
 1 

OR.II.0022.1.11.2013 

PROTOKÓŁ  NR 109/2013 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 20 marca 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. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. wyposażenia stanowisk 

egzaminacyjnych w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych podległych 

Powiatowi Raciborskiemu, przeprowadzających egzaminy potwierdzające kwalifikacje 

zawodowe w części praktycznej. 

2. Przyjęcie Protokołu Nr 108/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 12 marca 2013 r.  

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

5. Sprawy różne. 

6. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

 

Starosta przywitał na posiedzeniu Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu 

Sławomira Janowskiego. Przypomniał, że wizyta wiąże się z kartą informacyjną Referatu 

Edukacji, Kultury i Sportu dot. wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych w technikach  
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i zasadniczych szkołach zawodowych podległych Powiatowi Raciborskiemu, 

przeprowadzających egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w części praktycznej. 

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

93301. 

Dyrektor Janowski zapoznał zebranych z informacjami nt. kosztów związanych  

z dostosowaniem stanowisk egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu praktycznego 

zawodowego, które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID 

51773 i 51776. Przekazał, że w ww. informacji wyszczególniono 8 stanowisk 

egzaminacyjnych, przy minimum wynoszącym 6 stanowisk. Jak podkreślił Dyrektor większa 

liczba stanowisk przedkłada się na sprawniejsze przeprowadzenie egzaminów, a w efekcie  

na lepszą zdawalność wśród uczniów. Dyrektor Janowski poinformował, że zmienione 

przepisy prawne spowodowały, że dyrektorzy szkół odpowiadają za sprawne 

przeprowadzanie egzaminów. Wiąże się to także ze znalezieniem egzaminatorów  

i przekonaniem ich do przyjazdu do szkoły. Szkoły kształcące w poszczególnych zawodach są 

jednocześnie ośrodkami egzaminacyjnymi. Niespełnienie wymogów narzuconych ze strony 

okręgowej komisji egzaminacyjnej skutkuje odebraniem akredytacji i brakiem możliwości 

kształcenia w zawodach. Jednym z warunków uruchomienia kształcenia w danym zawodzie 

jest spełnienie wymagań związanych z bazą dydaktyczną. Koszty przygotowania  

i dostosowania stanowisk egzaminacyjnych pod kątem nowej formuły części praktycznej 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w ZSM w Raciborzu w 2013 r. 

oszacowano na kwotę 178 880 zł, a ogółem w latach 2013 – 2016 na kwotę 500 530 zł.  

Jak dodał Dyrektor na dzień dzisiejszy nie zostały ogłoszone żadne projekty 

współfinansowane ze środków zewnętrznych na doposażenie stanowisk egzaminacyjnych.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją Dyrektora Zespołu Szkół 

Mechanicznych w Raciborzu dot. kosztów związanych z dostosowaniem stanowisk 

egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe 

w części praktycznej, które w latach 2013 – 2016 oszacowano na kwotę ponad 500 000,00 zł.  

Mając na uwadze trudną sytuację budżetu Powiatu Raciborskiego polecił Dyrektorowi 

przygotować wykaz niezbędnego sprzętu wraz z kosztami, jakie zostaną poniesione na ten cel 

w 2013 r.  

Ponadto Zarząd ustalił, że na kolejnym posiedzeniu Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych  

i Rzemiosł Różnych w Raciborzu przedstawi informację nt. kosztów związanych  

z dostosowaniem stanowisk egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje zawodowe w części praktycznej w kierowanej Szkole.  
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Ad. 2 

 

Protokół Nr 108/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 12 marca 2013 r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 3 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie regulaminu 

korzystania z pomieszczeń oraz innych obiektów i urządzeń na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu. 

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

94880. 

Starosta poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały został opracowany przez Dyrektora 

Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim 

w Raciborzu, pracowników Referatu Funduszy Zewnętrznych i Strategii Rozwoju oraz radcę 

prawnego tut. Starostwa. Regulamin korzystania z pomieszczeń oraz innych obiektów  

i urządzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu jest aktem prawa miejscowego, stąd zostanie 

przekazany 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 regulaminu korzystania z pomieszczeń oraz innych obiektów  

i urządzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu (po dokonaniu drobnej zmiany w oznaczeniu 

załącznika do projektu uchwały). 

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan poinformowała o konieczności 

wprowadzenia zmian w projektach uchwał Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021.  

Poinformowała, że w ww. projektach w Rozdziale 85411 należy zwiększyć plan dochodów 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, z tytułu otrzymania 

odszkodowania za samochód, a w Rozdziale 75411 zwiększyć plan wydatków Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup 

samochodu gaśniczego średniego. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacjami nt zmian: 

1) w projekcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2013 rok,  

2) w projekcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021  

oraz polecił przygotować nowe wersje ww. dokumentów.  

 

Ad. 4 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej regulaminu korzystania 

z pomieszczeń oraz innych obiektów i urządzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

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

94879. 

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

0 głosów wstrzymujących się – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej regulaminu korzystania  

z pomieszczeń oraz innych obiektów i urządzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

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

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan przedstawiła projekt uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2013 rok. 

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

94335. 

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

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok, na wniosek Inspektora w Wydziale 

Finansowym Dominiki Budzan, dokonał zmian w Rozdziale 85295 w planie dochodów 

zgodnie z Zarządzeniem Nr 1204/2013 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 13 marca 2013 r.  

z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Jagiełły w Raciborzu oraz w planie 

wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych z przeznaczeniem  

dla ww. Domu.  
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Po zmianie, 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 2013 rok. 

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

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan omówiła dodatkowy projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2013 rok (rezerwa ogólna).  

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

95546. 

Przedmiotowy projekt uchwały wiąże się z kartą informacyjną Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami dot. zabezpieczenia środków finansowych w celu przygotowania map  

z projektem podziału działek nr nr 1233 oraz 1746 (k. m. 12) obręb Tworków oraz działek  

nr nr 1730 oraz 1731 (k. m. 2) obręb Tworków, w części zajętej pod drogę powiatową  

nr 3516S, w celu wszczęcia postępowania o stwierdzenie nabycia z mocy prawa przez Powiat 

Raciborski z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności części ww. nieruchomości.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie o kwotę 22 000,00 zł  

w Rozdziale 70005 planu wydatków będących w dyspozycji Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami z rezerwy ogólnej Powiatu Raciborskiego z przeznaczeniem na wykonanie 

prac geodezyjnych obejmujących podział działek w części zajętych pod drogę powiatową  

nr 3516S, o których mowa w ww. karcie informacyjnej.  

Następnie, 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 2013 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan przedstawiła projekt uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021. Poinformowała, że mając na względzie 

wcześniejsze zmiany w budżecie należy uzupełnić przedmiotowy projekt uchwały. 

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

94338. 
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Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania 

pozbawienia kategorii drogi gminnej ul. Budowlanych w Rybniku i zaliczenia jej do kategorii 

dróg powiatowych. 

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

94524. 

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

0 głosów wstrzymujących się – podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania pozbawienia 

kategorii drogi gminnej ul. Budowlanych w Rybniku i zaliczenia jej do kategorii dróg 

powiatowych. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

wzoru wniosku o udzielenie dotacji oraz wzoru rozliczenia dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

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

94585. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o udzielenie 

dotacji oraz wzoru rozliczenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży 

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. 

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

94280. 
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Starosta zaproponował, aby sprzedać w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal 

użytkowy nr 1 o pow. 1806,60 m², zlokalizowany na parterze oraz na części poddasza  

i części przyziemia budynku 2A Szpitala Rejonowego im. dr. J. Rostka w Raciborzu,  

wraz z udziałem wynoszącym 56/100 w części wspólnej, którą stanowi grunt oznaczony jako 

działka nr 1563/454, k.m.4, obręb Starawieś oraz części budynku i urządzenia, które nie służą 

wyłącznie do użytku właścicieli lokali.  

Sprzedaż lokalu nr 1 nastąpi w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  

Zgodnie ze sporządzonym operatem szacunkowym wartość rynkowa lokalu użytkowego 

wynosi 2 640 229,00 zł, w tym wartość udziału w gruncie 121 958,00 zł. Część 

przedmiotowego lokalu o pow. 1498 m² oddana jest przez Szpital w najem na rzecz 

Raciborskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy ul. Stalowej 4. 

Obowiązująca umowa najmu zawarta została na czas oznaczony 10-ciu lat, tj. do 28 lipca 

2019 r. W związku z powyższym cena wywoławcza ustalona została poprzez dodanie,  

do wartości wynikającej z wyceny nieruchomości, kwoty "utraconych korzyści" za okres 6 lat 

jaki pozostał do zakończenia umowy najmu, w wysokości 1 294 272,00 zł. 

Mając powyższe na uwadze, po zaokrągleniu, ustalono cenę wywoławczą w wysokości  

3 935 000,00 zł netto. Cena uzyskana ze sprzedaży powyżej opisanej nieruchomości stanowić 

będzie dochód Powiatu Raciborskiego. 

Jak dodał Starosta wskutek sprzedaży lokalu powstanie odrębna nieruchomość lokalowa. 

Nieruchomość ta nie będzie posiadała dostępu do drogi publicznej. Jedyna możliwość 

dojazdu przebiega przez działki nr 1564/454, k.m.4, 1254/12 k.m.3. Działki te stanowią 

obecnie własność Powiatu Raciborskiego, w użytkowaniu Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 

Ustanowienie służebności gruntowej, polegającej na prawie przejazdu i przechodu  

przez działki nr nr 1564/454, 1254/12, będzie polegało na umożliwieniu przejeżdżania  

i przechodzenia przez ww. działki istniejącą drogą wewnętrzną. Służebność będzie miała 

charakter odpłatny. Zgodnie ze sporządzonym operatem szacunkowym wartość rynkowa 

służebności wynosi 6 222,00 zł. 

W tym miejscu posiedzenie opuścił Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Norbert Mika.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie sprzedaży 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. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 
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Starosta przywitał na posiedzeniu Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu  

i poinformował, że wizyta wiąże się z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy przyszpitalnych parkingów, 

będących w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu a stanowiących 

własność Powiatu Raciborskiego.  

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

93264. 

Starosta przypomniał, że zgodnie z ustaleniami z poprzedniego posiedzenia do projektu 

uchwały dołączona została mapa, na której zaznaczono układ komunikacyjny (drogi), 

parkingi zewnętrzne i wewnętrzne Szpitala. Poprosił, aby Dyrektor przedstawił argumenty, 

które przemawiają za podjęciem przedmiotowej uchwały. 

Dyrektor Rudnik stwierdził, że na dzień dzisiejszy za parkowanie samochodów przy Szpitalu 

nie są pobierane opłaty, jednakże zauważa się narastający problem z zaparkowaniem 

samochodów pacjentów i osób odwiedzających. Ponadto drogi dojazdowe wymagają 

remontów, płytki chodnikowe są zdewastowane, a pozostawiane na poboczach auta tarasują 

drogi i niszczą zieleń. Szpital zatrudnia dwóch pracowników, którzy zajmują się utrzymaniem 

przyszpitalnych parkingów, dbają o zieleń, ale wszystko to nie wystarcza, aby teren ten był 

utrzymany w należytym stanie. Stąd pojawiła się propozycja, aby wydzierżawić a docelowo 

wyremontować i rozbudować przyszpitalne parkingi. Z uwagi na koszty związane  

z remontem i rozbudową, które oszacowano na kwotę ok. 500 000,00 zł zasadnym jest 

wydzierżawienie przedmiotowego terenu na okres dłuższy niż 3 lata. Oferent zostałby 

wyłoniony w drodze przetargu. Jak podkreślił Dyrektor Rudnik Szpital nie posiada środków 

w budżecie, aby przeprowadzić wspomniane prace remontowe we własnym zakresie,  

a z drugiej strony oczekuje się, aby teren ten był utrzymany w dobrym stanie. Zdarzają się też 

takie sytuacje, że na przyszpitalne parkingi i drogi wjeżdżają tiry oraz ciągniki rolnicze. 

Wyłoniona w drodze przetargu firma zapewniłaby również utrzymanie porządku na tym 

terenie Szpitala.  

Zdaniem Wicestarosty Dyrektor przedstawił zbyt mało konkretnych danych, które 

umożliwiłyby podjęcie decyzji w omawianym temacie. Nie jest znana powierzchnia 

parkingów tzw. zewnętrznych i wewnętrznych, która miałaby zostać przeznaczona  

do wydzierżawienia. Można byłoby również rozważyć koncepcję według której część 

(wydzieloną) parkingu pozostawia się bezpłatną, a na drugiej wprowadza się opłaty.  

Tego typu działania mogłyby np. zmobilizować pracowników Szpitala do pozostawiania 
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samochodów na tzw. wewnętrznym parkingu, który mógłby pozostać bezpłatny.  

Nie bez znaczenia jest również to, że na dzień dzisiejszy w przeważającej części  

na tzw. parkingu zewnętrznym parkują pracownicy Szpitala, dla których istnieją specjalnie 

wydzielone miejsca wewnątrz kompleksu Szpitala. Stąd gdyby oni parkowali w tej strefie 

rozwiązałby się problem braku miejsc parkingowych dla pacjentów.  

Zdaniem Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Piotra Olendra problem braku wolnych 

miejsc parkingowych można rozwiązań w ten sposób, że pracownicy Szpitala pozostawialiby 

samochody wewnątrz kompleksu Szpitala. Pozostaje zatem problem tzw. obejścia (stanu 

dróg, zagospodarowania zieleni) i środków na ten cel. Jeżeli zakłada się, że na ten cel 

potrzeba zaangażować duże środki finansowe, to firma, która podejmie się tego zadania 

będzie musiała wprowadzić wysokie opłaty parkingowe, aby sprostać temu zadaniu.  

Albo wprowadzi niskie opłaty parkingowe a problemu obejścia nie rozwiąże.  

Starosta stwierdził, że w warunkach przetargu na remont i rozbudowę przyszpitalnych 

parkingów należałoby określić, że za pierwsze 15 minut parkujący nie ponoszą opłat.  

Poza tym opłaty parkingowe powinny być ustalone w takiej wysokości, jaką przyjęto  

na terenie miasta Racibórz.  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator dodał, że problem braku wolnych 

miejsc parkingowych można byłoby rozwiązać gdyby pracownicy Szpitala pozostawialiby 

swoje samochody wewnątrz kompleksu szpitalnego. Należałoby się jedynie zastanowić  

jak ich do tego zdyscyplinować.  

Zdaniem Dyrektora Rudnika nie jest możliwe wyegzekwowanie od pracowników,  

aby pozostawiali samochody w wyznaczonej strefie. Poza tym pozostaje jeszcze kwestia firm, 

które na stałe współpracują ze Szpitalem, a ich przedstawiciele też korzystają z parkingów. 

Szpital może zadbać o zagospodarowanie terenów przyszpitalnych ale po jakimś czasie 

problem ten znowu powraca. Są to więc działania krótkotrwałe, a chodzi o przyjęcie 

rozwiązań kompleksowych. Jak stwierdził Dyrektor brak akceptacji ze strony Zarządu 

powyższych działań powoduje, że temat remontu i rozbudowy parkingów zostaje 

zakończony.  

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

zgody na zawarcie umowy dzierżawy przyszpitalnych parkingów, będących w nieodpłatnym 

użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu a stanowiących własność Powiatu Raciborskiego 

postanowił, że powyższy temat zostaje oddalony.  
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Ad. 5 

 

W tym miejscu Starosta poruszył temat związany z przetargiem nieograniczonym na obsługę 

bankową budżetu Powiatu Raciborskiego i jego jednostek organizacyjnych.   

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan przedstawiła różnice w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia w stosunku do specyfikacji z poprzedniego przetargu. 

Najważniejsze różnice, o których mowa w pkt 3 opisu przedmiotu zamówienia, to: 

1) miesięczna kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach 

bankowych Starostwa i podległych jednostek,  

2) automatyczne zakładanie lokat typu: „overnight” i „weekendowych” w przypadku gdy 

oprocentowanie lokaty będzie korzystniejsze od oprocentowania środków na rachunku 

(dotyczy środków na rachunkach podstawowych i rachunkach pomocniczych wskazanych 

przez zamawiającego),  

3) lokowanie środków na innych lokatach krótko i długoterminowych (z wyjątkiem 

„overnight” i „weekendowych”) dostępnych w ofercie banku na warunkach każdorazowo 

ustalonych w wyniku indywidualnych negocjacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcą,  

4) średnie miesięczne saldo środków pieniężnych na rachunku budżetu Powiatu wynosi około 

2.800.000 zł,  

5) w razie potrzeby zamknięcie rachunków wskazanych przez zamawiającego i jego jednostki 

organizacyjne,  

6) umożliwienie dokonywania w utworzonym w Starostwie punkcie kasowym i w oddziale 

banku bezgotówkowych płatności na rzecz Powiatu za pomocą wszystkich rodzajów kart 

płatniczych dostępnych na rynku,  

7) dokonywanie wypłat gotówkowych na rzecz osób fizycznych i prawnych na podstawie 

polecenia wypłaty przygotowanego przez zamawiającego, np. wypłaty zasiłków  

dla bezrobotnych, dofinansowania ze środków PFRON,  

8) w przypadku wystąpienia awarii systemu obsługi bankowej dla Powiatu Raciborskiego  

i jego jednostek organizacyjnych wymagane jest bezzwłoczne podjęcie działań w celu jej 

usunięcia,  

9) możliwość zaciągania kredytu w rachunku bieżącym, którego zabezpieczeniem będzie 

weksel własny in blanco (podpisany przez dwóch Członków Zarządu Powiatu 

Raciborskiego) wraz z deklarację wekslową (podpisaną przez dwóch Członków Zarządu 

Powiatu Raciborskiego i kontrasygnowaną przez Skarbnika Powiatu Raciborskiego). 

Minimalna wymagana przez zamawiającego wysokość kredytu to 8.000.000,00 zł.  
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W uchwale budżetowej na kolejne lata może ulec zmianie wysokość kredytu zaciąganego 

na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu 

Raciborskiego,  

10) wydawanie historii prowadzenia rachunków na potrzeby zamawiającego,  

11) udzielanie „na hasło” osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku informacji 

telefonicznych o stanie salda na rachunkach i wszelkich operacjach przeprowadzonych 

danego dnia, w przypadku awarii systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych.  

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan omówiła kartę informacyjną Wydziału 

Finansowego dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego  

oraz jednostek podległych na 2013 r. 

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

94300. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Powiatowego 

Zarządu Dróg w Raciborzu, Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. realizacja decyzji Zarządu Powiatu Raciborskiego z posiedzenia w dniu 25 lutego 2013 r. 

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

94898. 

Wicestarosta przypomniał, że zgodnie z wnioskiem Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  

i Rekreacji z Komisją Budżetu i Finansów z posiedzenia w dniu 25 lutego 2013 r. 

przygotowano, na podstawie danych uzyskanych od Dyrektora ZSE w Raciborzu, informację 

nt. losów uczniów klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 kształcącej w zawodzie 

sprzedawca, którzy zostali umieszczeni na liście rezerwowej podczas naboru do Szkoły na rok 

szkolny 2012/2013.   

Zarząd Powiatu Raciborskiego po dokonanej analizie materiałów przygotowanych  

przez Referat Edukacji, Kultury i Sportu nt. losów uczniów klasy I  Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej nr 1 w Zespole Szkół  Ekonomicznych w Raciborzu kształcącej w zawodzie 

sprzedawca, którzy zostali umieszczeni na liście rezerwowej podczas naboru do Szkoły na rok 

szkolny 2012/2013 oraz mając na względzie występujące rozbieżności w pismach 

przedstawionych przez Dyrektora ZSE w Raciborzu polecił Kierownikowi Referatu 

przeprowadzenie kontroli w ww. Szkole. Jednocześnie polecił udzielić odpowiedź na wniosek 
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nr 2 zgłoszony na wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji  

z Komisją Budżetu i Finansów  w dniu 25 lutego 2013 r.  

Ponadto, Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu skontrolowanie 

innej ze szkół, która podczas naboru na rok szkolny 2012/2013 umieszczała uczniów na liście 

rezerwowej, a o wynikach kontroli poinformować Zarząd.   

 

W tym miejscu posiedzenie opuścił Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Piotr Olender.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami  

dot. zabezpieczenia środków finansowych w celu przygotowania map z projektem podziału 

działek nr nr 1233 oraz 1746 (k. m. 12) obręb Tworków, oraz działek nr nr 1730 oraz 1731  

(k. m. 2) Tworków, w części zajętej pod drogę powiatową nr 3516S, w celu wszczęcia  

postępowania o stwierdzenie nabycia z mocy prawa przez Powiat Raciborski  

z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności części ww. nieruchomości. 

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

94355. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie o kwotę 22 000,00 zł  

w Rozdziale 70005 planu wydatków będących w dyspozycji Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami z rezerwy ogólnej Powiatu Raciborskiego w celu przygotowania map  

z projektem podziału działek nr nr 1233 oraz 1746 (k. m. 12) obręb Tworków oraz działek 

 nr nr 1730 oraz 1731 (k. m. 2) obręb Tworków, w części zajętej pod drogę powiatową  

nr 3516S, w celu wszczęcia postępowania o stwierdzenie nabycia z mocy prawa przez Powiat 

Raciborski z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności części ww. nieruchomości.  

 

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. 

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

93565. 

Wicestarosta poinformował, że zgodnie z ustaleniami z posiedzenia Zarządu wystąpił do: 

1) Prezesa Zarządu „Centrum Zdrowia” Spółka z o.o. w Raciborzu z prośbą o udzielenie 

odpowiedzi na pytanie jakie są plany działalności i gwarancje „Centrum Zdrowia” Spółka 

z o.o. w Raciborzu co do wynajmowania obiektu przychodni „Studzienna” od Powiatu 

Raciborskiego po 2018 r.,  
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2) Prezydenta Raciborza z zapytaniem czy na terenie Studziennej Gmina posiada budynek, 

który mogłaby użyczyć Powiatowi Raciborskiemu na prowadzenie działalności leczniczej 

na rzecz mieszkańców dzielnicy.  

 

Prezes „Centrum Zdrowia” odpowiedział, iż spółka nie planuje zaprzestania działalności                     

w Przychodni „Studzienna” po 2018 roku, jednakże nie może udzielić na to gwarancji, gdyż: 

1) nie są znane spółce warunki dzierżawy przychodni po 2018 roku; 

2) spółka nie zna warunków na jakich NFZ będzie finansował świadczenia zdrowotne                     

po 2018 roku; 

3) następuje tendencja spadkowa zadeklarowanych w przychodni mieszkańców dzielnicy 

Studzienna. 

Prezydent Raciborza w odpowiedzi zaproponował budynek po byłej szkole podstawowej, 

położony w dzielnicy Studzienna przy ul. Bojanowskiej 5a.  

Jak poinformował Wicestarosta dnia 7 marca 2013 r. wspólnie z Kierownikiem Referatu 

Spraw Społecznych, przedstawicielem „Centrum Zdrowia” odpowiedzialnym za remonty  

i utrzymanie obiektów oglądali wspomniany powyżej obiekt. 

Zdaniem Wicestarosty obiekt jest w niezłym stanie technicznym, w budynku nie widać 

zacieków, pleśni, zagrzybienia, nie czuć zapachu zgnilizny. Na parterze budynku można 

konstrukcyjnie wydzielić zwarty zespół pomieszczeń, który w ocenie przedstawiciela 

„Centrum Zdrowia” będzie wystarczający powierzchniowo do utworzenia przychodni. 

Oprócz ewentualnych prac adaptacyjnych typu wykonanie podjazdu dla osób 

niepełnosprawnych z wiatrołapem, gabinetu lekarskiego i zabiegowego, rejestracji, 

poczekalni, toalet, pomieszczenia socjalnego i gospodarczego niezbędne będzie 

doprowadzenie gazu z pobliskiego budynku szkoły, przestawienie kominów, naprawa  

co najmniej części dachu. Do rozwiązania byłyby również problem drogi dojazdowej, która 

jak oświadczył przedstawiciel Miejskiego Zarządu Budynków w Raciborzu                             

jest w zarządzie PKP. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego ponownie rozważał różne koncepcje zapewnienia  

przez „Centrum Zdrowia” Spółka z o.o. w Raciborzu świadczeń zdrowotnych  

dla mieszkańców dzielnicy Studzienna. Jedną z nich jest propozycja prowadzenia działalności 

leczniczej przez ww. Spółkę w budynku po byłej szkole podstawowej, położonym  

w Raciborzu przy ul. Bojanowskiej 5a. Ze względu na konieczność wykonania prac 

adaptacyjnych ww. budynku Zarząd polecił pracownikom Referatu Inwestycji i Remontów, 

aby wykonali wstępny kosztorys tych prac. Ponadto Członkowie Zarządu ustalili, że w ciągu 
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najbliższych tygodni udadzą się na wizję ww. obiektu. O powyższym Kierownik Referatu 

Spraw Społecznych poinformuje „Centrum Zdrowia” Spółka z o.o. w Raciborzu.  

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. likwidacji 

barier architektonicznych w szkołach ponadgimnazjalnych podległych Powiatowi 

Raciborskiemu. 

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

93078. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną dot. likwidacji barier 

architektonicznych w szkołach ponadgimnazjalnych podległych Powiatowi Raciborskiemu. 

Postanowił, że decyzja o zwiększeniu budżetu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1  

w Raciborzu o kwotę 15 000,00 zł ze środków nadwyżki budżetowej na zakup urządzenia 

tzw. schodołaza gąsienicowego, który umożliwiałby osobom niepełnosprawnym sprawne 

poruszanie się pomiędzy parterem a I piętrem budynku zostanie podjęta po zorganizowaniu 

pokazu urządzenia w ww. Szkole. W związku z powyższym polecił Kierownikowi Referatu 

Edukacji, Kultury i Sportu podjęcie działań w tym temacie.  

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SZ. 272.6.2013 pn. „Organizacja  

i przeprowadzenie kursu obsługi koparkoładowarki dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych 

i Rzemiosł Różnych w Raciborzu w ramach projektu „Mam zawód - mam pracę w regionie” 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”. 

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

94219. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie środków finansowych 

przeznaczonych na realizację zamówienia publicznego nr SZ.272.6.2013 pn. „Organizacja  

i przeprowadzenie kursu obsługi koparkoładowarki dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych 

i Rzemiosł Różnych w Raciborzu w ramach projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie” 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013” o kwotę 1 120,00 zł  

(z Działu 801, Rozdziału 80195, § 4307 w wysokości 1 091,09  zł i § 4309 w wysokości 

28,91 zł). 

 

Starosta przedstawił informacją o posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu 

Raciborskiego, które odbędą się w marcu 2013 r. 
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Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 94277. 

 

Wicestarosta omówił wnioski z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 12 marca 2013 r., 

które znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 93824. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych oraz radcy 

prawnemu udzielić odpowiedzi na wnioski z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  

w dniu 12 marca 2013 r. 

 

Starosta przedstawił pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu  

dot. wykazu zadań zrealizowanych w latach 2008 – 2012 na drogach wojewódzkich 

utrzymywanych przez PZD Racibórz.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 94660. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg 

w Raciborzu dot. wykazu zadań zrealizowanych w latach 2008 – 2012 na drogach 

wojewódzkich utrzymywanych przez PZD Racibórz. Polecił, aby przed upływem terminów 

gwarancji wykonanych robót budowlanych na drogach wojewódzkich ww. Jednostka 

dokonywała przeglądów gwarancyjnych i informowała Zarząd o wnioskach z nich 

wynikających. O powyższym Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów poinformuje 

Dyrektora PZD. 

 

Następnie Starosta omówił pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu,  

w którym przesłano kserokopię oferty firmy TRANSCOMP Sp. z o. o. z Warszawy  

na opracowanie komputerowej ewidencji dróg powiatowych. Jak poinformowano Jednostka  

posiada już takie opracowanie wykonane przez tę firmę w ubiegłych latach dla dróg 

zlokalizowanych w czterech gminach Powiatu Raciborskiego, tj. Raciborza, Kuźni 

Raciborskiej, Nędzy i Krzyżanowic. Aby posiadać kompletny i kompleksowy zbiór danych 

istnieje potrzeba wykonania elektronicznej ewidencji dla dróg powiatowych zlokalizowanych 

w pozostałych Gminach Powiatu Raciborskiego. Przy jednorazowym zleceniu opracowania 

całości zadania koszt wynosi 60 923,87 zł, natomiast przy częściowym 76 154,84 zł.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 94676. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg 

w Raciborzu dot. opracowania komputerowej ewidencji dróg powiatowych opowiadając się 

za propozycją jednorazowego zlecenia opracowania całości zadania za kwotę 60 923,87 zł. 

Mając na uwadze trudną sytuację budżetu Powiatu Raciborskiego na 2013 r.  
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Zarząd zaproponował, aby koszty zlecenia zostały sfinansowane w dwóch ratach,  

tzn. pierwsza w wysokości 30 000,00 zł płatna w 2013 r., a druga w wysokości  

31 000,00 zł płatna w styczniu 2014 r. O powyższym Kierownik Referatu Inwestycji  

i Remontów poinformuje Dyrektora PZD. 

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Starosta przedstawił informację 

Kierownika Referatu Inwestycji i Remontów dotyczącą przepustowości dobowej budowanej 

oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudy przy ul. Szkolnej zgodnie z którą: 

1) rzeczywiste zapotrzebowanie MOW-u w Rudach to 8 m3/dobę,  

2) Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z Kuźni Raciborskiej, które 

będzie realizować budowę oczyszczalni ścieków z ramienia Gminy Kuźnia Raciborska, 

zamierza podłączyć do nowej oczyszczalni stację kolejki wąskotorowej przy ul. Szkolnej. 

W związku z powyższym według stanu wiedzy na dzień dzisiejszy (potwierdzono  

w rozmowie telefonicznej  z projektantem), będzie budowana oczyszczalnia ścieków  

o przepustowości 12 m3/dobę. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z informacją dot. przepustowości dobowej 

budowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudy przy ul. Szkolnej polecił 

Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów jej uzupełnienie o dane nt. planowanej 

maksymalnej przepustowości oczyszczalni.  

 

Ad. 6  

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXVII/273/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, 

łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania  

od ustalania opłaty za pobyt dzieci oraz osób pełnoletnich w pieczy zastępczej. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych określająca realizację ww. Uchwały 

znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 93570. 
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Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXVII/276/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie 

uchylenia uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem 

Olkuskim w sprawie powierzenia zadania publicznego, jakim jest kształcenie uczniów klas 

wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu w zakresie teoretycznych 

przedmiotów zawodowych w Zespole Placówek Oświatowych Ośrodku Dokształcania  

i Doskonalenia Zawodowego w Olkuszu. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Edukacji, 

Kultury i Sportu odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu określająca realizację ww. Uchwały 

znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 93573. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały 

Nr XXVII/275/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Powiatu Raciborskiego nieruchomości 

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

– uzupełnienie. 

Ustalił  Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Józefa Stukatora jako nadzorującego 

wykonanie ww. Uchwały, a Referat Gospodarki Nieruchomościami odpowiedzialny za jej 

realizację. 

Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami określająca realizację  

ww. Uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 94252. 

 

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 20 marca 2013 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20 marca 2013 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej regulaminu korzystania z pomieszczeń 

oraz innych obiektów i urządzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2013 rok.  

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

Powiatu Raciborskiego na 2013 rok (rezerwa ogólna). 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii 

drogi gminnej ul. Budowlanych w Rybniku i zaliczenia jej do kategorii dróg 

powiatowych. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia wzoru wniosku  

o udzielenie dotacji oraz wzoru rozliczenia dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży 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. 


