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OR.IV.0022.1.11.2019 

 

PROTOKÓŁ  NR 17/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 5 marca 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.  

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.  

Wicestarosta zaproponował, aby porządek posiedzenia został rozszerzony o materiały 

dodatkowe, tj.: 

1) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2019 rok (rezerwa),  

2) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagrody 

finansowej za osiągnięte wyniki sportowe osobie fizycznej z terenu powiatu raciborskiego. 

Powyższa propozycja spotkała się z akceptacją zebranych. Ponadto Starosta poinformował,  

że w posiedzeniu udział wezmą: Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu  

Damian Knura oraz Główna Księgowa Renata Kowal, celem przedstawienia informacji  

o spółce.  

  Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków (nieobecny w tej 

części posiedzenia Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator) – 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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TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 16/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 26 lutego 2019 r.  

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

3. Sprawy różne. 

 

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

12 marca 2019 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków (nieobecny w tej części posiedzenia 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator) – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 16/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 26 lutego 2019 r. 

 

W tym miejscu na posiedzenie przybył Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego  

Józef Stukator. 

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu Roman Nowak przedstawił projekt 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 

435856. 

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 2019 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019. 
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Skarbnik Powiatu Roman Nowak omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej  

oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2019. 

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

435862. 

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 2019. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie  

ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

w Rudach przy ul. Szkolnej 2. 

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

432434. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach przy ul. Szkolnej 2. 

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

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia 

konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu  

przy ul. Jana 14. 

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

432437. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu przy ul. Jana 14. 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego 

Powiatu Raciborskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

435179. 

Wicestarosta wyjaśnił, iż przedmiotowy projekt uchwały dotyczy ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego  

z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „Przeprowadzenie w roku 2019 

programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie”. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

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

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego 

Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej. 

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

436168. 

Wicestarosta poinformował, że w ww. projekcie uchwały ogłasza się otwarty konkurs ofert  

na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy 

społecznej pn.: „Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego, w latach 2019 – 2023, domu 

dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, pochodzących z terenu powiatu 

raciborskiego.”. Ponadto przypomniał, że dnia 18 grudnia 2018 r. Zarząd powierzył 

Stowarzyszeniu Przyjaciół Człowieka „TĘCZA” prowadzenie na terenie powiatu 

raciborskiego, w latach 2019 – 2023, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, 

pochodzących z terenu powiatu raciborskiego. Na podstawie danych statystycznych z lat 

ubiegłych oszacowano, iż Dom powinien dysponować 10 miejscami. 

Dnia 30 stycznia 2019 r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu 

zwrócił się z prośbą o zwiększenie liczby miejsc w Domu do 20. W swoim piśmie Dyrektor 

argumentuje, że obecnie w Domu przebywa 13 osób, w tym 3 kobiety w ciąży z planowanym 

terminem porodu w miesiącu kwietniu br., natomiast kolejne 5 osób oczekuje na uzyskanie 

skierowania. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
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na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy 

społecznej. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przystąpienia Powiatu Raciborskiego do realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób 

bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy  

w Raciborzu (IV)”. 

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

435865. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych  

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu (IV)”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy  

w Raciborzu.  

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

435389. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminu 

organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Raciborzu.  

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatwierdzenia programu działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Raciborzu. 

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

435396. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia programu działalności 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Raciborzu. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego 

w Raciborzu. 

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

436149. 

Sekretarz Powiatu przypomniała, że Zarząd Powiatu Raciborskiego Uchwałą  

Nr 177/836/2018 z dnia 22 maja 2018 r. uchwalił Regulamin Organizacyjny Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu, a następnie wprowadził do niego zmiany. 

Aktualnie, na wniosek Kierownika Referatu Audytu i Kontroli, wprowadza się zmianę 

polegającą na przekazaniu zadania związanego z rozpatrywaniem, koordynowaniem  

i załatwianiem skarg, wniosków i petycji oraz prowadzeniem stosownych rejestrów  

z Referatu do Wydziału Organizacyjnego. Ponadto w schemacie organizacyjnym Starostwa  

w strukturze Referatu Audytu i Kontroli wykreśla się samodzielne stanowiska: ds. kontroli 

oraz Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu, po wniesieniu  

przez Starostę drobnej autopoprawki redakcyjnej do załącznika.  

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

Wicestarosta omówił materiały dodatkowe, tj.: 

 

1) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2019 rok (rezerwa), który znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 436475,  

2) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagrody 

finansowej za osiągnięte wyniki sportowe osobie fizycznej z terenu powiatu raciborskiego, 

który znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 436443. 
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Wicestarosta przekazał, że w projekcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2019 rok zmniejsza się plan rezerwy o kwotę 2 500,00 zł  

i jednocześnie zwiększa się o ww. kwotę plan będących w dyspozycji Referatu Promocji  

i Rozwoju Powiatu. 

Z kolei w projekcie uchwały w sprawie przyznania nagrody finansowej za osiągnięte wyniki 

sportowe osobie fizycznej z terenu powiatu raciborskiego zaproponowano, aby przyznać   

Justynie Święty-Ersetic reprezentantce Polski w lekkiej atletyce nagrodę II stopnia  

w wysokości 2 500,00 zł za zdobycie złotego medalu w biegu sztafetowym 4 x 400 m  

na Halowych Mistrzostwach Europy w Lekkoatletyce Glasgow 2019. 

Na podstawie § 27 ust. 4 regulaminu przyznawania, wstrzymywania lub cofania, ustalania 

wysokości stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród przyznawanych za osiągnięte wyniki 

sportowe osobom fizycznym z terenu Powiatu Raciborskiego stanowiącym załącznik  

do Uchwały Nr V/46/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie 

ustanowienia stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte 

wyniki sportowe Starosta Raciborski wystąpił z inicjatywą przyznania nagrody dla Justyny 

Święty-Ersetic za osiągnięty wynik sportowy. 

Mając na uwadze powyższe, Zarząd podjął decyzję o przyznaniu nagrody II stopnia 

finansowanej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla ww. zawodniczki za osiągnięty wynik 

sportowy. 

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 2019 rok (rezerwa).  

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania nagrody finansowej  

za osiągnięte wyniki sportowe osobie fizycznej z terenu powiatu raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019. 
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Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu omówił kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych  

na 2019 rok. 

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

435866. 

Skarbnik Powiatu przekazał, że po przygotowaniu przedmiotowej karty informacyjnej 

otrzymał informację o dodatkowych zmianach planu finansowego Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek podległych na 2019 rok. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu dot. zapoznania 

się z kwartalną informacją o spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. 

według stanu na dzień 31.12.2018 r.   

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

435402. 

Szczegółowych informacji w ww. sprawie udzielili obecni w tej części posiedzenia: Prezes 

Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Raciborzu Damian Knura oraz Główna Księgowa Renata Kowal. 

Przedstawione dane o sytuacji ekonomicznej spółki stanowią tajemnicę przedsiębiorcy  

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Komunikacji  

i Transportu dot. zapoznania się z kwartalną informacją o spółce Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. według stanu na dzień 31.12.2018 r. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu dot. wyrażenia 

zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność 

energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3. 

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej  
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i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii  

w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Zachodni. 

Roboczy tytuł projektu: „Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły CKZiU nr 1”. 

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

435242. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. wyrażenia zgody 

na złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, 

odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3. Efektywność 

energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, 

Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze 

publicznej i mieszkaniowej – RIT Zachodni. Roboczy tytuł projektu: „Poprawa efektywności 

energetycznej budynku szkoły CKZiU nr 1” wyraził zgodę na: 

 

1) przygotowanie i złożenie przedmiotowego wniosku o dofinansowanie projektu,  

2) wyłonienie podmiotu zewnętrznego do opracowania analizy ekonomiczno-finansowej  

oraz innej dokumentacji specjalistycznej wymaganej w naborze,  

3) powołanie zespołu projektowego składającego się z pracowników komórek 

organizacyjnych tut. Starostwa: Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu, Referatu Inwestycji 

i Remontów, Wydziału Finansowego oraz Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu. 

 

Starosta zapoznał zebranych z wnioskiem i opinią Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej  

i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Raciborskiego z posiedzenia w dniu 26 lutego 2019 r.,  

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 435979. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych 

zrealizować wspólnie z Referatem Promocji i Rozwoju Powiatu oraz udzielić odpowiedzi  

na wniosek Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Powiatu 

Raciborskiego z posiedzenia w dniu 26 lutego 2019 r. 

 

Starosta przedstawił opinie Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu 

Raciborskiego z posiedzenia w dniu 27 lutego 2019 r., które znajdują się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 436000. 
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Starosta omówił wnioski Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego z posiedzenia  

w dniu 28 lutego 2019 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem 

UID 435986. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił: 

 

1) Kierownikowi Referatu Audytu i Kontroli udzielić odpowiedzi na wniosek nr 1, 

2) Naczelnikowi Wydziału Komunikacji i Transportu przygotować odpowiedź na wniosek  

nr 2,  

3) Kierownikowi Referatu Edukacji uczestniczyć w kolejnym posiedzeniu Komisji 

Rewizyjnej w związku z prowadzoną kontrolą pn. „Kontrola procesu przekształcania szkół 

przez Powiat Raciborski w związku ze zmianami organizacyjnymi w systemie oświaty  

(likwidacja gimnazjów)”. 

 

Starosta przedstawił sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr V/78/2003 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania  

i obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego oraz ich 

wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata. 

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

435049. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował sprawozdanie z realizacji Uchwały  

Nr V/78/2003 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie określania 

zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu 

Raciborskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 26 marca 2019 r. 

 

Starosta zaprezentował sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr III/41/2006 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali 

mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. 

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

435051. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował sprawozdanie z realizacji Uchwały  
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Nr III/41/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia 

zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 26 marca 2019 r. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Inspektor  

w Wydziale Organizacyjnym  

 

Magdalena Kolorz 

 

Prowadzący posiedzenie: 

Starosta  

 

Grzegorz Swoboda  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 5 marca 2019 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 5 marca 2019 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2019 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2019. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach przy ul. Szkolnej 2. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu przy ul. Jana 14. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

pomocy społecznej. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu (IV)”. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia regulaminu 

organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Raciborzu.  

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia programu działalności 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Raciborzu. 

12. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2019 rok (rezerwa).  

14. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagrody finansowej  

za osiągnięte wyniki sportowe osobie fizycznej z terenu powiatu raciborskiego. 

 

 


