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OR.II.0022.1.26.2013 

PROTOKÓŁ  NR 124/2013 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 16 lipca 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 123/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 10 lipca 2013 r.  

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

3. Sprawy różne. 

4. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

5. Omówienie materiałów przygotowanych przez Referat Gospodarki Nieruchomościami.  

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

 

Starosta nawiązał do artykułu, jaki ukazał się w Nowinach Raciborskich w dniu dzisiejszym 

pt. „Czystka w PKS”. Przypomniał, że w 2010 r. w skład Rady Nadzorczej spółki działającej 

pod firmą – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o. z siedzibą 

w Raciborzu powołano Pana Ryszarda Rudnika oraz Pana Henryka Kopla. Starosta nawiązał 

do informacji przekazanej w dniu 25 czerwca br., że dnia 24 czerwca br. ok. godziny 15.00 

radca prawny Pan Maciej Markowicz poinformował, że Pan Ryszard Rudnik i Pana Henryk 

Kopel pełnią  „podwójne” członkostwo w radach nadzorczych w spółkach, w których ponad 

50% udziałów posiadają jednostki samorządu terytorialnego co jest niezgodne  

z obowiązującym prawem. W ocenie radcy prawnego jedna osoba może być członkiem rady 
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nadzorczej tylko jednej ze spółek utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego albo 

spółek z większościowym udziałem samorządu, albowiem przepisy ustawy o wynagradzaniu 

osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi są lex specialis w stosunku do ustawy  

o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje 

publiczne. Jak podkreślił Starosta w trakcie powoływania Pana Ryszarda Rudnika  

oraz Pana Henryka Kopla do Rady Nadzorczej Członkowie Zarządu nie mieli wiedzy,  

że ww. osoby nie mogły już być Członkami Rady Nadzorczej w PKS w Raciborzu Sp. z o.o. 

Starosta przypomniał, że po uzyskaniu informacji od radcy prawnego Pana Macieja 

Markowicza niezwłocznie skontaktował się z zainteresowanymi, celem potwierdzenia tego 

faktu. Kiedy zainteresowani potwierdzili fakt „podwójnego” członkostwa możliwe było 

podjęcie stosownych działań. Działania te podjęto więc po uzyskaniu ww. informacji  

od radcy prawnego oraz zainteresowanych, a nie jak napisano we wspomnianym artykule  

po otrzymaniu pisma od mieszkańca Raciborza.  

Sprawa ta oficjalnie nie była poruszona na posiedzeniu Zarządu w dniu 25 czerwca 2013 r. 

Na kolejnym posiedzeniu Zarządu w dniu 2 lipca 2013 r. Starosta poinformował,  

że o godz. 10.00 odbędzie się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki działającej  

pod firmą – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o. z siedzibą  

w Raciborzu. W trakcie ww. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników podjęto uchwałę  

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej PKS Raciborzu Sp. z o .o. Pana Damiana 

Knury oraz uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PKS w Raciborzu  

Sp. z o. o. Pani Aleksandry Miery – Spyry – przedstawiciela Powiatu Wodzisławskiego.  

W trakcie posiedzenia Zarządu w dniu 10 lipca 2013 r. podjęta została uchwała w sprawie 

upoważnienia Starosty Raciborskiego Adama Hajduka do reprezentowania Powiatu 

Raciborskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą  

 – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą                           

w Raciborzu. Jak przekazał Starosta przygotowana na dzisiejsze posiedzenie karta 

informacyjna Wydziału Komunikacji i Transportu opisuje działania Rady Nadzorczej  

po 10 lipca 2013 r.  

Starosta podkreślił, że mimo opisanych zawirowań prawnych Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu od momentu kiedy Powiat 

Raciborski przejął udziały od Skarbu Państwa działa bardzo dobrze i odnotowuje dodatni 

wynik finansowy.  
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Ad. 1 

 

Protokół Nr 123/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 10 lipca 2013 r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2  

 

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 

114250. 

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

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

Raciborskiego na 2013 rok, po wprowadzeniu na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji  

i Remontów autopoprawki polegającej na wykreśleniu proponowanych zmian:  

1) w Rozdziale 80111, które polegać miały na zwiększeniu o kwotę 10 000,00 zł planu 

wydatków będących w dyspozycji ww. Referatu z przeznaczeniem na „Modernizację 

istniejących sanitariatów wraz z dostosowaniem do potrzeb wymogów osób 

niepełnosprawnych i sanitarnych w istniejącym budynku szkoły w Zespole Szkół 

Specjalnych nr 10 w Raciborzu przy ulicy Królewskiej 19”,  

2) w Rozdziale 80195, które dotyczyć miały zmniejszenia o kwotę 10 000,00 zł planu 

wydatków będących w dyspozycji ww. Referatu.  

 

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

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan omówiła projekt uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych 

Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów wieloletnich 

wykraczających poza rok budżetowy 2013.  

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

112903. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników jednostek 
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organizacyjnych Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów 

wieloletnich wykraczających poza rok budżetowy 2013.  

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

 

Jednocześnie Zarząd polecił, aby Wydział Finansowy przekazał ww. uchwałę kierownikom 

jednostek organizacyjnych informując, że przekroczenie kwot wydatków do których 

jednostka może zaciągać zobowiązania z tytułu umów wieloletnich określonych  

w § 9 ust. 2 pkt 5 Uchwały Nr XXV/254/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 

2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2013 rok stanowi 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Zawieranie kolejnych umów wieloletnich  

przez jednostki będzie wiązało się ze zwiększeniem limitu wydatków na zaciąganie 

zobowiązań, a zwiększenie limitu tych wydatków wymaga zmiany ww. Uchwały.  

W związku z powyższym przed podpisaniem kolejnej umowy wieloletniej jednostki powinny 

zwrócić się do Zarządu Powiatu Raciborskiego o zwiększenie limitu wydatków do zaciągania 

zobowiązań. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

114609. 

Starosta przypomniał, że Uchwałą Nr 34/171/2011 Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z dnia 17 sierpnia 2011 r. ustalono wynagrodzenie miesięczne dyrektorowi Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu, na które składało się: 

1)wynagrodzenie zasadnicze: 9.000,00 zł, 

2)dodatek funkcyjny: 3.600,00 zł, 

3)dodatek za wysługę lat w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego: 1.800,00 zł. 

W uchwale tej przy ustaleniu wynagrodzenia zastosowano przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 

2010 r. tj. 3 604,80 zł x 4 = 14 419,20 zł.  Ww. uchwałą ustalono dyrektorowi Szpitala 

wynagrodzenie miesięczne w wysokości 14 400,00 zł. Uchwała została przygotowana  

przez służby kadrowo – prawne tut. Starostwa. Wynagrodzenie kierownika samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej podlega reżimowi prawnemu wynikającemu  
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z ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami 

prawnymi, tzw. ustawa kominowa. W 2011 r. przy ustalaniu wynagrodzenia dyrektorowi 

Szpitala nie uwzględniono przepisów przejściowych art. 29 b cyt. ustawy.  

Po przeprowadzonej analizie otrzymywanego przez dyrektora Szpitala wynagrodzenia 

miesięcznego w okresie od 1 sierpnia 2011 r. do 30 czerwca 2013 r. stwierdzono,  

że przyznane i wypłacone wynagrodzenie było wyższe niż przewidują to przepisy tzw. ustawy 

kominowej. Jak przekazał Starosta w przygotowanym na dzisiejsze posiedzenie projekcie 

uchwały dotyczącym ustalenia wynagrodzenia dyrektorowi Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu 

zastosowano przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 

nagród z zysku w czwartym kwartale 2009 r., tj. 3 454,58 zł x 4 = 13 818,32 zł.  

Starosta zaproponował, aby ustalić od 1 lipca 2013 r. wynagrodzenie miesięczne  

dla dyrektora Szpitala w wysokości 13 800,00 zł. Zgodnie z opinią prawną wynagrodzenie 

powinno być „jednoskładnikowe” czyli wyrażone jedną kwotą, a nie kilkoma składnikami.  

Jak dodała Sekretarz Powiatu zgodnie z otrzymaną opinią prawną postanowienia umów  

o pracę oraz innych aktów stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy albo umów 

cywilnoprawnych ustalające wynagrodzenie miesięczne, nagrodę roczną, odprawę  

oraz wartość świadczeń dodatkowych w wysokości wyższej niż maksymalna dopuszczalna 

ustawą są nieważne z mocy prawa w odniesieniu do tej części, która przewyższa kwotę 

maksymalną określoną w ustawie. Powyższe uregulowanie oznacza, że zmiana umowy  

o pracę w zakresie wynagrodzenia nie wymaga wypowiedzenia zmieniającego,  

nie ma też konieczności uchylenia uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego ustalających 

wynagrodzenie dyrektorowi Szpitala w latach poprzednich. Ponadto jak wynika z opinii 

prawnej pracownik, który otrzymał „nadwyżkę” wynagrodzenia jest obowiązany ją zwrócić, 

jako świadczenie nienależne. W związku z powyższym Dyrektor Szpitala zostanie 

zobowiązany do zwrotu 17 720,24 zł (brutto) jako świadczenia nienależnego.  

Konkludując Starosta poinformował, że zlecił Audytorowi Wewnętrznemu oraz Inspektorowi 

ds. kontroli zarządczej weryfikację danych i dokumentów w zakresie ustalania wynagrodzenia 

dla Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu oraz w zakresie utworzenia Rady 

Nadzorczej PKS, a wyniki przedstawi na posiedzeniu Zarządu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dyrektorowi 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa 

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

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia 

Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu. 

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

114411. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu. Jednocześnie zaprosił Dyrektora 

PZD w Raciborzu na posiedzenie w dniu 6 sierpnia br., celem omówienia rozwiązań 

organizacyjnych w jednostce (godzina posiedzenia zostanie ustalona w późniejszym czasie). 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu  

Pani Ewie Konopnickiej do podpisania umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach celem zorganizowania wypoczynku 

śródrocznego "Zielona Szkoła" dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu. 

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

114253. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Pani Ewie Konopnickiej do podpisania 

umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Katowicach celem zorganizowania wypoczynku śródrocznego "Zielona Szkoła"  

dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu. 

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 powołania 

komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu 

ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (p. Marii Śliwa i p. Barbary 

Mazurek).  

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

114262. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych 

dla nauczycieli w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu ubiegających się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych 

w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (p. Wioletty 

Pazderyn). 

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

114259. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Ekonomicznych  

w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (p. Katarzyny 

Luterek).  

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

114257. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu ubiegającego się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Zawodowych  

w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (p. Mirosławy 

Bajsarowicz – Placek).  



 8 

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

113657. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu ubiegającego się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Mechanicznych  

w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (p. Patrycji 

Kozak).  

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

114243. 

Wicestarosta poinformował, że w dniu wczorajszym otrzymano telefonicznie informację,  

że powołany przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego wchodzący w skład  

ww. komisji egzaminacyjnej Pani Halina Sitnikow nie będzie mogła uczestniczyć w pracach 

komisji. W związku z powyższym zaproponowano, aby w miejsce ww. powołać  

Panią Marię Szymanowską. Powyższa propozycja spotkała się z akceptacją zebranych.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu ubiegającego się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Następnie Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Zawodowych  

w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (p. Anny 

Czerwińskiej). Poinformował, że również w tym przypadku zachodzi konieczność zmiany 

składu komisji – zgodnie z wcześniejszą informacją.  

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

114242. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  
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dla nauczyciela w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu ubiegającego się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu 

ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (p. Tomasza Oszka  

i p. Macieja Siedlaczka). 

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

114246. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczycieli w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu ubiegających się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego.  

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli w Zespole Szkół Mechanicznych  

w Raciborzu ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (p. Małgorzaty 

Jończyk, p. Damiana Raidy i p. Marcina Szczygielskiego).  

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

113655. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczycieli w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu ubiegających się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli w Zespole Szkół Ekonomicznych  

w Raciborzu ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (p. Justyny 

Kwaśny i p. Tomasza Kostki).  

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

113652. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczycieli w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu ubiegających się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli w Zespole Szkół Mechanicznych  

w Raciborzu ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (p. Weroniki 

Wilkos – Hiltawskiej i p. Ewy Krzykały).  

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

113635. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczycieli w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu ubiegających się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym  

w Rudach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (p. Anny 

Zychowicz).  

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

113664. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach ubiegającego się  

o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

unieważnienia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego 

z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. Przypomniał, że dnia 11 czerwca 2013 r. Zarząd 

Powiatu Raciborskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu  
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na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu ochrony 

przeciwpowodziowej. W wyznaczonym terminie w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert  

do Starostwa Powiatowego w Raciborzu nie wpłynęła żadna oferta. W związku  

z niezłożeniem żadnej oferty zgodnie z art. 18 a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie należy unieważnić ww. konkurs ofert. 

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

113665. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie unieważnienia otwartego konkursu  

na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu ochrony 

przeciwpowodziowej. 

Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Ad. 3 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu dot. działania Rady 

Nadzorczej PKS w Raciborzu sp. z o. o. 

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

114709. 

Nawiązując do informacji, o których mowa w pierwszej części protokołu, Starosta przekazał, 

że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki działającej pod firmą - Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu, które odbyło się  

w dniu 10 lipca 2013 r. podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania z mocy przepisów prawa 

całej obecnej Rady Nadzorczej PKS oraz uchwałę o powołaniu nw. członków Rady 

Nadzorczej, tj.:  

1) Pani Aleksandry Miery – Spyry, 

2) Pani Izabeli Zielińskiej – Golik, 

3) Pana Czesława Wolnego.  

 

Jak przekazał Starosta powołana w dniu 10 lipca br. Rada Nadzorcza zaproponowała,  

aby czynności dokonywane przez Radę Nadzorczą, która de facto nie istniała  

w sposób szeroko rozumiany konwalidować. Ponadto w Spółce analizowana jest sprawa 

nienależnie pobranych wynagrodzeń przez osoby nieskutecznie powołane do Rady 

Nadzorczej spółki. 
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Starosta przekazał, że w omawianej karcie informacyjnej opisano pisma, jakie wystosował  

do tut. Starostwa Pan Marek Labus, który poinformował, że pełniący funkcje członków Rady 

Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o.   

Pan Ryszard Rudnik i Pan Henryk Kopel są również członkami rad nadzorczych odpowiednio 

Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Górna Odra” sp. z o. o.  

oraz Przedsiębiorstwa Robót Drogowych sp. z o.o., w których to spółkach ponad 50 % 

udziałów posiadają jednostki samorządu terytorialnego. Pan Labus wniósł o naprawienie pod 

względem prawnym zaistniałych błędów i wskazał, że w wyniku naruszenia prawa przez 

Zarząd Powiatu w 2010 r. przy powoływaniu Rady Nadzorczej PKS prawdopodobnie doszło 

do sytuacji, że ww. spółka nie ma skutecznie powołanego zarządu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną Wydziału Komunikacji  

i Transportu dot. działania Rady Nadzorczej PKS w Raciborzu sp. z o. o., w tym  

z informacjami, że w dniu 10 lipca 2013 r. na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników 

spółki PKS Racibórz sp. z o. o. podjęta została uchwała o rozwiązaniu z mocy przepisów 

prawa całej obecnej Rady Nadzorczej PKS Racibórz oraz podjęto uchwały o powołaniu  

nw. członków Rady Nadzorczej PKS Racibórz, tj.:  

1) Pani Aleksandry Miery – Spyry, 

2) Pani Izabeli Zielińskiej – Golik, 

3) Pana Czesława Wolnego.  

 

Ponadto Zarząd zapoznał się z propozycją, aby czynności dokonywane przez Radę 

Nadzorczą, która de facto nie istniała w sposób szeroko rozumiany konwalidować.  

Tryb i sposób w jakim potwierdzone zostaną czynności dokonane przez radę nadzorczą,  

która nie istniała należy do wyłącznej kompetencji członków nowej rady nadzorczej.  

W związku z powyższym Zarząd polecił Naczelnikowi Wydziału Komunikacji i Transportu 

udzielić odpowiedzi na pisma Pana  Marka Labusa.  

 

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 

114087. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Powiatowego 

Zarządu Dróg w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 
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Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki 

Wodnej i Rolnictwa dot. organizacji konkursu „Najlepszy rolnik ziemi raciborskiej  

2013 roku” 

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

110351. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął nw. wytyczne dot. organizacji konkursu „Najlepszy 

rolnik ziemi raciborskiej 2013 roku, tj.: 

1) konkurs składać się będzie z jednego etapu i będzie miał formę pisemną (test wyboru bądź 

pytania problemowe, opisowe bez ustnego odpytywania),  

2) konkurs przeprowadzi powołana w tym celu komisja, która wyłoni maksymalnie trzech 

nominowanych do nagrody. Następnie komisja odwiedzi gospodarstwa nominowanych  

i wskaże zwycięzcę konkursu,  

3) wręczenie nagród każdorazowo będzie miało miejsce podczas Dożynek Powiatowych.  

Mając na uwadze powyższe polecił Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki 

Wodnej i Rolnictwa przygotować na jedno z kolejnych posiedzeń niezbędne materiały  

do przeprowadzenia konkursu, aby jego inauguracja nastąpiła w 2014 r. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. finansowania 

inwestycji w podmiotach leczniczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Poinformował, że Rada Powiatu Gliwickiego 

na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2013 r. podjęła uchwałę w sprawie stanowiska Rady 

Powiatu Gliwickiego dotyczącego finansowania inwestycji w infrastrukturę zdrowotną  

w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020. W powyższym 

stanowisku Rada Powiatu Gliwickiego domaga się umożliwienia „dofinansowania w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 

inwestycji w podmiotach leczniczych, dla których powiat jest podmiotem tworzącym  

oraz w których powiat posiada udziały.”. Starosta Gliwicki uchwałę przekazał Zarządowi 

Województwa Śląskiego oraz do wiadomości Ministrowi Rozwoju Regionalnego, liderom 

subregionów województwa śląskiego, starostom powiatów ziemskich województwa 

śląskiego, Śląskiemu Związkowi Gmin i Powiatów, Związkowi Powiatów Polskich. 

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

113789. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Powiatu Gliwickiego 

dotyczącym finansowania inwestycji w podmiotach leczniczych w ramach Regionalnego 
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Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 stwierdził, że popiera 

finansowanie powiatowych inwestycji drogowych w nowej perspektywie finansowej Unii 

Europejskiej na lata 2014 – 2020, stąd nie będzie popierać finansowania w ramach RPO 

innych zadań.  

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. sprzedaży  

przez Powiat Raciborski budynku przy ul. Klasztornej 10 na rzecz „Centrum Zdrowia” spółka 

z o.o. w Raciborzu. 

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

113605. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z propozycją Prezesa Zarządu „Centrum 

Zdrowia” spółka z o.o. w Raciborzu w sprawie bezprzetargowego zbycia na rzecz spółki 

nieruchomości zabudowanej położonej w Raciborzu przy ul. Klasztornej 10, dzierżawionej 

obecnie od powiatu na podstawie umowy ZS.7220-1/03 z dnia 5 listopada 2003 r. polecając 

Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, aby zlecił dokonanie wstępnej 

wyceny obiektu, celem poznania wartości przedmiotu ewentualnej sprzedaży.  

 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Zamówień Publicznych  

dot. informacji o wynikach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonych w Referacie Zamówień Publicznych w II kwartale 2013r. 

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

111791. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o wynikach postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego przeprowadzonych w Referacie Zamówień Publicznych  

w II kwartale 2013 r. 

 

Starosta omówił 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 

114363. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował propozycję rozstrzygnięcia, o której mowa  

w karcie informacyjnej dot. wspólnego zamówienia na energię elektryczną dla jednostek 

organizacyjnych powiatu wyrażając zgodę na podzielenie zamówienia i przeprowadzenie 

dwóch przetargów: jednego w IV kwartale 2013 r. i drugiego w IV kwartale 2014 r. 
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Pierwszym postępowaniem powinny zostać objęte jednostki, których umowy kończą się 

przed 1 stycznia 2014 r. oraz te, których umowy można rozwiązać bez konsekwencji 

finansowych. W postępowaniu tym zostanie wyłoniony dostawca na okres jednego roku,  

tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Drugim postępowaniem powinny zostać objęte 

jednostki z pierwszego przetargu oraz pozostałe, czyli te których umowy kończą się 

31.12.2014 r. i 30.06.2015 r. W drugim przetargu wyłoniony zostanie dostawca na okres 

dwóch lat. W konsekwencji okresy obowiązywania wszystkich umów w jednostkach 

zrównają się, a ich koniec przypadnie na 31.12.2016 r. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia 

zgody na wykonanie i zapłatę za roboty nie ujęte w dokumentacji projektowej na zadaniu:  

„Remont kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu w zakresie wymiany pokrycia dachu, 

malowania elewacji, konserwacji portalu wejściowego i drzwi zewnętrznych oraz wykonania                                     

i montażu witraży okiennych”. 

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

114027. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wykonanie i zapłatę za  roboty nie ujęte  

w dokumentacji projektowej na zadaniu: „Remont kaplicy Zamku Piastowskiego  

w Raciborzu w zakresie wymiany pokrycia dachu, malowania elewacji, konserwacji portalu 

wejściowego i drzwi zewnętrznych oraz wykonania i montażu witraży okiennych” do kwoty 

195 404,32 zł brutto (płatne w ramach środków zabezpieczonych w dziale 921, rozdziale 

92120, paragrafie 6050). 

 

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

o ilości uczniów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych wg stanu na dzień 12 lipca 2013r. 

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

114678. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją o ilości uczniów przyjętych do szkół 

ponadgimnazjalnych wg stanu na dzień 12 lipca 2013 r. Jednocześnie polecił Kierownikowi 

Referatu Edukacji, Kultury i Sportu, aby kolejna informacja o ilości uczniów przyjętych  

do ww. szkół wg stanu na koniec sierpnia br. zawierała dane o ilości uczniów przyjętych  

w poprzednich latach do Liceum Plastycznego w ZSO Nr 1 w Raciborzu począwszy od jego 

powstania w 2011 r.  
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Starosta zapoznał zebranych z informacją o liczbie dzieci pochodzących z Powiatu 

Raciborskiego przebywających w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej  

w Pogrzebieniu i w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej według 

stanu na ostatni dzień II kwartału 2013 r. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 112809. 

 

Wicestarosta przekazał, że w dniu 11 lipca br. wpłynęło do tut. Starostwa pismo informujące, 

iż w dniach od 22 do 31 maja 2013 r. zespół kontrolujący Wydziału Polityki Społecznej 

Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przeprowadził kontrolę kompleksową  

w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu socjalizacyjno – 

interwencyjnego w Nędzy przy ul. Leśnej 1. Celem kontroli było sprawdzenie całości 

funkcjonowania jednostki. W trakcie kontroli stwierdzono, że dzieci umieszczone  

w ww. placówce przebywają tam na podstawie skierowania do Placówki Opiekuńczo – 

Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej wydanego przez PCPR w Raciborzu. Zgodnie  

z informacjami uzyskanymi podczas kontroli stwierdzono, że Powiat Raciborski zawarł  

ze Stowarzyszeniem „Otwarte Serca Dzieciom” w dniu 29 sierpnia 2011 r. umowę  

o powierzenie realizacji zadania publicznego. W myśl zawartego aneksu  

z dnia 31 października 2012 r. postanowiono, że integralną częścią Placówki Opiekuńczo – 

Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej jest mieszkanie w Nędzy. Zapisy powyższego aneksu 

są niezgodne z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 24 września 2012 r., w której wydał 

zezwolenie na prowadzenie przez Stowarzyszenia „Otwarte Serca Dzieciom” z siedzibą  

w Kuźni Raciborskiej całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej pod nazwą 

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjno – 

interwencyjnego przy ul. Leśnej 1 w Nędzy. Zatem w opinii kontrolujących placówka 

opiekuńczo – wychowawcza w Nędzy jest samodzielną jednostką wpisaną do rejestru 

Wojewody i dzieci w niej przebywające powinny posiadać do niej skierowanie zgodnie  

z zapisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r.  

w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. W otrzymanym piśmie ze Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Katowicach poproszono o doprowadzenie do stanu zgodności z aktualną 

wykładnią prawa oraz z decyzją Wojewody Śląskiego i poinformowanie Wydziału Polityki 

Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach o podjętych działaniach. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z informacją Wicestarosty  

o przeprowadzonej kontroli kompleksowej w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – 

Wychowawczej typu socjalizacyjno – interwencyjnego w Nędzy przy ul. Leśnej 1  
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przez zespół kontrolujący Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Katowicach polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych przygotować w powyższej 

sprawie kartę informacyjną na posiedzenie w dniu 6 sierpnia br.  

 

Ad. 4 

 

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 Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXI/300/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Powiatu Raciborskiego za 2012 rok. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Wydziału Finansowego określająca realizację ww. Uchwały znajduje się 

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 112621. 

 

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 Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXI/301/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie 

udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego za 2012 rok. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Wydziału Finansowego określająca realizację ww. Uchwały znajduje się 

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 112624. 

 

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 Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXI/302/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 r. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację. 
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Karta informacyjna Wydziału Finansowego określająca realizację ww. Uchwały znajduje się 

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 112628. 

 

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 Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXI/303/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2013 – 2021. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Wydziału Finansowego określająca realizację ww. Uchwały znajduje się 

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 112630. 

 

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 Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXI/304/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Miastu Racibórz. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Inwestycji  

i Remontów odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów określająca realizację ww. Uchwały 

znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 112578. 

 

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 Funduszy Zewnętrznych i Strategii Rozwoju do określenia 

realizacji Uchwały Nr XXXI/305/2013 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie stanowiska Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego 

finansowania powiatowych inwestycji drogowych w nowej perspektywie finansowej Unii 

Europejskiej na lata 2014 – 2020. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Funduszy 

Zewnętrznych i Strategii Rozwoju odpowiedzialny za jej realizację. 
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Karta informacyjna Referatu Funduszy Zewnętrznych i Strategii Rozwoju określająca 

realizację ww. Uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem  

UID 113142. 

 

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  XXXI/306/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2012 r.  

przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu i pokrycia straty netto.  

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 112959. 

 

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 XXXI/307/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 

oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w 2013 r.          

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 112955. 

 

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 Biura Rady do określenia realizacji Uchwał Rady Powiatu Raciborskiego 

z dnia 25 czerwca 2013 r.:  

 



 20 

1) Nr XXXI/308/2013 w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego  

w sprawie rozbudowy Elektrowni Opole”, 

2) Nr XXXI/309/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi państwa Iwony Czepczor  

– Dmytrek i Bogusława Dmytrka na dyrektora PCPR w Raciborzu Henryka Hildebranda, 

3) Nr XXXI/310/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi pana Piotra Sputa na dyrektora Zespołu 

Szkół Mechanicznych w Raciborzu Sławomira Janowskiego, 

4) Nr XXXI/311/2013 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu pracy 

Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2013.   

 

Karta informacyjna Biura Rady określająca realizację ww. Uchwał znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 114123. 

 

Ad. 5 

 

Starosta przywitał na posiedzeniu Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami 

Zbigniewa Rydzeka, który przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 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 

113177. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 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 20 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Kierownik Rydzek omówił dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie sprzedaży w czwartym przetargu ustnym nieograniczonym lokalu mieszkalnego  

nr 3 mieszczącego się w budynku położonym w Raciborzu przy ulicy Ludwika 4. 

Zaproponował, aby sprzedać w drodze czwartego przetargu ustnego nieograniczonego lokal 

mieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 46,50 m², wraz z udziałem wynoszącym 470/10000  
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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 lokalu 

mieszkalnego wynosi 55 000,00 zł. Jak dodał Kierownik cena wywoławcza podczas trzeciego 

przetargu wynosiła 65 000,00 zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.  

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

114382. 

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

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

ustnym nieograniczonym lokalu mieszkalnego nr 3 mieszczącego się w budynku położonym 

w Raciborzu przy ulicy Ludwika 4.  

Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Kierownik Rydzek przedstawił dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie sprzedaży w czwartym przetargu ustnym nieograniczonym lokalu użytkowego 

mieszczącego się w budynku położonym w Raciborzu przy ulicy Ludwika 4. Zaproponował, 

aby sprzedać w drodze czwartego przetargu ustnego nieograniczonego lokal użytkowy  

o pow. 197,40 m
2
 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 lokalu użytkowego wynosi 250 000,00 zł. Kierownik 

przekazał, że cena wywoławcza podczas trzeciego przetargu wynosiła 300 000,00 zł. Przetarg 

zakończył się wynikiem negatywnym.  

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

114384. 

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

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

ustnym nieograniczonym lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku położonym  

w Raciborzu przy ulicy Ludwika 4.  

Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Następnie Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Zbigniew Rydzek zapoznał 

zebranych z kartą informacyjną dot. kwartalnej informacji (obejmującej okres  

do dnia sporządzenia informacji) obrazującej postęp prac związanych ze sprzedażą lub inną 
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formą zagospodarowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego 

planowanych do zbycia. Przekazał, że w ww. karcie informacyjnej ujęto dodatkowo 

informacje o postępie prac związanych ze sprzedażą w II kwartale 2013 r. nieruchomości 

stanowiących własność Skarbu Państwa, gdyż 25 % środków uzyskanych ze sprzedaży  

ww. nieruchomości stanowi dochód Powiatu Raciborskiego.  

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

114240. 

Kierownik Rydzek przypomniał, że w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 r. 

zaplanowano wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości w kwocie 5 494 774,00 zł – na dzień dzisiejszy wykonanie 

wynosi 0 %. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  

oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowano w kwocie 1 055 00,00 zł – na dzień 

dzisiejszy wykonanie wynosi 44 %.  

Jeśli chodzi o sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w II półroczu 

2013 r. zostanie zorganizowany jeden przetarg na sprzedaż działki położonej w Raciborzu 

przy ul. Łąkowej. Rzeczoznawca majątkowy wycenił wartość prawa własności 

przedmiotowej działki na kwotę 4 085 800,00 zł. Dnia 28 czerwca 2013 r. został podany  

do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. W przypadku 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego na 21 sierpnia 2013 r. 

zaplanowano pierwszy przetarg ustny nieograniczony w celu sprzedaży lokalu użytkowego 

mieszczącego się w Raciborzu przy ul Gamowskiej 3. Cena wywoławcza wynosi 

3 935 000,00 zł. Z kolei 10 września 2013 r. odbędzie się pierwszy przetarg ustny 

nieograniczony w celu sprzedaży lokalu użytkowego położonego w Raciborzu  

przy ul. Cecylii 10. Cena wywoławcza wynosi 820 000,00 zł. W dalszej kolejności 

podejmowane będą kroki w celu sprzedaży nieruchomości położonych w Raciborzu  

przy ul. Karola Miarki oraz przy ul. Kombatantów 8. Jak podkreślił referujący ogólny zastój  

na rynku nieruchomości, spadające ceny oraz dotychczasowe doświadczenie uzasadniają 

twierdzenie, że nie wszystkie zaplanowane przetargi zakończą się wynikiem pozytywnym.  

W wielu przypadkach będzie konieczne powtórzenie procedur i organizacja kolejnych 

przetargów oraz obniżenie cen nieruchomości.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kwartalną informacją (obejmującą okres  

do dnia sporządzenia informacji) obrazującą postęp prac związanych ze sprzedażą lub inną 

formą zagospodarowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego 
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planowanych do zbycia oraz z informacją o postępie prac związanych ze sprzedażą 

nieruchomości Skarbu Państwa w II kwartale 2013 r.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Magdalena Powązka   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

Podpisy Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego obecnych na posiedzeniu, zgodnie  

z listą obecności: 

1. Adam Hajduk  

2. Andrzej Chroboczek  

3. ------------------------- 

4. ------------------------- 

5. Piotr Olender  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 16 lipca 2013 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 16 lipca 2013 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2013 rok.  

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierowników 

jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu 

umów wieloletnich wykraczających poza rok budżetowy 2013.  

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia dyrektorowi 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Pani Ewie Konopnickiej  

do podpisania umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach celem zorganizowania wypoczynku śródrocznego "Zielona 

Szkoła" dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych 

dla nauczycieli w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu ubiegających się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Zespole Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu ubiegającego się o awans 

na stopień nauczyciela mianowanego. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu ubiegającego się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego. 

12. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu ubiegającego się o awans 

na stopień nauczyciela mianowanego. 
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13. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu ubiegającego się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego. 

14. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczycieli w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu ubiegających się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego.  

15. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczycieli w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu ubiegających się o awans 

na stopień nauczyciela mianowanego. 

16. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczycieli w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu ubiegających się o awans 

na stopień nauczyciela mianowanego. 

17. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczycieli w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu ubiegających się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego. 

18. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach ubiegającego się  

o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

19. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie unieważnienia otwartego konkursu 

na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu ochrony 

przeciwpowodziowej. 

20. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

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. 

21. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży w czwartym przetargu 

ustnym nieograniczonym lokalu mieszkalnego nr 3 mieszczącego się w budynku 

położonym w Raciborzu przy ulicy Ludwika 4.  

22. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży w czwartym przetargu 

ustnym nieograniczonym lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku położonym  

w Raciborzu przy ulicy Ludwika 4. 


