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OR.IV.0022.1.43.2021 

 

PROTOKÓŁ  NR 150/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 7 grudnia 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.  

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Grzegorz Swoboda. Przewodniczący posiedzenia 

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

do podejmowania uchwał.  Poinformował o nieobecności Wicestarosty Marka Kurpisa oraz 

dodał, że w związku z nieobecnością Skarbnika Powiatu Romana Nowaka w posiedzeniu 

uczestniczy Zastępca Skarbnika Powiatu Dominika Budzan.  

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 08.12.  

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. 

Starosta 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. 

Starosta wniósł o rozszerzenie porządku posiedzenia o materiały dodatkowe, tj. o: 

1) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 2032, 

2) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok, 

3) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok, 

4) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży  

w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym części nieruchomości położonej 

w Raciborzu, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego, 
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5) pismo z dnia 03.12.2021 r. nr CKZiU.3124.63.2021 Dyrektora Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 ,,Mechanik” w Raciborzu  

dot. przetargu na zadanie adaptacja istniejącego pomieszczenia warsztatowego na 

aulę zlokalizowaną w budynku warsztatowym CKZiU nr 2 ,,Mechanik”  

w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1”. 

 

Ww. materiały dodatkowe zostaną omówione w pkt 5 protokołu.   

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia?  

Po zmianach, 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.  

Starosta wyznaczył Członków Zarządu, Sekretarza Powiatu, Zastępcę 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.  

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 149/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 29 listopada 2021 r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy bieżące.  

5. Materiały dodatkowe.  

 

Starosta przekazał, że kolejne planowane posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie  

14 grudnia 2021 r. o godz. 08.00. 

 

 

 

 

 



 

 

3 

Ad. 1 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 149/2021 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 29 listopada 2021 r., bez odczytywania, który był  

do wglądu w Wydziale Organizacyjnym? 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 149/2021 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 29 listopada 2021 r. 

 

Ad. 2 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie delegowania 

radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2022 – 2024. 

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

654190. 

Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na 

kadencję 2022 – 2024 oraz jego przekazaniem na sesję, która odbędzie się w dniu 21 grudnia 

2021 roku ? 

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 delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na 

kadencję 2022 – 2024 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję, która odbędzie się w dniu 

21 grudnia 2021 r. 

 

W tym momencie do posiedzenia dołączył Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Roman 

Peikert w celu przedstawienia szczegółowych informacji nt. „Programu Rozwoju Powiatu 

Raciborskiego na lata 2022-2030". 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

„Programu Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2022-2030" wraz z autopoprawkami 

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

654190. 

Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2022-

2030" wraz z autopoprawkami wprowadzonymi w trakcie posiedzenia oraz jego 

przekazaniem na sesję, która odbędzie się w dniu 21 grudnia 2021 r. ? 

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 przyjęcia „Programu Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2022-

2030" wraz z autopoprawkami wprowadzonymi w trakcie posiedzenia oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję, która odbędzie się w dniu 21 grudnia 2021 r. 

W tym momencie Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Roman Peikert opuścił 

posiedzenie. 

 

Ad. 3 

 

Zastępca Skarbnika Powiatu Dominika Budzan omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok 

(rezerwa) wraz z autopoprawkami. 

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

655247.  

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok wraz ze zgłoszonymi przez Zastępcę Skarbnika Powiatu 

autopoprawkami? 

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 2021 rok, po wniesieniu przez Zastępcę Skarbnika Powiatu autopoprawek 

zgłoszonych w trakcie posiedzenia.  

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

nr OR.IV.0025.1.2021. 
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Zastępca Skarbnika Powiatu Dominika Budzan omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok 

wraz ze zgłoszonymi przez Zastępcę Skarbnika Powiatu autopoprawkami. 

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

655251. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok wraz ze zgłoszonymi przez Zastępcę Skarbnika Powiatu 

autopoprawkami? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

1 głosem wstrzymującym – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2021 rok, po wniesieniu przez Zastępcę Skarbnika Powiatu autopoprawek 

zgłoszonych w trakcie posiedzenia.  

Po zmianach, Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2021. 

 

Zastępca Skarbnika Powiatu Dominika Budzan zaprezentowała 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 

655252. 

Starosta 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 4 Członków – 4 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 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

Zastępca Skarbnika Powiatu Dominika Budzan  omówiła 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 655265. 
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Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego 

na 2021 rok wraz ze zgłoszonymi przez Zastępcę Skarbnika Powiatu autopoprawkami? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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, po wniesieniu przez Zastępcę Skarbnika Powiatu autopoprawek zgłoszonych  

w trakcie posiedzenia. 

Po zmianach, Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Pani Agacie 

Wieczorek do realizacji projektu pn. „Akademia Równych Szans” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

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

655221. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Pani Agacie Wieczorek do realizacji 

projektu pn. „Akademia Równych Szans” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Pani Agacie Wieczorek do realizacji 

projektu pn. „Akademia Równych Szans” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021. 

 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia Kierownika Referatu Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu 

do składania oświadczeń woli przy sprzedaży samochodu osobowego stanowiącego składnik 

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

655223. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu 

Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu do składania oświadczeń woli przy 

sprzedaży samochodu osobowego stanowiącego składnik majątku powiatu raciborskiego? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu 

Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu do składania oświadczeń woli przy 

sprzedaży samochodu osobowego stanowiącego składnik majątku powiatu raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021. 

 

Ad. 4 

 

Zastępca Skarbnika Powiatu Dominika Budzan przedstawiła 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 

655161. 

Zarząd zapoznał się ze zmianami planów finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2021 rok. 

 

Członkini Zarządu Ewa Lewandowska przedstawiła kartę informacyjną Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami dot. ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu  

i przechodu przez działkę powiatową do posesji prywatnej. 

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

655375. 

Zarząd po zapoznaniu się z kartą informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami  

dot.  ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez 

działkę powiatową do posesji prywatnej, odmówił umożliwienia wnioskowanego dojazdu, 

jednocześnie nie wyrażając zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

Wyjaśniając, iż realizacja wniosku wiązałaby się z koniecznością likwidacji kilku miejsc 

parkingowych usytuowanych wzdłuż istniejącej drogi wewnętrznej wiodącej do szpitala, 
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przebudową chodnika, wycinką co najmniej jednego drzewa oraz budową zjazdu z drogi 

wewnętrznej na posesję p. .  

W opinii Dyrektora Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z dnia 

30.11.2021 r. tworzenie zjazdu z posesji p.  na drogę dojazdową do pogotowia  

i budowanego SOR-u stworzyłoby ponadto niebezpieczeństwo kolizji. Wobec powyższego 

likwidacja kolejnych miejsc parkingowych w sytuacji rozbudowy szpitala, jest niewskazana.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu dot. możliwości 

wdrożenia zakupu biletów miesięcznych przez internet (online). 

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

652112. 

 Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie przez PKS Sp. z o.o. w Raciborzu z początkiem 

2022 r. rozwiązania polegającego na możliwości zakupu biletów miesięcznych przez internet. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Rozwoju dot. Raportu  

z monitoringu Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2014-2020 (dane za okres 

2014-2020 – podsumowanie). 

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

UID 655313. 

Zarząd zapoznał się z kartą informacyjną Referatu Inwestycji  i Rozwoju dot. raportu  

z monitoringu Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2014-2020 (dane za okres 

2014-2020 – podsumowanie) oraz postanowił o przekazaniu raportu, (po dokonaniu drobnych 

poprawek)  na sesję, która odbędzie się w dniu 21 grudnia 2021 r. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Raciborskiego VI kadencji. 

Ww. zawiadomienie znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem   

UID 654712. 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Raciborskiego VI kadencji odbyło się w dniu 6 grudnia 2021 r. o  godz.  08:30  

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. 

 



 

 

9 

Starosta przedstawił informację Wydziału Geodezji dot. nakładów inwestycyjnych 

przekazanych gminie Pietrowice Wielkie w związku ze scalaniem gruntów. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem  UID 655065. 

Zarząd zapoznał się z informacją dot. nakładów inwestycyjnych przekazanych gminie 

Pietrowice Wielkie w związku ze scalaniem gruntów. 

 

Starosta omówił pismo z dnia 22.11.2021 r. nr CKZIU2.3214.28.21EFS Dyrektora Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu dot. postępowania 

przetargowego.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem  UID 654021. 

Zarząd wstępnie zapoznał się z pismem z dnia 22.11.2021 r. nr CKZIU2.3214.28.21EFS 

Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu  

dot. postępowania przetargowego. 

 

Starosta omówił pismo z dnia 30.11.2021 r. Przewodniczącego Śląskiego Związku Gmin  

i Powiatów dot. zaproszenia do przystąpienia Powiatu Raciborskiego do Śląskiego Związku 

Gmin i Powiatów.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem  UID 654882. 

Zarząd zapoznał się z ww. pismem.  

 

Starosta przedstawił z pismo z dnia 01.12.2021 r. nr NGF/56/12/21 Dyrektora Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu dot. współfinansowania projektu rozbudowy 

budynku szpitala w celu stworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem  UID 654964. 

Po zapoznaniu się z pismem, Zarząd  przed ostatecznym podjęciem decyzji polecił wystąpić 

Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych do Dyrektora Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu z zapytaniem, czy szpital w aktualnej sytuacji finansowej ma możliwość 

zabezpieczenia i pokrycia wnioskowanych kwot z własnego budżetu. 
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Ad. 5 

 

Zastępca Skarbnika Powiatu Dominika Budzan zaprezentowała projekt uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego 

na lata 2022 – 2032. 

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

655462. 

Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 

2022 – 2032 oraz jego przekazaniem na sesję, która odbędzie się 21 grudnia 2021 roku ? 

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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 

2022 – 2032 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję, która odbędzie się w dniu 21 

grudnia 2021 r.  

 

Zastępca Skarbnika Powiatu Dominika Budzan przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 

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

655459. 

Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2022 rok oraz jego 

przekazaniem na sesję, która odbędzie się w dniu 21 grudnia 2021 roku ? 

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 uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2022 rok oraz 

postanowił o jego przekazaniu na sesję, która odbędzie się  w dniu 21 grudnia 2021 roku.  

 

Zastępca Skarbnika Powiatu Dominika Budzan przedstawiła projekt uchwały Rady 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 

655495. 
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Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok 

oraz jego przekazaniem na sesję, która odbędzie się w dniu 21 grudnia 2021 roku ? 

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 2021 rok 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję, która odbędzie się w dniu 21 grudnia 2021 roku. 

 

 

W tym momencie do posiedzenia dołączył Kierownik Referatu Architektury i Budownictwa 

Leszek Szymczak oraz wz. Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami Inspektor 

Sebastian Krupa. 

 

Członkini Zarządu Ewa Lewandowska przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie sprzedaży w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym części 

nieruchomości położonej w Raciborzu, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego wraz  

z autopoprawką wprowadzoną w trakcie posiedzenia. 

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

655249. 

Kierownik Referatu Architektury i Budownictwa Leszek Szymczak oraz wz. Kierownika 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami Inspektor Wydziału Sebastian Krupa omówili 

wstępne informacje dot. sprzedaży działki. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie sprzedaży w pierwszym przetargu 

ustnym nieograniczonym części nieruchomości położonej w Raciborzu, stanowiącej własność 

Powiatu Raciborskiego wraz z autopoprawką wprowadzoną w trakcie posiedzenia ? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie sprzedaży w pierwszym przetargu 

ustnym nieograniczonym części nieruchomości położonej w Raciborzu, stanowiącej własność 

Powiatu Raciborskiego wraz z autopoprawką wprowadzoną w trakcie posiedzenia. 

Po zmianach, Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2021. 
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W tym momencie Kierownik Referatu Architektury i Budownictwa Leszek Szymczak oraz 

wz. Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami Inspektor Sebastian Krupa opuścili 

posiedzenie. 

 

Starosta przedstawił pismo z dnia 03.12.2021 r. nr CKZiU.3124.63.2021 Dyrektora Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 ,,Mechanik” w Raciborzu dot. przetargu na 

zadanie pn. ,, Adaptacja istniejącego pomieszczenia warsztatowego na aulę zlokalizowaną  

w budynku warsztatowym CKZiU nr 2 ,,Mechanik” w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1”. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem  UID 655378. 

Zarząd zapoznał się z pismem z dnia 03.12.2021 r. nr CKZiU.3124.63.2021 Dyrektora 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 ,,Mechanik” w Raciborzu  

dot. przetargu na zadanie pn. ,, Adaptacja istniejącego pomieszczenia warsztatowego na aulę 

zlokalizowaną w budynku warsztatowym CKZiU nr 2 ,,Mechanik” w Raciborzu przy  

ul. Zamkowej 1” oraz postanowił, że powróci do sprawy na jednym z kolejnych posiedzeń 

Zarządu, po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień złożonych przez dyrektora placówki. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

 

Beata Sbeczka 

Wydział Organizacyjny                                                      Prowadzący posiedzenie: 

Starosta  

 

Grzegorz Swoboda  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 7 grudnia 2021 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 7 grudnia 2021 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok (rezerwa). 

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

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok. 

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

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

2021. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2021 rok. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Pani Agacie Wieczorek do 

realizacji projektu pn. „Akademia Równych Szans” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu 

Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu do składania oświadczeń woli 

przy sprzedaży samochodu osobowego stanowiącego składnik majątku powiatu 

raciborskiego. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży w pierwszym przetargu 

ustnym nieograniczonym części nieruchomości położonej w Raciborzu, stanowiącej 

własność Powiatu Raciborskiego. 


