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OR.IV.0022.1.41.2021 

 

 

PROTOKÓŁ  NR 148/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 23 listopada 2021 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.  

Ze względu na nieobecność Starosty Grzegorza Swobody oraz Wicestarosty Marka 

Kurpisa, mając na uwadze § 66 ust. 2 Statutu Powiatu Raciborskiego posiedzeniu 

przewodniczył Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator. 

 Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane 

quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał. Poinformował  

o nieobecności Starosty, Wicestarosty oraz Sekretarza Powiatu Beaty Bańczyk. 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 08.05.  

Posiedzenie odbyło się w budynku A, na parterze, w sali narad z zachowaniem 

niezbędnych zasad bezpieczeństwa w związku z obowiązującym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem  

SARS – CoV – 2. 

Przewodniczący posiedzenia – Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego  

Józef Stukator (dalej: Członek Zarządu Józef Stukator) – zaproponował, aby oddawanie głosu 

sygnalizowane było poprzez podniesienie ręki. Przed każdym głosowaniem będzie zadawał 

pytanie kto jest za danym rozstrzygnięciem, przykładowo zaakceptowaniem/podjęciem 

uchwały, itp. 

Członek Zarządu Józef Stukator wniósł o rozszerzenie porządku posiedzenia  

o materiały dodatkowe, tj. o: 

1) kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. przyjęcia przez zarząd powiatu oferty 

Uczniowskiego Klubu Sportowego „Start” Pietrowice Wielkie na realizację zadania 

publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 
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2) kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Rozwoju dot. wyrażenia zgody na złożenie 

wniosku przez Powiat Raciborski do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków w Katowicach o przyznanie dotacji celowej na prace konserwatorskie 

wynikające z Programu prac konserwatorskich pn. „Budynek bramny, ściany elewacji 

wschodniej zamku oraz ściana zachodnia budynku mieszkalnego (zejście  

do restauracji) Zamku Piastowskiego w Raciborzu” a dotyczące ściany wschodniej 

Domu Książęcego i szkarpy pod przejściem z Budynku Bramnego do Domu 

Książęcego, 

3) odpowiedź Dyrektora Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu  

na pismo nr ZS.8023.1.5.2021 z dnia 17 listopada 2021 r. dot. wyjaśnienia  powstania  

w miesiącu wrześniu ujemnych innych przychodów operacyjnych na kwotę  

4 813 429,00 zł, 

4) informację mejlową Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego 

dotyczącą podziału wydatków na poszczególne Jednostki Samorządu Terytorialnego 

biorące udział w projekcie rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz  

– Racławice Śląskie” w ramach programu Kolej +, 

5) projekt Umowy Partnerstwa dotyczącej rewitalizacji linii kolejowych nr 177, 294 

Racibórz – Racławice Śląskie” w ramach programu Kolej +, 

6) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody  

na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Raciborzu, stanowiącej 

własność Powiatu Raciborskiego. 

 

Ww. materiały dodatkowe zostaną omówione w pkt 4 protokołu.   

Członek Zarządu Józef Stukator zapytał, kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia?  

Po zmianach, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – przyjął szczegółowy porządek posiedzenia, 

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  

 

Członek Zarządu Józef Stukator wyznaczył Członkinię Zarządu Powiatu 

Raciborskiego Ewę Lewandowską, Skarbnika 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.  
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TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 147/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 16 listopada 2021 r. 

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

3. Sprawy bieżące. 

4. Materiały dodatkowe.  

 

Członek Zarządu Józef Stukator przekazał, że kolejne planowane posiedzenie odbędzie się  

w tut. Starostwie 29 listopada 2021 r. o godz. 09.00.  

 

Ad. 1 

 

Członek Zarządu Józef Stukator zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 147/2021  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 16 listopada 2021 r.? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 2 głosami za, 0 głosów przeciw,  

1 głosem wstrzymującym – przyjął Protokół Nr 147/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 16 listopada 2021 r. 

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok. 

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

UID 652628. 

Członek Zarządu Józef Stukator zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok ? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

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

Raciborskiego na 2021 rok.  

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021.  
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Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na rok 2021. 

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

UID 652629. 

Członek Zarządu Józef Stukator zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany 

rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na rok 2021? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 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 2021. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany planów finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego na 2021 rok wraz z autopoprawkami. 

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

UID 652630. 

Członek Zarządu Józef Stukator zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany 

planów finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych 

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok wraz z autopoprawkami? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego 

na 2021 rok wraz z autopoprawkami. 

Po zmianach, uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

 

Członek Zarządu Józef Stukator zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie harmonogramu kontroli planowych organizatora rodzinnej pieczy 
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zastępczej, rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz placówek 

opiekuńczo – wychowawczych w roku 2022. 

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

UID 652295. 

Członek Zarządu Józef Stukator zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie 

harmonogramu kontroli planowych organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, rodzin 

zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz placówek opiekuńczo  

– wychowawczych w roku 2022? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie harmonogramu kontroli planowych 

organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy 

dziecka oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych w roku 2022. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021. 

 

 

Członek Zarządu Józef Stukator przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie nieodpłatnego przekazania nakładów inwestycyjnych Gminie Pietrowice Wielkie, 

wraz z autopoprawkami redakcyjnymi. 

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

UID 651897. 

Członek Zarządu Józef Stukator zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie 

nieodpłatnego przekazania nakładów inwestycyjnych Gminie Pietrowice Wielkie,  

po uwzględnieniu autopoprawek redakcyjnych? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania nakładów 

inwestycyjnych Gminie Pietrowice Wielkie, po uwzględnieniu autopoprawek redakcyjnych. 

Po zmianach, Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2021. 

Ponadto Zarząd polecił Naczelnikowi Wydziału Geodezji przygotować pisemną informację 

nt. nakładów inwestycyjnych przekazanych Gminie Pietrowice Wielkie od momentu 

rozpoczęcia postępowania scaleniowego na terenie tej gminy. 
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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 2021 rok. 

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

UID 652635. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych Starostwa 

Powiatowego oraz jednostek podległych na 2021 rok. 

 

Członek Zarządu Józef Stukator przedstawił informację o terminach posiedzeń komisji 

stałych Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji, zaplanowanych na listopad 2021 r.  

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 652578. 

Członek Zarządu Józef Stukator poinformował, iż: 

a) posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Powiatu 

Raciborskiego odbędzie się 23 listopada 2021 r. o godz. 15:00 w Starostwie 

Powiatowym w Raciborzu przy Placu Stefana Okrzei 4, 

b) posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu 

Raciborskiego odbędzie się 24 listopada 2021 r. o godz. 15:00 w Starostwie 

Powiatowym w Raciborzu przy Placu Stefana Okrzei 4, 

c) posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego 

odbędzie się 29 listopada 2021 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym  

w Raciborzu przy Placu Stefana Okrzei 4. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją o posiedzeniach komisji stałych  

Rady Powiatu Raciborskiego, zaplanowanych na listopad 2021 r. 

 

Członek Zarządu Józef Stukator przedstawił wnioski Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Raciborskiego VI kadencji z posiedzenia w dniu 16 listopada 2021 r., które zostały 

wystosowane w ramach kontroli pn. „Kontrola kompleksowa w Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Raciborzu”.  

Ww. wnioski znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 651995. 

Zarząd zapoznał się z wnioskami Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego  

VI kadencji z posiedzenia w dniu 16 listopada 2021 r. 
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Ponadto Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych udzielić odpowiedzi  

na wniosek nr 2 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji z posiedzenia 

w dniu 16 listopada 2021 r. do dnia 26 listopada 2021 r. Na pozostałe wnioski odpowiedzi 

udzieli Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.  

 

Członek Zarządu Józef Stukator przedstawił zawiadomienie o posiedzeniu Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji. 

Ww. zawiadomienie znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem  

UID 652583. 

Członek Zarządu Józef Stukator poinformował, że kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji, odbędzie się w dniu 30 listopada 2021 r.  

o godz. 12:30 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z ww. zawiadomieniem.  

 

Członek Zarządu Józef Stukator zaprezentował Uchwałę Nr 11/XI/2021 Powiatowej 

Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 17 listopada 2021  

w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 

oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2021. Jednocześnie poinformował, że Rada  

pozytywnie zaopiniowała podział środków PFRON.  

Ww. uchwała znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 652235. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się Uchwałą Nr 11/XI/2021 Powiatowej Społecznej 

Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 17 listopada 2021 w sprawie 

wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

Członek Zarządu Józef Stukator przedstawił pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg  

w Raciborzu nr NT.DP.4320.67.2021.MM z dnia 18 listopada 2021 r. W piśmie tym 

przekazano informację nt. roszczeń o odszkodowania – wykaz zgłoszonych w latach 2019  

i 2020 szkód, które miały miejsce w pasach drogowych dróg powiatowych.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 652780. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg 

w Raciborzu nr NT.DP.4320.67.2021.MM z dnia 18 listopada 2021 r. dot. informacji  

nt. roszczeń o odszkodowania. 

 

Ad. 4 

 

W tym miejscu Członek Zarządu Józef Stukator rozpoczął omawianie materiałów 

dodatkowych.  

 

Członek Zarządu Józef Stukator zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Edukacji 

dot. przyjęcia przez zarząd powiatu oferty Uczniowskiego Klubu Sportowego „Start” 

Pietrowice Wielkie na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu.  

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

UID 653012. 

Zarząd zapoznał się z kartą informacyjną Referatu Edukacji dot. przyjęcia przez zarząd 

powiatu oferty Uczniowskiego Klubu Sportowego „Start” Pietrowice Wielkie na realizację 

zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. W ramach 

złożonej oferty zorganizowany zostanie: Wojewódzki turniej dzieci w Mini Piłce Ręcznej  

w ramach ogólnopolskiego programu „Gramy w Ręczną” (11 grudnia 2021 r.). 

Zarząd przyjął ofertę i zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie polecił zamieścić ofertę w BIP  

– ie, w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego na tablicy ogłoszeń i na stronie 

internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego na 7 dni. Po upływie ww. terminu  

i rozpatrzeniu ewentualnych uwag niezwłocznie zawrze umowę o udzielenie dotacji  

na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w formie 

wspierania wykonania zadania zawartego w ww. ofercie Uczniowskiego Klubu Sportowego 

„Start” Pietrowice Wielkie, która będzie stanowić załącznik do stosownej umowy. 

Dotacja w wysokości 3 500,00 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Start” Pietrowice 

Wielkie zostanie sfinansowana ze środków będących w dyspozycji Referatu Edukacji. 

Zdaniem Członka Zarządu Józefa Stukatora od 2022 r. należy zaproponować inną formę,  

niż dotychczas, przekazywania środków finansowych na zadania powiatu z zakresu sportu  

czy kultury.  
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Członkini Zarządu Ewa Lewandowska przedstawiła kartę informacyjną Referatu Inwestycji  

i Rozwoju dot. wyrażenia zgody na złożenie wniosku przez Powiat Raciborski do Śląskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach o przyznanie dotacji celowej  

na prace konserwatorskie wynikające z Programu prac konserwatorskich pn. „Budynek 

bramny, ściany elewacji wschodniej zamku oraz ściana zachodnia budynku mieszkalnego 

(zejście do restauracji) Zamku Piastowskiego w Raciborzu” a dotyczące ściany wschodniej 

Domu Książęcego i szkarpy pod przejściem z Budynku Bramnego do Domu Książęcego. 

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

652818. 

Po dyskusji, Zarząd wyraził zgodę na złożenie przez Powiat Raciborski do Śląskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach wniosku o udzielenie dotacji 

celowej na realizację w 2022 roku prac konserwatorskich wynikających z Programu prac 

konserwatorskich pn. „Budynek bramny, ściany elewacji wschodniej zamku oraz ściana 

zachodnia budynku mieszkalnego (zejście do restauracji) Zamku Piastowskiego w Raciborzu” 

a dotyczących ściany wschodniej Domu Książęcego i szkarpy pod przejściem z Budynku 

Bramnego do Domu Książęcego – do kwoty 150 000 zł brutto. Termin złożenia wniosku  

– do 30 listopad 2021 r. 

 

Nawiązując do ustaleń z posiedzenia w dniu 10 listopada br., Członek Zarządu Józef Stukator 

przedstawił odpowiedź Dyrektora Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu  

na pismo nr ZS.8023.1.5.2021 z dnia 17 listopada 2021 r. dot. wyjaśnienia  powstania  

w miesiącu wrześniu ujemnych innych przychodów operacyjnych na kwotę 4 813 429,00 zł. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 652953. 

Zarząd zapoznał się z odpowiedzią Dyrektora Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu na pismo nr ZS.8023.1.5.2021 z dnia 17 listopada 2021 r. dot. wyjaśnienia  

powstania w miesiącu wrześniu ujemnych innych przychodów operacyjnych na kwotę  

4 813 429,00 zł. 

 

Członkini Zarządu Ewa Lewandowska omówiła oraz przestawiła: 

a) informację mejlową Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego 

dotyczącą  podziału wydatków na poszczególne Jednostki Samorządu Terytorialnego 

biorące udział w projekcie rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz  

– Racławice Śląskie” w ramach programu Kolej +. Zgodnie z przekazaną informacją 
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wkład własny Powiatu Raciborskiego na lata 2022-2028 w ramach program Kolej+ 

wynosić ma 7 672 556,25 zł,  

b) projekt Umowy Partnerstwa dotyczącej rewitalizacji linii kolejowych nr 177, 294 

Racibórz – Racławice Śląskie” w ramach programu Kolej +. 

Przedmiotowe dokumenty zostały przekazane do wiadomości Członkom Zarządu.  

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

652739. 

Zarząd zapoznał się z informacją  mejlową Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Opolskiego dotyczącą podziału wydatków na poszczególne Jednostki Samorządu 

Terytorialnego biorące udział w projekcie rewitalizacja linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz 

– Racławice Śląskie” w ramach programu Kolej + oraz z projektem Umowy Partnerstwa 

dotyczącej rewitalizacji linii kolejowych nr 177, 294 Racibórz – Racławice Śląskie”  

w ramach programu Kolej +. 

Jak przypomniała Członkini Zarządu Ewa Lewandowska pismem z dnia 19 listopada 2021 r. 

nr SK.7140.1.25.2020 poinformowano Zarząd Województwa Opolskiego, iż Powiat 

Raciborski nie deklaruje i wcześniej nie deklarował dodatkowego wsparcia finansowego 

programu w postaci wkładu własnego na pokrycie części wydatków związanych  

z rewitalizacją linii kolejowej Racibórz – Racławice Śląskie. 

W ww. piśmie Powiat Raciborski wniósł o zmianę zapisów w Projekcie Umowy Partnerstwa  

i wykreślenie Powiatu Raciborskiego jako Partnera umowy dotyczącej wspólnego 

przedsięwzięcia o nazwie ,,Rewitalizacja linii kolejowych nr 177 i 294 Racibórz – Racławice 

Śląskie”, w ramach II Etapu naboru do ,,Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej 

Infrastruktury kolejowej – Kolej + do 2028 r.”.  

 

W tym momencie w związku z nieobecnością Kierownika Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami na posiedzenie został zaproszony Inspektor Sebastian Krupa. 

Członkini Zarządu Ewa Lewandowska przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości 

położonej w Raciborzu, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. Poinformowała,  

że w przedmiotowym projekcie uchwały zaproponowano, aby Rada wyraziła zgodę  

na sprzedaż prawa własności części nieruchomości położonej w Raciborzu, oznaczonej jako 

działka nr 1587/454 (arkusz mapy 4), obręb Starawieś, o pow. 1,2616 ha, zapisanej w księdze 
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wieczystej nr GL1R/00021994/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Raciborzu, jako 

własność Powiatu Raciborskiego. 

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

UID 652837. 

W zastępstwie Kierownika, Inspektor Referatu Gospodarki Nieruchomościami  

Sebastian Krupa przedstawił wstępne informacje dotyczące ww. projektu uchwały.  

Po dyskusji, Zarząd wstępnie zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej  

w Raciborzu, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. Ze względu na pojawiające się 

pytania oraz niepełny skład Zarządu dalsze decyzje w przedmiotowej sprawie będą 

podejmowane w trackie posiedzenia w dniu 29 listopada br., w którym weźmie udział 

Starosta.  

Ponadto Zarząd polecił, aby wz. Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami, 

Inspektor Sebastian Krupa wspólnie z Kierownikiem Referatu Architektury i Budownictwa 

przygotował kompleksową informację nt. procedury sprzedaży ww. nieruchomości, 

uwzględniającej dane nt. przeznaczenia działki nr 1587/454 w planie zagospodarowania 

przestrzennego miasta Racibórz. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

 

Protokołowała: 

 

 

Beata Sbeczka 

Wydział Organizacyjny 

 

Prowadzący posiedzenie: 

wz. Starosty 

         

Józef Stukator 

Członek Zarządu 
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23 listopada 2021 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23 listopada 2021 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2021. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2021 rok. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie harmonogramu kontroli planowych 

organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne 

domy dziecka oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych w roku 2022. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie nieodpłatnego przekazania nakładów 

inwestycyjnych Gminie Pietrowice Wielkie. 


