 
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nabycie innej nieruchomości położonej w Cieszynie na potrzeby ww. wojsk.  

Starosta oraz Członek Zarządu poinformowali również zebranych, iż niemożność przekazania 

ww. nieruchomości na rzecz wspomnianych wojsk, wbrew wygłaszanym opiniom,  

nie wynikała z opieszałej pracy Starostwa. Podjęte czynności były prowadzone 

profesjonalnie, zgodnie z przepisami prawa i procedurami ustalonymi przez Wojewodę 

Śląskiego. Zgodę Wojewody Śląskiego na dokonanie zamiany otrzymano w listopadzie  

2018 r., a już w grudniu 2018 r. Starosta był przygotowany do zawarcia umowy zamiany  

z Gminą Kuźnia Raciborska. Do jej podpisania jednak nie doszło, gdyż Burmistrz Kuźni 

Raciborskiej nie zobowiązał się do uiszczenia podatku od towaru i usług Vat z tytułu dostawy 

nieruchomości, w kwocie ok. 0,8 mln złotych, które miały stać się własnością Gminy  

w zamian za działkę nr 159/12. Starosta oświadczył, iż jest gotowy w każdej chwili zawrzeć 

umowę zamiany, jeśli tylko Burmistrz Kuźni Raciborskiej zobowiąże się uiścić ww. podatek. 

 

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 15 stycznia 2019 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 15 stycznia 2019 r. 

3. 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. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2019 rok. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu  

Panu Jackowi Kąskowi do złożenia wniosku do udziału w projekcie pt. „Projekty 

zagraniczne najlepszym początkiem Twojej kariery zawodowej” w ramach programu 

ERASMUS+. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”  

w Raciborzu Panu Sławomirowi Janowskiemu do złożenia wniosku do udziału  

w projekcie pt. „Rozwiń zawodowe skrzydła z Erasmusem” w ramach programu 

ERASMUS+. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania stałej komisji 

przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie, oddanie  

w dzierżawę oraz oddanie w najem nieruchomości stanowiących własność Powiatu 

Raciborskiego. 

 


