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OR.II.0022.1.17.2013 

PROTOKÓŁ NR 115/2013 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 30 kwietnia 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. 

Starosta Adam Hajduk poinformował, że do tut. Starostwa dotarły telefoniczne 

sygnały przekazane przez pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,  

a dotyczące podpisywania uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego w zakresie spraw 

finansowych jedynie przez Członka Zarządu prowadzącego obrady. Wśród pozostałych 

powiatów w województwie śląskim praktykowane jest podpisywanie uchwał przez 

wszystkich Członków Zarządu uczestniczących w obradach. Mając na uwadze powyższe 

Starosta zadecydował, że uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w zakresie spraw 

finansowych będą podpisywać wszyscy Członkowie Zarządu.  

Ponadto ustalono, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej będą dokonywane 

wyłącznie uchwałami Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 114/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniach 23 – 24 kwietnia 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. 
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Ad. 1 

Protokół Nr 114/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniach 23 – 24 kwietnia 2013 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2  

Sekretarz Powiatu Beata Bańczyk przedstawiła wersję nr 2 projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie regulaminu korzystania z pomieszczeń oraz innych obiektów                   

i urządzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Sekretarz poinformowała, iż po konsultacji  

z nadzorem prawnym Wojewody Śląskiego § 3 projektu ww. uchwały otrzymuje brzmienie: 

„§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego.”. Ponadto Sekretarz przekazała, że wykreślono            

§ 5 z Regulaminu korzystania z pomieszczeń oraz innych obiektów i urządzeń na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu, stanowiącego załącznik do ww. projektu uchwały, w brzmieniu: 

„§5. Nie dopuszcza się możliwości organizacji na Zamku imprez masowych, w rozumieniu 

przepisów odrębnych.”. 

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

101504. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował wersję nr 2 projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie regulaminu korzystania z pomieszczeń oraz innych 

obiektów i urządzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu oraz postanowił o jej przekazaniu 

na sesję w dniu 30 kwietnia 2013 r. 

 

Jednocześnie Zarząd postanowił, że zwróci się do Przewodniczącego Rady Powiatu 

Raciborskiego z prośbą o wycofanie z porządku obrad ww. projektu uchwały przekazanej 

pismem nr OR.II.0022.3.4.2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r.  

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan przedstawiła wersję nr 2 projektu 

uchwały Rady 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 

99188. 

Na wniosek referującej, Zarząd Powiatu Raciborskiego, po zapoznaniu się z wersją nr 2 

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 
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Powiatu Raciborskiego na 2013 rok dokonał zmian kwot ogółem planu wydatków                        

i dochodów.    

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował wersję nr 2 projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2013 rok oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 30 kwietnia 2013 r. 

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan omówiła wersję nr 2 projektu uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021. 

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

99190. 

Mając na uwadze zmiany, o których mowa w wersji nr 2 projektu uchwały w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 r., Zarząd dokonał zmian             

w wersji nr 2 projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian                

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

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował wersję nr 2 projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 30 kwietnia 2013 r. 

 

Jednocześnie Zarząd postanowił, że zwróci się do Przewodniczącego Rady Powiatu 

Raciborskiego z prośbą o wycofanie z porządku obrad ww. projektów uchwał przekazanych 

pismem nr OR.II.0022.3.4.2013 z dnia 16 kwietnia 2013 r. 

 

Ad. 3  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator omówił projekt uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym 

lokalu mieszkalnego nr 3 mieszczącego się w budynku położonym w Raciborzu przy ulicy 

Ludwika 4. 

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

100939. 
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Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator zaproponował, aby sprzedać               

w drodze trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny                          

nr 3 o pow. użytkowej 46,50 m2, zlokalizowany na trzecim piętrze budynku położonego  

w Raciborzu przy ulicy Ludwika 4, wraz z udziałem wynoszącym 470/10000  

w nieruchomości wspólnej, którą stanowi zabudowany grunt oznaczony jako działka  

nr 2213/160, k.m.4, obręb Racibórz, o powierzchni 555 m2, oraz części budynku i urządzenia, 

które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.  

Cena wywoławcza podczas drugiego przetargu wynosiła 76 500,00 zł. Przetarg zakończył             

się wynikiem negatywnym. W związku z powyższym powstała potrzeba zorganizowania 

trzeciego przetargu nieograniczonego z ceną wywoławczą 65 000,00 zł. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie sprzedaży w trzecim przetargu ustnym 

nieograniczonym lokalu mieszkalnego nr 3 mieszczącego się w budynku położonym                 

w Raciborzu przy ulicy Ludwika 4. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 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 sprzedaży w trzecim przetargu ustnym 

nieograniczonym lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku położonym w Raciborzu 

przy ulicy  Ludwika 4. 

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

100941. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator zaproponował, aby sprzedać  

w drodze trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego lokal użytkowy o pow. 197,40 m2, 

zlokalizowany w piwnicy budynku położonego w Raciborzu przy ulicy Ludwika 4,  

wraz z udziałem wynoszącym 1996/10000 w części wspólnej, którą stanowi zabudowany 

grunt oznaczony jako działka nr 2213/160, k.m.4, obręb Racibórz, o powierzchni 555 m2,  

oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. 

Cena wywoławcza podczas drugiego przetargu wynosiła 360 000,00 zł. Przetarg zakończył 

się wynikiem negatywnym. W związku z powyższym zaistniała potrzeba zorganizowania 

trzeciego przetargu nieograniczonego z ceną wywoławczą 300 000,00 zł. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie sprzedaży w trzecim przetargu ustnym 
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nieograniczonym lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku położonym w Raciborzu 

przy ulicy  Ludwika 4. 

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

 

Wicestarosta Andrzej Chroboczek przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat pobieranych za kształcenie 

prowadzone w formach pozaszkolnych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego                           

w Raciborzu. 

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

100762. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat 

pobieranych za kształcenie prowadzone w formach pozaszkolnych przez Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Raciborzu. 

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

 

Ad. 4 

Wicestarosta zapoznał obecnych z informacją Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego 

w Raciborzu dotyczącą zatwierdzonych preliminarzy kursów.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 101704. 

Mając na uwadze nakłady finansowe, jakie ponosi Powiat Raciborski na kursy, Zarząd 

Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu przekazać 

Dyrektorowi CKU w Raciborzu, aby w przyszłości przekładane informacje dot. kursów 

przedstawiały rzeczywisty stan określający dodatkowo: 

1. koszty kursów, 

2. liczbę uczestników kursu, 

3. liczbę uczestników, dokonujących wpłaty za kurs.  

 

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

dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków. 

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

98958. 

Wicestarosta poinformował, że do tut. Starostwa wpłynęły trzy wnioski o udzielenie dotacji.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. udzielenia dotacji 

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym                 

do rejestru zabytków:  

1. pozytywnie zaopiniował wniosek Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. św. Józefa                       

w Raciborzu dot. dofinansowania prac przy zabytku polegających na przeprowadzeniu 

remontu dachu zabytkowego kościoła pw. św. Józefa w Raciborzu do kwoty 25 000,00 zł, 

2. negatywnie zaopiniował wniosek Rzymsko-Katolickiej Parafii p.w. św. Anny                       

w Gamowie dot. dofinansowania prac przy zabytku polegających na wykonaniu izolacji 

pionowej i poziomej przyziemia kościoła p.w. św. Anny w Gamowie, 

3. negatywnie zaopiniował wniosek Przedsiębiorstwa Kalydna Sp. z o.o.                                 

dot. dofinansowania prac przy zabytku polegających na przeprowadzeniu prac 

konserwatorsko-budowlanych przy przyziemiach oraz odtworzenia schodów Mauzoleum 

rodzin von Gaschin i Henkel-Donnersmarck w Krowiarkach. 

O powyższym polecił poinformować wnioskodawców. 

 

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 

101212. 

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

Specjalnych w Raciborzu, Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, Starostwa Powiatowego 

w Raciborzu.  

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów  

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SZ. 272.14.2013 pn. „Wykonanie 

boiska wraz z zadaszeniem w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach”  

– przetarg 2.   

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

101057. 

Starosta poinformował, że Powiat Raciborski zamierzał przeznaczyć na realizację 

zamówienia publicznego nr SZ. 272.14.2013 pn. „Wykonanie boiska wraz z zadaszeniem  

w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach” – przetarg 2 kwotę 628 863, 00 zł 
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brutto. W celu realizacji zadania zaszła konieczność zwiększenia kwoty na świadczenie robót 

budowalnych, będących przedmiotem zamówienia.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie środków finansowych                 

na sfinansowanie zamówienia publicznego nr SZ. 272.14.2013 pn. „Wykonanie boiska  

wraz z zadaszeniem w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach” – przetarg 2  

do kwoty 670 104 zł. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Organizacyjno-Administracyjnego                   

dot. wspólnego zamówienia na energię elektryczną dla jednostek organizacyjnych powiatu. 

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

101510. 

Starosta poinformował, że wspólne zamówienie na energię elektryczną dla 17 jednostek 

organizacyjnych przyczyni się do uzyskania redukcji kosztów za energię elektryczną.  

W ramach wspólnego postępowania koszty te można obniżyć o ok. 15%, potencjalne 

oszczędności dla Powiatu wynosiłyby ok. 84 tys. zł rocznie. 

Ponadto, Starosta zasygnalizował, że jeżeli ww. przedsięwzięcie przyniesie oczekiwane 

rezultaty, to w przyszłości włączony zostanie do zamówienia Szpital Rejonowy w Raciborzu. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na przeprowadzenie wspólnego zamówienia publicznego  

na dostawę energii elektrycznej dla 17 jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego, 

przy współudziale wyspecjalizowanego przedsiębiorstwa konsultingowego. 

 

Starosta omówił: 

1. wniosek i opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą     

z posiedzenia w dniu 23 kwietnia 2013 r., które znajdują się w systemie informatycznym 

Mdok pod numerem UID 101587.  

Starosta poinformował, że podczas sesji w dniu 30 kwietnia 2013r. osobiście udzieli 

odpowiedzi na wniosek nr 1 ww. Komisji dotyczący podania informacji nt. dużej 

umieralności noworodków, 

2. wnioski Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z posiedzenia w dniu 24 kwietnia   

2013 r. , które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 101649. 

Zarząd Powiatu polecił, aby Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki 

Wodnej i Rolnictwa udzielił odpowiedzi na wniosek nr 1 i wniosek nr 3,  
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3. wniosek i opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z posiedzenia  

w dniu 25 kwietnia 2013 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 101744. 

Zarząd Powiatu przekazał Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu                    

do realizacji wniosek nr 1 dotyczący przeprowadzenia ankiety wśród nauczycieli szkół 

ponadgimnazjalnych na temat zapotrzebowania na usługi świadczone przez metodyków 

przedmiotowych,  

4. opinie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki 

Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa ze wspólnego 

posiedzenia w dniu 25 kwietnia 2013 r., które znajdują się w systemie informatycznym 

Mdok pod numerem UID 101745. 

 

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan poinformowała o wydaniu  

przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach pozytywnej opinii o przedłożonym 

przez Zarząd Powiatu Raciborskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok.  

 

 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Agnieszka Bosianek 
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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 30 kwietnia 2013 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 kwietnia 2013 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży w trzecim przetargu 

ustnym nieograniczonym lokalu mieszkalnego nr 3 mieszczącego się w budynku 

położonym  w Raciborzu przy ulicy Ludwika 4. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży w trzecim przetargu 

ustnym nieograniczonym lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku położonym                  

w Raciborzu przy ulicy Ludwika 4. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat 

pobieranych za kształcenie prowadzone w formach pozaszkolnych przez Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu. 


