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OR.II.0022.1.4.2013 

PROTOKÓŁ  NR 102/2013 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 29 stycznia 2013 r. 

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

 Posiedzeniu przewodniczył Starosta Adam Hajduk.  

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane 

quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał.  

   

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 101/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 22 stycznia 2013 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

Protokół Nr 101/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 stycznia  

2013 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

Ad. 2 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 4 głosami za, 1 głosem przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – wycofał z porządku obrad sesji w dniu 29 stycznia b.r. projekt 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących  

w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych z siedzibą w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3, 

postanawiając, że decyzja co do skierowania ww. projektu na sesję zostanie podjęta  

w terminie późniejszym.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że zwróci się do Przewodniczącego Rady Powiatu 

Raciborskiego z prośbą o wprowadzenie na sesję nowej wersji projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego 

mieszczącego się w budynku położonym w Raciborzu przy ulicy Gamowskiej 3  

oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Raciborskiego, która uwzględnia wniosek zgłoszony na posiedzeniu 

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w dniu 24 stycznia b.r. i jednocześnie 

wycofanie projektu uchwały przekazanego pismem OR.II.0022.3.1.2013 z dnia 22 stycznia 

b.r. 

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

84734. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody  

na nieodpłatne nabycie na rzecz Powiatu Raciborskiego nieruchomości położonej  

w Raciborzu przy ul. Cecylii 10, w związku z odwołaniem darowizny. 

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

85750. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Powiatu 

Raciborskiego nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Cecylii 10, w związku  

z odwołaniem darowizny oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję, która odbędzie się  

w lutym 2013 r. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego. 

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

85596. 

Wicestarosta przypomniał, że 18 grudnia 2012 r. Rada Powiatu Raciborskiego podjęła 

uchwałę w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 

powiatu raciborskiego w roku 2013. Mając jednakże na uwadze to, że Apteka „Opawska  

– Pod Różami” (apteka całodobowa) zabezpiecza bezterminowo ludności powiatu dostęp  

do świadczeń w porze nocnej, niedziele, święta i dni wolne od pracy Wicestarosta 

zaproponował, aby zrezygnować z corocznego ustalania rozkładu godzin pracy aptek.  



 3 

Propozycja powyższa spotkała się z akceptacją zebranych.  

Następnie Wicestarosta przekazał, że realizując postanowienia art. 94 ust. 2 ustawy  

z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne należy wystąpić do Prezydenta, 

Burmistrzów, Wójtów Gmin Powiatu Raciborskiego oraz Śląskiej Izby Aptekarskiej o opinię 

na temat ww. projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 

Natomiast zgodnie z Uchwałą Nr XIX/196/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 maja 

2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji  

z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu lub organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji ww. projekt 

uchwały powinien zostać skierowany do konsultacji. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  

na terenie powiatu raciborskiego. 

 

Ad. 3 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 

określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego. 

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

85598. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej określenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie  

ustalenia cennika za korzystanie z sal gimnastycznych, pomieszczeń i urządzeń oraz zajęć 

sportowo – rekreacyjnych w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu  

przy ulicy Klasztornej 9. 



 4 

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

85135. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie ustalenia 

cennika za korzystanie z sal gimnastycznych, pomieszczeń i urządzeń oraz zajęć sportowo – 

rekreacyjnych w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 9 

wniósł autopoprawkę polegającą na zmianie brzmienia § 3. Po zmianie § 3 otrzymał 

brzmienie: „Wykonanie uchwały powierza się Wicestaroście Andrzejowi Chroboczkowi.”. 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustalenia cennika  

za korzystanie z sal gimnastycznych, pomieszczeń i urządzeń oraz zajęć sportowo  

– rekreacyjnych w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu  

przy ulicy Klasztornej 9. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator zaprezentował projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania 

Powiatu Raciborskiego we Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości położonej  

w Raciborzu przy ul. Ludwika 4. Zaproponował, aby ww. pełnomocnikiem został   

Pan Michał Fronczak – Inspektor Referatu Gospodarki Nieruchomościami Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu. Będzie on reprezentował Powiat Raciborski we Wspólnocie 

Mieszkaniowej Nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Ludwika 4, poprzez 

uczestnictwo w zebraniach Wspólnoty Mieszkaniowej z prawem głosu w imieniu Powiatu. 

Propozycja powyższa spotkała się z akceptacją zebranych.  

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

86018. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustanowienia pełnomocnika  

do reprezentowania Powiatu Raciborskiego we Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości 

położonej w Raciborzu przy ul. Ludwika 4.  

Jednocześnie Zarząd zobowiązał pełnomocnika do informowania o wszelkich decyzjach 

wspólnoty strategicznych lub rodzących zobowiązania finansowe. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 
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Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. zatwierdzenia 

planu remontów, które mają być przeprowadzone w 2013 r. przez „Centrum Zdrowia” Spółka 

z o.o. w Raciborzu w obiektach dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego. Dodał, że razem  

z kartą informacyjną przedłożony został projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

W/w karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

85230, a projekt uchwały pod numerem UID 85237. 

Wicestarosta przekazał, że Zarząd „Centrum Zdrowia” Spółka z o.o. w Raciborzu złożył  

do zatwierdzenia plan remontów, które mają być przeprowadzone w 2013 r. w obiektach 

dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego. Zaproponowany przez „Centrum Zdrowia” plan 

remontów dotyczy Przychodni „Studzienna” ul. Moniuszki 24 w Raciborzu, gdyż inne 

przychodnie pod względem budowlanym zostały dostosowane do wymogów rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim 

powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 

leczniczą.  

Zaproponowane prace skupiają się na wzmocnieniu obiektu i wykonaniu prac remontowych 

pod potrzeby użytkowników tj. pacjentów i personelu medycznego. W przypadku wykonania 

zaproponowanego zakresu prac wydaje się, iż w roku 2014 koniecznym będzie wykonanie                           

co najmniej remontu kapitalnego pokrycia dachowego. Jak wynika z kosztorysu w 2011 roku 

koszt remontu Przychodni „Studzienna” wynosił 407 515,68 zł netto + 93 728,61 zł VAT, 

łącznie 501 244,29 zł. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z planami remontów, które mają być 

przeprowadzone w 2013 r. przez „Centrum Zdrowia” Spółka z o.o. w Raciborzu w obiektach 

dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego obejmującymi przystosowanie Przychodni 

„Studzienna” ul. Moniuszki 24 w Raciborzu do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia 

z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 

pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.  

Zarząd zwrócił uwagę na bardzo wysokie koszty remontu ww. Przychodni, które 

przewyższają wartość nowego obiektu. W związku z powyższym polecił Kierownikowi 

Referatu Spraw Społecznych: 

1) wystosować pismo do Prezesa „Centrum Zdrowia” Spółka z o.o. w Raciborzu w celu 

uzyskania informacji jakie są plany działalności i gwarancje co do wynajmowania  

ww. obiektu od Powiatu Raciborskiego po 2018 r., 
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2) wystąpić do Prezydenta Miasta Racibórz z zapytaniem czy na terenie Studziennej Gmina 

posiada budynek, który mogłaby użyczyć Powiatowi Raciborskiemu na prowadzenie 

działalności leczniczej na rzecz mieszkańców dzielnicy. 

Po otrzymaniu odpowiedzi ww. Kierownik przygotuje stosowną kartę informacyjną  

na posiedzenie Zarządu.  

Mając na uwadze powyższe ustalenia, Zarząd Powiatu Raciborskiego nie podjął uchwały  

w sprawie zatwierdzenia planu remontów, które mają być przeprowadzone w 2013 roku  

przez „Centrum Zdrowia” Spółka z o.o. w Raciborzu w obiektach dzierżawionych od Powiatu 

Raciborskiego. 

 

Ad. 4 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. wprowadzenia zmiany do uzasadnienia projektu Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

w sprawie zamiaru likwidacji szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych  

z siedzibą w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3. 

W/w karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

86229. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zdecydował, że po podjęciu decyzji o skierowaniu na sesję 

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zamiaru likwidacji szkół 

wchodzących w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych z siedzibą w Raciborzu  

przy ul. Gimnazjalnej 3 akapit 6 uzasadnienia projektu uchwały będzie brzmiał następująco: 

„Pracownicy Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, zarówno pedagogiczni, jak  

i niepedagogiczni znajdą zatrudnienie w Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu. 

Zastosowanie znajdą zapisy art. 18 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 

(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz art. 23 
1 

Ustawy  

z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. 

zm.). Nie przewiduje się zbiorowych zwolnień pracowników w związku z likwidacją szkół.”.  

 

Skarbnik Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2013 r. 

W/w karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

85968. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu oraz Starostwa Powiatowego w Raciborzu.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich 

dot. wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dotację do Fundacji Współpracy Polsko  

– Niemieckiej oraz realizację projektu pn. „Polifonia Europy – z Niemiec przez Polskę  

po Ukrainę. Festiwal Piosenki Europejskiej w ramach Międzynarodowego Tygodnia Kultury 

w Powiecie Raciborskim”. 

W/w karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

86310. 

Starosta poinformował, że projekt realizowany będzie przez Powiat Raciborski oraz jego 

miasta i powiaty partnerskie w kraju i zagranicą, przyjmując za wiodącego partnera projektu 

Powiat Elbe-Elster z Republiki Federalnej Niemiec. Jak dodał Starosta Powiat Raciborski 

przy wsparciu Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu i Agencji Promocji Ziemi 

Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu organizuje 

w dniach 5-8 czerwca 2013 roku drugą edycję Festiwalu Piosenki Europejskiej,  

po raz pierwszy adresowanego do młodzieży w wieku od 15-20 lat z powiatu raciborskiego 

oraz z 4 powiatów i 2 miast partnerskich Powiatu Raciborskiego, tj. Powiatu Kędzierzyńsko-

Kozielskiego, Märkischer Kreis (Nadrenia Północna-Westfalia, Niemcy), Landkreis Elbe-

Elster (Brandenburgia, Niemcy), Hrabstwo Wrexham (Walia, Wielka Brytania), Stadt 

Rendsburg (Szlezwik-Holsztyn, Niemcy) oraz Miasta Komsomolsk (Obwód Połtawski, 

Ukraina) oraz dodatkowo sąsiedniego Miasta Opava (Czechy). 

Starosta przekazał, że całkowity szacowany koszt projektu, jaki poniesie Starostwo 

Powiatowe w Raciborzu, wynosi 37 000,00 zł (brutto). Wnioskowana kwota dotacji wynosi 

60% kosztów całkowitych projektu, tj. 22 200,00 zł (brutto). Wkład własny wynosi 40% 

całkowitych kosztów projektu, tj. 14 800,00 zł (brutto). Wydział Organizacyjny i Spraw 

Obywatelskich tut. Starostwa posiada zabezpieczone środki finansowe w dziale 750, rozdziale 

75075, paragrafie 4300. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na złożenie wniosku o dotację projektu  

pn. „Polifonia Europy - z Niemiec przez Polskę po Ukrainę. Festiwal Piosenki Europejskiej  

w ramach Międzynarodowego Tygodnia Kultury w Powiecie Raciborskim” do Fundacji 

Współpracy Polsko-Niemieckiej. W przypadku przyznania dotacji wyraził zgodę na:   

1) złożenie oświadczenia o zobowiązaniach dotacjobiorcy; 

2) realizację i rozliczenie projektu. 
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Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator omówił kartę informacyjną Referatu 

Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa dot. postępowania w sprawie 

wymierzenia Zespołowi Szkół Zawodowych w Raciborzu administracyjnej kary pieniężnej  

za zniszczenie w wyniku niewłaściwej pielęgnacji czterech drzew rosnących na terenie  

dz. Nr 1951/164 k. m. 4 zlokalizowanej w Raciborzu, przy ul. Wileńskiej 8. 

W/w karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

85381. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. postępowania  

w sprawie wymierzenia Zespołowi Szkół Zawodowych w Raciborzu administracyjnej kary 

pieniężnej za zniszczenie w wyniku niewłaściwej pielęgnacji czterech drzew rosnących  

na terenie dz. Nr 1951/164 k. m. 4 zlokalizowanej w Raciborzu, przy ul. Wileńskiej 8 zażądał,  

aby Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu przedkładał dokładne i rzetelne 

informacje nt. podejmowanych działań oraz współpracował z pracownikami Referatu  

w powyższej sprawie. Jednocześnie zaprosił Dyrektora oraz Wicedyrektora ZSZ  

w Raciborzu na posiedzenie w dniu 5 lutego b.r. O powyższym Kierownik Referatu Ochrony 

Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa poinformuje ww. Dyrektora. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej  

i Rolnictwa dot. zmiany planu budżetu na 2013 rok będącego w dyspozycji Referatu Ochrony 

Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa. 

W/w karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

86114. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że zaplanowane w budżecie powiatu dochody, określone  

w Załączniku nr 6 do Uchwały Nr XXV/254/2012 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 18 grudnia 2012 r. pochodzą z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Każdy 

podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek wnoszenia opłat na podstawie art. 285 

ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dotychczas opłaty 

wnoszone były do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza. W związku  

z powyższym do budżetu powiatu środki wpływały dwa razy w roku. 

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2013 r. ustawy z dnia 16 listopada 2012 r.           

o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, która wprowadza zmiany 

m.in. w ustawie Prawo ochrony środowiska, opłaty za korzystanie ze środowiska za rok 2012 

wnoszone będą na zasadach dotychczasowych, natomiast począwszy od roku 2013 podmioty 

wnosić będą opłaty jednorazowo za dany rok kalendarzowy – tj. do dnia 31 marca następnego 
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roku. Zmiana ta powoduje, że do budżetu powiatu środki będą wpływały tylko raz w roku,  

a więc za rok 2013 wpływy do budżetu będą dopiero w roku 2014. W związku z powyższym 

zaistniała potrzeba zmniejszenia zaplanowanych dochodów i wydatków przeznaczonych  

na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. zmian planu 

budżetu na 2013 rok będącego w dyspozycji Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki 

Wodnej i Rolnictwa zobowiązał Kierownika Referatu do przygotowania projektu zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok dotyczących zmniejszenia zaplanowanych 

dochodów i wydatków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej oraz przedstawienia go Skarbnikowi Powiatu. 

Ponadto zwrócił uwagę Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej  

i Rolnictwa, aby w przyszłości na posiedzenia Zarządu przedstawiane były sprawy 

wymagające rozstrzygnięcia przez organ wykonawczy, a w kartach zawarta była propozycja 

rozwiązania pojawiających się problemów z zakresu działania Referatu. Informowanie  

o istnieniu spraw bieżących realizowanych w Referacie nie spełnia powyższego kryterium  

i nie wymaga tym samym angażowania Zarządu.  

 

Starosta omówił: 

1. opinię Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z posiedzenia w dniu 21 stycznia 2013 r., która 

znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 86393, 

2. wnioski i opinie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą  

z posiedzenia w dniu 22 stycznia 2013 r., które znajdują się w systemie informatycznym 

Mdok pod numerem UID 85721. Zarząd polecił, aby Kierownik Referatu Edukacji, 

Kultury i Sportu udzieliła odpowiedzi na wnioski nr 1 i nr 3, Kierownik Biura Rady  

na wniosek nr 2, a Sekretarz Powiatu na wniosek nr 5.  

Odnośnie wniosku nr 3 Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu 

przedstawić Komisji „ścieżkę” już znajdującą się na stronie www.powiatraciborski.pl, 

która aktualnie umożliwia dotarcie do kierunków kształcenia w szkołach, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski i uzyskać informację czy taki sposób 

promocji kształcenia jest wystarczający, a opracowywanie kolejnego sposobu stanowiłoby 

powielenie rozwiązania już stosowanego,  

3. opinie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z posiedzenia w dniu 23 stycznia 2013 r., 

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 86153.  
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Zarząd zapoznał się z pozytywną opinią dotyczącą założeń nowej formuły organizacji 

konkursu pn. „Najlepszy rolnik ... roku”. W związku z powyższym polecił Kierownikowi 

Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa przygotowanie projektu 

uchwały w powyższej sprawie na jedno z kolejnych posiedzeń,  

4. wnioski i opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z posiedzenia  

w dniu 24 stycznia 2013 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 86385.  

Zarząd polecił, aby odpowiedzi na wnioski nr 1 i nr 2 udzieliła Kierownik Referatu 

Edukacji, Kultury i Sportu. 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem nr 3 Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji  

dotyczącym uszczegółowienia projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku położonym 

w Raciborzu przy ulicy Gamowskiej 3 oraz wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 

gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego postanowił  

o uzupełnieniu uzasadnienia o zapis treści: „Lokal użytkowy stanowi część dawnego 

obiektu "kuchni", wynajmowanego obecnie przez Raciborskie Centrum Medyczne  

Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy ul. Stalowej 4.”. W związku powyższym polecił 

Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami przygotować nową wersję  

ww. projektu uchwały oraz udzielić odpowiedzi na wniosek, 

5. opinie Komisji Budżetu i Finansów z posiedzenia w dniu 28 stycznia 2013 r.,  

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 86398.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Magdalena Powązka   
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Podpisy Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego obecnych na posiedzeniu, zgodnie  

z listą obecności: 

1. Adam Hajduk  

2. Andrzej Chroboczek  

3. Józef Stukator  

4. Norbert Mika  

5. Piotr Olender  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 29 stycznia 2013 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 29 stycznia 2013 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej określenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia cennika za korzystanie z sal 

gimnastycznych, pomieszczeń i urządzeń oraz zajęć sportowo – rekreacyjnych  

w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 9. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia pełnomocnika  

do reprezentowania Powiatu Raciborskiego we Wspólnocie Mieszkaniowej 

Nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Ludwika 4. 

 


