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Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr 17/63/2011 

Zarządu Powiatu Raciborskiego 

z dnia 29 marca 2011r. 

 Informacja o stanie mienia Powiatu Raciborskiego za rok 2010,                                      

zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych                       

(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)   

Dane dotyczące nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego, stosownie do 

przepisów o finansach publicznych: 

1. Dane o nieruchomościach, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego na dzień 

31.12.2010r.:  

- Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Kombatantów 5; wydzierżawiona 

Zakładowi Opieki Zdrowotnej „CENTRUM ZDROWIA” Sp. z o.o. w Raciborzu; 

- Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Ocickiej 51; wydzierżawiona Zakładowi 

Opieki Zdrowotnej  „CENTRUM ZDROWIA” Sp. z o.o. w Raciborzu;  

- Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Moniuszki 24; wydzierżawiona Zakładowi 

Opieki Zdrowotnej  „CENTRUM ZDROWIA” Sp. z o.o. w Raciborzu; 

- Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Klasztornej 10; wydzierżawiona Zakładowi 

Opieki Zdrowotnej  „CENTRUM ZDROWIA” Sp. z o.o. w Raciborzu; 

- Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Gamowskiej 3; w nieodpłatnym 

użytkowaniu Szpitala Rejonowego w Raciborzu; 

- Nieruchomość położona w Raciborzu, przy ul. Wileńskiej 6; w trwałym zarządzie 

Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu; 

- Nieruchomość położona w Raciborzu, przy ul. Gimnazjalnej 3; w trwałym zarządzie 

Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu; 

- Nieruchomość położona w Raciborzu, przy ul. Kasprowicza 11; w trwałym zarządzie                          

Zespołu Szkół Ogólnokształcących  nr 1 w Raciborzu; 

- Nieruchomość położona w Raciborzu, przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 3; w trwałym 

zarządzie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu; 

- Nieruchomość położona w Raciborzu, przy ul. Kozielskiej 19 (Zespół Szkół 

Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu); 

- Nieruchomość położona w Raciborzu, przy Placu Okrzei 4; przeznaczona na działalność 

urzędu - wydziały starostwa; 

- Nieruchomość położona w Raciborzu, przy ul. Królewskiej 19; w trwałym zarządzie 

Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu; 

- Nieruchomość położona w Raciborzu, przy ul. Wileńskiej 8; w trwałym zarządzie 

Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu; 

- Nieruchomość położona w Raciborzu, przy ul. Zamkowej 1; w trwałym zarządzie 

Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu oraz Centrum Kształceniu Ustawicznego              

w Raciborzu; 

- Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6, w trwałym zarządzie 

Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu;  
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- Nieruchomość położona w Raciborzu, przy ul. Klasztornej 9; w trwałym zarządzie 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu; 

- Nieruchomość położona w Raciborzu, przy ul. Stalmacha 12; w trwałym zarządzie 

Młodzieżowego o Dom Kultury w Raciborzu; 

- Nieruchomość położona w Raciborzu, przy ul. Jana 14; w trwałym zarządzie Poradni 

Psychologiczo-Pedagogicznej w Raciborzu; 

- Nieruchomość położona w Rudach, przy ul. Szkolnej 2, w trwałym zarządzie 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach; 

- Nieruchomość położona w Raciborzu, przy ul. Grzonki 1; w trwałym zarządzie Domu 

Pomocy Społecznej  „Złota Jesień’ w Raciborzu; 

- Nieruchomość zabudowana położona w Raciborzu przy ul. Ludwika 4 – częściowo 

wynajmowana jako lokale mieszkalne i użytkowe;  

- Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. K. Miarki 6, wydzierżawiana przez Turkus                    

Sp. z o.o. na podstawie umowy dzierżawy; 

- Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Klasztornej 8/4, wynajmowana jako lokal 

mieszkalny; 

- Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Zamkowej 2, zabudowana Zamkiem 

Piastowskim; 

- Nieruchomość położona w Raciborzu przy ulicy Klasztornej, oznaczona jako działka 

4527/169, k.m.4, obręb Racibórz, będąca w użytkowaniu wieczystym Banku 

Spółdzielczego w Raciborzu. 

- Nieruchomości stanowiące drogi, oznaczone geodezyjnie jako działki nr: 

1013/129, k.m.3, obręb Brzezie,  

251  k.m.3, obręb Brzezie, 

566/467 k.m.3, obręb Brzezie, 

569/264  k.m.3, obręb Brzezie, 

708/252  k.m.3, obręb Brzezie, 

838/468  k.m.3, obręb Brzezie, 

861/369  k.m.3, obręb Brzezie, 

867/352 k.m.3, obręb Brzezie, 

901/265  k.m.3, obręb Brzezie, 

931/221  k.m.3, obręb Brzezie, 

932/221  k.m.3, obręb Brzezie, 

937/222  k.m.3, obręb Brzezie, 

938/219 k.m.3, obręb Brzezie, 

956/104  k.m.3, obręb Brzezie, 

961/197  k.m.3, obręb Brzezie, 

974/168 k.m.3, obręb Brzezie, 

420/254  k.m.8, obręb Brzezie, 

421/254 k.m.8, obręb Brzezie, 

287/5 k.m.8, obręb Brzezie, 

1710/139 k.m.5, obręb Starawieś, 

1813/126 k.m.5, obręb Starawieś, 

143/66 k.m.2, obręb Kornowac, 

245/36 k.m.6, obręb Kornowac, 

152/60 k.m.8, obręb Kornowac, 

208/90 k.m.8, obręb Kornowac, 
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1217/196 k.m.2, obręb Kobyla, 

1283/129 k.m.2, obręb Kobyla, 

865/7 k.m.1, obręb Łańce, 

198/65 k.m.4, obręb Pogrzebień, 

633/3 k.m.3, obręb Kuźnia Raciborska, 

783/2 k.m.3, obręb Turze, 

23/3 k.m. 1, obręb Kornice, 

33/3 k.m. 1, obręb Kornice, 

36/1 .m. 1, obręb Kornice, 

37/1 k.m. 1, obręb Kornice, 

39/1 k.m. 1, obręb Kornice, 

327/6, k.m.1, obręb Ligota Książęca. 

  

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych przysługujących Powiatowi 

Raciborskiemu ( art. 267 ust 1 pkt 3 lit. b  w/w ustawy ) 

 

- Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. 1-go Maja 3 – grunt stanowi własność 

Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Powiatu Raciborskiego. Zabudowania 

posadowione na przedmiotowym gruncie stanowią jego własność. Nieruchomość została 

przekazana w trwały zarząd Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu.  

- Akcje Skarbu Państwa -Agencja Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Regionu 

Raciborskiego - 95szt.x 500,-zł  = 47.500,00 zł, 

- Udziały w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Raciborzu – 4.400szt. 

x 500,-zł  = 2.200.000,00zł. 

 

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od 

dnia założenia poprzedniej informacji ( art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. c  w/w ustawy )    

 

Nieruchomości nabyte: 

 nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Zamkowej 2, zabudowana Zamkiem 

Piastowskim, 

 Nieruchomość położona w Raciborzu, oznaczona jako działki nr 1778/134, 2204/135, 

k.m.5, obręb Starawieś o łącznej pow. 0,0573 ha. Na w/w działkach zlokalizowany 

jest fragment obiektu bieżni tartanowej, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego 

(Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego). 

 

      Nieruchomości zbyte: 

  nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Bema 5 (były szpital), 

 

Nieruchomości wydzierżawione : 

-  w związku ze sprzedażą nieruchomości przy ul. Bema 5 w Raciborzu wygasły 

 umowy dzierżawy dot. części przedmiotowej nieruchomości: 

  

 Nieruchomości wynajmowane:  

   -    rozwiązana została umowa najmu z Agencją Focus, dot. pomieszczenia                               

 w nieruchomości zabudowanej, położonej w Raciborzu przy pl. Okrzei 4;  

   -  zawarto trzy umowy najmu lokali  mieszkalnych mieszczących się w budynku przy 

 ul. Ludwika 4 w Raciborzu; 
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   -   zawarto sześć umów najmu lokali użytkowych mieszczących się w budynku przy                

 ul. Ludwika 4 w Raciborzu.   

 

Nieruchomości użyczone: 

 zawarta z Województwem Śląskim umowa użyczenia, której przedmiotem były 

działki nr 1710/139, 1813/126, k.m.5, obręb Starawieś, o łącznej pow. 0,0298 ha oraz 

działki nr 1711/139, 2078/138, 1815/126, k.m.5, obręb Starawieś, o łącznej                   

pow. 1,4165 ha (Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego). Umowa 

została zawarta na okres do 01.02.2011r., na cele oświatowe z zachowaniem 

sportowego profilu kształcenia; 

 zawarta z Województwem Śląskim umowa użyczenia, której przedmiotem były 

działki nr 2204/134, 1778/134, k.m.5, obręb Starawieś, o łącznej pow. 0,0573 ha 

(Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego). Umowa została zawarta 

na okres do 01.02.2011r., na cele oświatowe z zachowaniem sportowego profilu 

kształcenia; 

 zawarta z Gminą Racibórz umowa użyczenia, której przedmiotem była część działki 

nr 2648/167, k.m.2, obręb Racibórz, o pow. 1,1146 ha oraz  część działki nr 2542/125, 

k.m.2, obręb Racibórz, o łącznej pow. 0,3409 ha (droga powiatowa nr S3548). 

Umowa została zawarta na okres do 31.12.2011r., cel-przeprowadzenie remontu 

skrzyżowania ulic Eichendorfa i Kościuszki. 

 

 

Nieruchomości w trwałym zarządzie: 

        ustanowiony został, na czas nieoznaczony, trwały zarząd Powiatowego Urzędu Pracy 

   w Raciborzu na działkach nr 2399/166, 2400/164, k.m. 4, obręb Racibórz,               

   (ul. Klasztorna 6). 

 

Nieruchomości, na których wygaszono trwały zarząd: 

 wygaszony został trwały zarząd Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa 

Sportowego w Raciborzu na działkach nr 1560/139, 1562/138, 1564/138, 1573/129, 

1710/139, 1711/139, 1813/126, 1815/126, 2078/138, 2038/126, 618/131, 619/130, 

k.m. 5, obręb Starawieś. 

 

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw 

majątkowych oraz z wykonywania posiadania ( art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. d  w/w ustawy ) 

 

Na podstawie łącznego rocznego sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych 

Rb-27S dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw 

majątkowych oraz z wykonywania posiadania: 

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 253.817,51 zł, 

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 13.682,75 zł, 

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości – 1.502.768,00 zł,  

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości –  

8.189,37 zł, 

- odsetki redyskontowe od raty za zakup mieszkania – 189,32 zł, 

- pozostałe dochody m.in. za służebność gruntową – 1.057,55 zł. 

SKARBNIK POWIATU                                            STAROSTA 

Ewa Tapper                                                                  Adam Hajduk 
 


