
1 

 

OR.II.0022.1.35.2013 

PROTOKÓŁ  NR 133/2013 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 1 października 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:  

I część – godz. 08.00 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 132/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 24 września 2013 r. 

2. Projekty uchwał Rady i Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

3. Sprawy różne. 

 

II część – po sesji 

1. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

2. Sprawy różne.  

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

I część   

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 132/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 24 września 2013 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 
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Ad. 2  

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan przedstawiła nową wersję projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2013 rok, informując o wprowadzeniu korekty polegającej na przeniesieniu 

z Rozdziału 80102 do Rozdziału 80111 planu wydatków Zespołu Szkół Specjalnych                    

w Raciborzu kwotę 59 773 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego „Moja 

Szansa na Sukces”. 

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

124647. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję 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 1 października 2013 r. 

Jednocześnie ustalił, że zwróci się z prośbą do Przewodniczącego Rady Powiatu 

Raciborskiego o wycofanie projektu uchwały przekazanego pismem nr OR.II.0022.3.8.2013  

z dnia 18 września 2013 r. 

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan omówiła nową wersję 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 

124648.  

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan poinformowała o potrzebie 

wprowadzenia zmiany polegającej na zwiększeniu planu wydatków w wykazie przedsięwzięć 

będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów o kwotę 160.000 zł na zadaniu 

„Modernizacja drogi powiatowej nr 3500S – ul. Podmiejska w Raciborzu”. 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za,                      

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021 oraz postanowił o jej przekazaniu            

na sesję w dniu 1 października 2013 r. 
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Jednocześnie ustalił, że zwróci się z prośbą do Przewodniczącego Rady Powiatu 

Raciborskiego o wycofanie projektu uchwały przekazanego pismem nr OR.II.0022.3.8.2013  

z dnia 18 września 2013 r. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zamiaru 

likwidacji szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.  

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

123684. 

Wicestarosta zaproponował, aby zaakceptować ww. projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zamiaru likwidacji z dniem 31 sierpnia 2014 r. 14-stu szkół,                

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. Wyjaśnił, że we wszystkich 

szkołach zakończono cykl nauczania. Likwidacja szkół nie spowoduje zwolnień,                   

gdyż są to szkoły, które od kilku lat nie prowadzą naboru i nie ma w nich uczniów                      

ani zatrudnionych nauczycieli oraz innych pracowników niepedagogicznych. Czynności 

polegające na likwidacji przedmiotowych szkół uporządkują sieci szkół ponadgimnazjalnych, 

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, jak również ułatwią czynności 

sprawozdawcze w nowym Systemie Informacji Oświatowej. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zamiaru likwidacji szkół, dla których organem prowadzącym                 

jest Powiat Raciborski oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu                            

29 października 2013 r. 

 

Następnie Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ogłoszenia roku 2014 „Rokiem abpa Józefa Gawliny”.  

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

126962. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie ogłoszenia roku 2014 „Rokiem abpa Józefa Gawliny”                         

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 29 października 2013 r. 

Dodatkowo Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury 

i Sportu przygotować wstępny program przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych,                      
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a także innych organizowanych w ramach obchodów „Roku abpa Józefa Gawliny”, który jako 

dodatkowy dokument o charakterze informacyjnym do projektu ww. uchwały zostanie 

przekazany radnym wraz z materiałami na sesję w dniu 29 października 2013 r. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania 

statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

126648. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz postanowił                 

o jego przekazaniu na sesję w dniu 1 października 2013 r. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Programu 

współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,            

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2014 rok. 

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

126706. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami 

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

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok: 

 1) dokonał na wniosek Wicestarosty zmiany w załączniku do projektu ww. uchwały 

brzmienia w § 7 pkt 2 ust. 3) litery b). Po zmianie litera b) otrzymała brzmienie:  

    „b) decyzję o objęciu zadania patronatem i współrealizacji podejmuje Starosta Raciborski 

kierując się jego charakterem, znaczeniem dla społeczności powiatu, doświadczeniem 

wnioskodawcy we współpracy z administracją publiczną oraz udziałem wnioskodawcy             

w wydarzeniach dedykowanych organizacjom pozarządowym, w szczególności 

szkoleniach, konferencjach, targach,”, 
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 2) dokonał również zmiany w załączniku do projektu ww. uchwały brzmienia w § 7 pkt 2 

ust. 4) litery c). Po zmianie litera c) otrzymała brzmienie: 

„c) decyzję, które imprezy przyjąć do realizacji w ramach kalendarza imprez kulturalnych  

i sportowych Zarząd Powiatu podejmie kierując się ich charakterem, znaczeniem                    

dla społeczności powiatu, doświadczeniem wnioskodawcy we współpracy z administracją 

publiczną oraz udziałem wnioskodawcy w wydarzeniach dedykowanych organizacjom 

pozarządowym, w szczególności szkoleniach, konferencjach, targach.”, 

 3) polecił dokonać w § 1 projektu ww. uchwały korekty cyfrowej w dacie powołanej 

ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie Programu współpracy Powiatu Raciborskiego                            

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy                  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                       

na 2014 rok. 

 

Następnie Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego                 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Programu współpracy Powiatu Raciborskiego                   

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy                

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”.  

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

126709. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Programu współpracy Powiatu 

Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa                

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                      

i o wolontariacie na 2014 rok”, mając na uwadze zmiany wprowadzone w załączniku              

do projektu uchwały Rady Powiaty Raciborskiego w sprawie Programu współpracy Powiatu 

Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa                 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                      

i o wolontariacie na 2014 rok, dokonał analogicznych zmian w załączniku nr 1 do projektu 

ww. uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego. 
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Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za,                      

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji „Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                          

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”. 

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

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przystąpienia Powiatu Raciborskiego do projektu pn. „Drugiemu Człowiekowi”. 

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

125180. 

Wicestarosta zaproponował przystąpienie w latach 2014 - 2015 Powiatu Raciborskiego                 

do projektu pn. „Drugiemu Człowiekowi” współfinansowanego przez Europejski Fundusz 

Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII „Promocja 

integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, 

Poddziałanie 7.1.2 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centrum 

pomocy rodzinie”. Ewentualne pozyskanie środków finansowych w wysokości 467 760,72 zł, 

w ramach projektu pn. „Drugiemu Człowiekowi”, pozwoli Powiatowemu Centrum Pomocy 

Rodzinie w Raciborzu na objęcie różnymi formami aktywizacji zawodowej łącznie 85 osób 

opuszczających rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo - wychowawcze oraz osoby 

niepełnosprawne. Osoby niepełnosprawne dodatkowo będą mogły skorzystać z uczestnictwa 

w turnusach rehabilitacyjnych. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do projektu pn. „Drugiemu Człowiekowi”. 

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

 

Członek Zarządu Józef Stukator omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego              

w sprawie sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym lokalu mieszkalnego                         

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

Członek Zarządu zaproponował sprzedać w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal 

mieszkalny nr 3 o pow. użytkowej 46,50 m², znajdujący się na trzecim piętrze budynku 

położonego w Raciborzu przy ulicy Ludwika 4, usytuowanym na działce nr 2213/160 k.m.4.                 
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Zgodnie z operatem szacunkowym wartość rynkowa lokalu wynosi 89 200,00 zł. Ustalono 

cenę wywoławczą na kwotę 90 000,00 zł netto. Dodał, że cena wywoławcza w pierwszym 

przetargu wynosiła 90 000,00 zł, w drugim 76 500,00 zł, w trzecim 65 000,00 zł, natomiast           

w czwartym 55 000,00 zł. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.  

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

127211. 

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

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

nieograniczonym lokalu mieszkalnego nr 3 mieszczącego się w budynku położonym                          

w Raciborzu przy ulicy Ludwika 4.  

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

 

Następnie Członek Zarządu Józef Stukator zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym lokalu użytkowego                          

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

Zaproponował, aby sprzedać w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal użytkowy   

nr 4 o pow. 197,40 m², znajdujący się w piwnicy budynku położonego w Raciborzu                 

przy ulicy Ludwika 4, usytuowanego na działce nr 2213/160 k.m.4, obręb Racibórz. Zgodnie 

z operatem szacunkowym wartość rynkowa lokalu wynosi 418 260,00 zł. Ustalono cenę 

wywoławczą na kwotę 419 000,00 zł netto. Członek Zarządu dodał, że cena wywoławcza               

w pierwszym przetargu wynosiła 419 000,00 zł, w drugim 360 000,00 zł, w trzecim                    

300 000,00 zł, natomiast w czwartym 250 000,00 zł. Przetargi zakończyły się wynikiem 

negatywnym. 

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

127212. 

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

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

nieograniczonym lokalu użytkowego nr 4 mieszczącego się w budynku położonym                   

w Raciborzu przy ulicy Ludwika 4. 

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

 

Członek Zarządu Józef Stukator przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Raciborzu                          
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przy ulicy Kombatantów 5, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. Zaproponował 

sprzedać w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość zabudowaną 

budynkiem mieszkalno-użytkowym, położoną w Raciborzu przy ulicy Kombatantów 5, 

oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 832 k.m.5, obręb Markowice, o powierzchni 957 m². 

Zgodnie ze sporządzonym operatem szacunkowym wartość rynkowa nieruchomości wynosi                    

307 000,00 zł. Ustalono cenę wywoławczą na kwotę 307 000,00 zł netto.  Członek Zarządu 

dodał, że cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosiła 450 000,00 zł, w drugim               

390 000,00 zł, natomiast w trzecim 307 000,00 zł. Przetargi zakończyły się wynikiem 

negatywnym. 

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

127213. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej 

położonej w Raciborzu przy ulicy Kombatantów 5, stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego. 

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 

zatwierdzenia listy stypendystów Starosty Raciborskiego – najzdolniejszych studentów – 

mieszkańców powiatu raciborskiego. Wicestarosta dodał, że Komisja Stypendialna                       

na posiedzeniu w dniu 24 września 2013 r. wyłoniła dwóch kandydatów do otrzymania 

stypendiów Starosty Raciborskiego. 

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

126275. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy stypendystów 

Starosty Raciborskiego – najzdolniejszych studentów – mieszkańców powiatu raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 
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Ad. 3 

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu                    

dot. uzgodnienia z organem prowadzącym wysokości opłat pobieranych za posiłki w stołówce 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach.  

Omawiając przedmiotową kartę informacyjną Wicestarosta przypomniał, że zgodnie               

z § 63 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 maja            

2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, 

warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności 

wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 109, poz. 631), 

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach ustala wysokość opłat                 

za posiłki w stołówce ośrodka, w uzgodnieniu z organem prowadzącym. W dalszej kolejności 

Wicestarosta omówił proponowane przez Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach opłaty za wyżywienie wychowanków i pracowników                       

ww. placówki od 1 stycznia 2014 r. Wicestarosta przekazał, że Dyrektor proponowane 

zmiany w opłatach za wyżywienie wychowanków i pracowników motywuje wzrostem cen 

żywności, jaki nastąpił w okresie obowiązywania poprzedniej stawki. Ponadto proponowana 

zmiana pozwoli na utrzymanie odpowiedniej jakości posiłków zgodnych z normami 

żywieniowymi dzieci i młodzieży. 

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

123892. 

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

z organem prowadzącym wysokości opłat pobieranych za posiłki w stołówce Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego w Rudach pozytywnie zaopiniował zaproponowane                       

przez Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach stawki za wyżywienie 

wychowanków i pracowników ww. placówki z wprowadzeniem przedmiotowych stawek 

stosownym zarządzeniem z datą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r. O powyższym polecił 

Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu poinformować Dyrektora Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego w Rudach. 

 

Następnie Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu              

dot. propozycji zmian w kalendarzu imprez sportowych i kulturalnych realizowanych               
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jako zadania własne samorządu powiatowego w zakresie upowszechniania kultury, kultury 

fizycznej i turystyki.   

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

126897. 

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

w kalendarzu imprez sportowych i kulturalnych realizowanych jako zadania własne 

samorządu powiatowego w zakresie upowszechniania kultury, kultury fizycznej i turystyki  

przyjął do realizacji kalendarz imprez sportowych i kulturalnych na 2013 r. uzupełniony              

o zmiany: 

 1) dopisanie imprezy pn.: „II Mistrzostwa Polski w Speed Stacks” do kalendarza imprez 

 kulturalnych na 2013 r., kwota dofinansowania 1 000,00 zł, 

2) dopisanie  imprezy  pn.:  „Spektakl BALLADA  O  WOŁYNIU”  do  kalendarza imprez 

 kulturalnych na 2013 r., kwota dofinansowania 1 500,00 zł, 

 3) dopisanie   „I   Turnieju  Piłki  Ręcznej  Dziewcząt   Młodszych   o   Puchar   Starosty 

  Raciborskiego” do planu imprez sportowych na 2013 r., kwota dofinansowania                    

  1 200,00 zł. 

 

Członek Zarządu przedstawił kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki 

Wodnej i Rolnictwa dot. uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 27 sierpnia 2013 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego                  

w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla drogi krajowej Nr 45 w ciągu 

ulicy Kozielskiej w miejscowości Racibórz na odcinku od skrzyżowania z ul. Głubczycką                    

i Władysława Reymonta (km 22 + 866) do skrzyżowania z ul. Podmiejską (km 24 + 842)”.  

Członek Zarządu przypomniał, że w celu poznania opinii organizacji pozarządowych                     

i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536), projekt 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego 

użytkowania dla drogi krajowej Nr 45 w ciągu ulicy Kozielskiej w miejscowości Racibórz                 

na odcinku od skrzyżowania z ul. Głubczycką i Władysława Reymonta (km 22 + 866)                   

do skrzyżowania z ul. Podmiejską (km 24 + 842)” został poddany konsultacjom. Ogłoszenie  

o przeprowadzeniu konsultacji podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie                

w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Raciborskiego, na stronie internetowej Powiatu 

oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w dniu 28 sierpnia 2013 r. W czasie trwania konsultacji 
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tj. w terminie od 4 do 17 września 2013 r. nie wpłynęły żadne opinie i uwagi                                 

do przedmiotowego projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 

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

126396. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego 

użytkowania dla drogi krajowej Nr 45 w ciągu ulicy Kozielskiej w miejscowości Racibórz             

na odcinku od skrzyżowania z ul. Głubczycką i Władysława Reymonta (km 22 + 866)                                

do skrzyżowania z ul. Podmiejską (km 24 + 842) w związku z brakiem uwag i opinii                  

do przedmiotowego projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego: 

1) polecił zamieścić ogłoszenie o wynikach konsultacji ww. projektu uchwały Rady 

Powiatu  Raciborskiego w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej 

powiatu,          

2) w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – 

 pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

 utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla drogi krajowej Nr 45 w ciągu ulicy 

 Kozielskiej w miejscowości Racibórz na odcinku od skrzyżowania z ul. Głubczycką                   

 i Władysława Reymonta (km 22 + 866) do skrzyżowania z ul. Podmiejską (km 24 + 842) 

 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 29 października 2013 r. 

 

W tym miejscu Starosta Adam Hajduk przekazał, że kolejny punkt posiedzenia Zarządu                 

tzn. karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego nr SZ.272.30.2013 pn. „Modernizacja drogi powiatowej 3500S –             

ul. Podmiejskiej w Raciborzu” zostanie omówiony w II części obrad Zarządu Powiatu 

Raciborskiego tj. po sesji. 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. zajęcia 

stanowiska w sprawie realizacji zadania pn. „Remont nawierzchni DW919 od km 18 + 485   

do km 21 + 720 – etap I od km 18 + 484 do km 20 + 145”.     

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

127279. 
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Starosta przekazał, że tut. Starostwo pismem z dnia 9 sierpnia 2013r. poinformowało 

Dyrektora Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach,            

iż akceptuje możliwość realizacji w bieżącym roku wykonania robót naprawczych jezdni 

odcinka drogi wojewódzkiej nr 919 Jankowice - Rudy w Gminie Nędza (km 18 + 485               

do km 21 + 720) w dwóch etapach, przy czym pierwszy w bieżącym roku ze względów 

technologicznych powinien zostać zakończony najpóźniej w miesiącu październiku 2013 r. 

Jednocześnie poinformowano o możliwości prowadzenia zadania po zawarciu stosownego 

porozumienia pomiędzy Województwem Śląskim a Powiatem Raciborskim. Dyrektor 

Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach w piśmie                  

z dnia 16 września 2013 r., które wpłynęło do Starostwa Powiatowego w Raciborzu w dniu               

18 września 2013 r., poinformowała, iż Zarząd Województwa Śląskiego na posiedzeniu                

w dniu 10 września 2013 r. wyraził zgodę na powierzenie Powiatowi Raciborskiemu 

realizacji zadania pn. „Remont nawierzchni DW919 od km 18 + 485 do km 21 + 720 – etap I                     

od km 18 + 484 do km 20 + 145”. Ponadto przekazano, iż po podjęciu uchwały przez Zarząd 

Województwa Śląskiego o zawarciu z Powiatem Raciborskim stosownego porozumienia 

powierzającego Powiatowi prowadzenie przedmiotowego zadania oraz po podpisaniu         

ww. porozumienia przez przedstawicieli Województwa Śląskiego, porozumienie to zostanie 

przesłane do Powiatu Raciborskiego do podpisania. Starosta wyjaśnił, że w odpowiedzi              

na ww. pismo Starostwo Powiatowe w Raciborzu wniosło do Dyrektora Wydziału 

Komunikacji i Transportu Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach by - biorąc pod uwagę, 

iż jej już koniec września a nie ma jeszcze stosownego porozumienia oraz zabezpieczonych 

środków finansowych – zastanowić się nad zasadnością robót nawierzchniowych  jeszcze            

w tym roku, które ze względów proceduralnych byłyby możliwe do wykonania                                     

w niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Dyrektor Wydziału Komunikacji                        

i Transportu Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach pismem z dnia 26 września 2013 r.  

dodatkowo poinformowała, iż Zarząd Województwa Śląskiego na posiedzeniu w dniu                  

10 września 2013 r. zapewnił środki w budżecie na realizację zadania pn. „Remont 

nawierzchni DW919 od km 18 + 485 do km 21 + 720 – etap I od km 18 + 484                       

do km 20 + 145” oraz wniosła o pilne potwierdzenie możliwości realizacji ww. zadania                 

w bieżącym roku. Starosta podkreślił, że przeprowadzenie zamówienia publicznego                     

na realizację przedmiotowego zadania jest możliwe po zawarciu stosownego porozumienia 

pomiędzy Województwem Śląskim a Powiatem Raciborskim i wprowadzeniu środków                

do budżetu Powiatu Raciborskiego. Z uwagi na procedurę wyłonienia wykonawcy zgodnie            
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z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych należy zakładać,                      

iż podpisanie umowy  nastąpi nie wcześniej niż w  miesiącu listopadzie br.   

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. zajęcia stanowiska 

w sprawie realizacji  zadania pn. „Remont nawierzchni DW919 od km 18 + 485                     

do km 21 + 720 – etap I od km 18 + 484 do km 20 + 145”: 

1) polecił nie potwierdzić możliwości realizacji zadania pn. „Remont nawierzchni                 

DW919 od km 18 + 485 do km 21+720 –  etap  I  od  km  18 + 484  do  km 20 +1 45”                

w 2013 roku z uwagi na uwarunkowania prawne i finansowe oraz procedury przetargowe                

i technologiczne, 

2) polecił   zaproponować   realizację   remontu   nawierzchni   całego  odcinka  DW919                

od  km 18 + 485 do km 21 + 720  w 2014 roku. 

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan zapoznała zebranych z kartą 

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 

126891. 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan omawiając przedmiotową kartę 

informacyjną Wydziału Finansowego omówiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół 

Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu nr ZSM-3014.67.13 z dnia 27 września 2013 r. 

w sprawie zmiany w planie finansowym na 2013 r., polegającej na przesunięciu między 

paragrafami naliczenie odsetek za zwrot wynagrodzenia z tytułu nie świadczenia pracy                   

z powodu brania udziału w strajku w dniu 26 marca 2013 r. w kwocie 30 zł. 

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

Mechanicznych w Raciborzu, Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu, Powiatowego 

Zarządu Dróg w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Międzyszkolnego Ośrodka 

Sportowego w Raciborzu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.                  

 

Starosta przedstawił: 

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

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z posiedzenia w dniu 23 września 2013 r.,               

która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 127264, 
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2) wnioski i opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z posiedzenia w dniu                   

25 września 2013 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem 

UID 127260. 

Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu udzielić odpowiedzi na:  

 a) wnioski od nr 1 do nr 3, 

 b) zapytania radnego Artura Wierzbickiego. 

 Szczegółowych informacji udzieli Wicestarosta, 

3) wniosek i opinię Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z posiedzenia w dniu                      

26 września 2013 r., która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem 

UID 126983.  

Zarząd przekazał Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej                       

i  Rolnictwa do realizacji wniosek nr 1. Szczegółowych informacji udzieli urzędujący 

Członek Zarządu Powiatu, 

4) Starosta przedstawił dodatkowo opinie Komisji Budżetu i Finansów z posiedzenia                  

w dniu  30 września 2013 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok                

pod numerem UID 127287. 

 

W tym miejscu Starosta poinformował członków Zarządu Powiatu Raciborskiego                           

o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 1 października 2013 r. o godz. 14.00. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 127288. 

 

Następnie Starosta zaprezentował zebranym interpelację złożoną w okresie międzysesyjnym                     

przez radnego Krzysztofa Ciszka w dniu 24 września 2013 r. dot. zamiaru budowy dwóch 

wież widokowych w okolicach budowanego zbiornika Racibórz Dolny i w gminie Kornowac. 

Ww. interpelacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 126904.  

Odpowiedzi na ww. interpelację Starosta udzieli osobiście na sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 1 października 2013 r.  

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan poinformowała, że Dyrektor Agencji 

Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim                  

w Raciborzu zwróciła się z prośbą o dokonanie zmiany w budżecie Powiatu Raciborskiego             

na 2013 r., polegającej na przeniesieniu środków w ramach jednego Rozdziału 75075                 

z § 4010 do § 4170 w kwocie 1 000 zł. Powyższa prośba podyktowana jest potrzebą 
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zatrudnienia dodatkowej osoby w Punkcie Informacji Turystycznej Zamku Piastowskiego              

w Raciborzu w październiku 2013 r.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z prośbą Dyrektora Agencji Promocji Ziemi 

Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu: 

1) wyraził zgodę na przeniesienie środków w ramach jednego Rozdziału 75075 z § 4010 

do §  4170 w kwocie 1 000 zł w związku z potrzebą zatrudnienia dodatkowej osoby                 

w Punkcie Informacji Turystycznej Zamku Piastowskiego w Raciborzu                                    

w październiku 2013 r., 

2) polecił Skarbnikowi Powiatu wystąpić do Dyrektora Agencji Promocji Ziemi 

Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu             

o złożenie wyjaśnień przyczyny potrzeby zatrudnienia dodatkowej osoby w Punkcie 

Informacji Turystycznej Zamku Piastowskiego w Raciborzu w październiku 2013 r.               

oraz przygotowanie  kompleksowej informacji o ilości pracowników i etatów 

zatrudnionych w jednostce, także w kontekście wymogów projektu pn. „Utworzenie 

Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim                       

w Raciborzu”. 

 

II część  

 

Ad. 1 

 

Po zakończeniu sesji, 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 

126899. 

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

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

Raciborskiego na 2013 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 
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Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan omówiła projekt uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2013. 

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

126911. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2013. 

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

 

Ad. 2 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. postępowania            

o udzielenie zamówienia publicznego nr SZ.272.30.2013 pn. „Modernizacja drogi 

powiatowej 3500S – ul. Podmiejskiej w Raciborzu”. 

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

127244. 

Starosta poinformował, że w dniu 11 września 2013 r. odbyło się otwarcie ofert na realizację 

zamówienia pn. „Modernizacja drogi powiatowej 3500S – ul. Podmiejskiej w Raciborzu”.        

W wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły               

dwie oferty na kwotę: 

- oferta nr (1): 1 706 728,73 zł 

- oferta nr (2): 1 874 095,05 zł. 

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 1 599 396,95 zł (brutto) 

zabezpieczoną w budżecie Powiatu Raciborskiego w Dziale 600 Rozdział 60014 § 6050.  

Starosta dodał, że na realizację powyższego zadania zostało przyznane dofinansowanie                 

z budżetu państwa w ramach wieloletniego programu pod nazwą „Narodowy Program 

Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w kwocie 

799 698,00 zł. Ponadto Miasto Racibórz udziela pomocy finansowej w kwocie 799 698,00 zł. 

Starosta przypomniał, że w celu wyboru wykonawcy zachodziła konieczność zwiększenia 

kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, w związku z czym 

Zarząd Powiatu Raciborskiego na posiedzeniu w dniu 17 września 2013 r. wyraził zgodę                

na zwiększenie środków finansowych na realizację tego zamówienia publicznego do kwoty              
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1 706 728,73 zł (brutto), płatnych ze środków zaplanowanych w Dziale 600, Rozdział 60014 

§ 6050. W związku z powyższym do realizacji przedmiotowego zamówienia został wybrany 

wykonawca, który złożył ofertę nr (1) tj. Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „M+”             

Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu przy ulicy Strzeleckiej 13B. Wykonawca                

ten jednak odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia oraz złożonej ofercie. Odmowa została potraktowana jako uchylenie 

się wykonawcy od zawarcia umowy, o którym mowa w art. 94 ust. 3 ustawy z dnia                      

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907). Starosta 

wyjaśnił, że w związku z ww. sytuacją, na podstawie przywołanego przepisu, istnieje 

możliwość wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert – w tym przypadku 

jedynej pozostałej, tj. oferty nr (2). W związku z powyższym w celu wyboru wykonawcy 

zachodzi powtórna konieczność zwiększenia kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć 

na realizację zamówienia. 

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

o udzielenie zamówienia publicznego nr SZ.272.30.2013 pn. „Modernizacja drogi 

powiatowej 3500S – ul. Podmiejskiej w Raciborzu” wyraził zgodę na zwiększenie środków 

finansowych na realizację zamówienia publicznego nr SZ.272.30.2013 pn. „Modernizacja 

drogi powiatowej 3500S – ul. Podmiejskiej  w  Raciborzu” do kwoty 1 874 095,05 zł (brutto). 

Płatne ze środków zaplanowanych w Dziale 600 Rozdział 60014 § 6050. 

 

Następnie Starosta omówił dodatkową kartę informacyjną Referatu Inwestycji i remontów                            

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja ul. Piaskowej               

w Raciborzu na odcinku od mostu na Odrze do ul. Sudeckiej (wraz ze skrzyżowaniem) –             

DP 3548S”, prowadzonym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu. 

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

127411. 

Starosta wyjaśnił, że w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu w dniu                     

27 września 2013 r. odbyło się otwarcie ofert na realizację zamówienia pn. „Modernizacja         

ul. Piaskowej w Raciborzu na odcinku od mostu na Odrze do ul. Sudeckiej (wraz                   

ze skrzyżowaniem) – DP 3548S”. W wyniku postępowania przetargowego, w trybie przetargu 

nieograniczonego wpłynęły dwie oferty na kwotę: 

- oferta nr (1): 366 710,59 zł brutto, 

- oferta nr (2): 319 999,97 zł brutto.  
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Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 250 000,00 zł brutto 

zabezpieczoną w budżecie Powiatu Raciborskiego w Dziale 600 Rozdział 60014 § 6050, 

będącym w dyspozycji Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu.  

Starosta wyjaśnił, że w celu wyboru wykonawcy zachodzi konieczność zwiększenia kwoty, 

jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Wartość zadania 

wynikająca z kosztorysów inwestorskich wynosiła 295 643,62 zł brutto. Przeprowadzenie 

kolejnej procedury wyboru wykonawcy mogłoby spowodować przesunięcie w czasie 

realizacji robót na okres późnojesienny o niekorzystnych warunkach atmosferycznych.  

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

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja ul. Piaskowej w Raciborzu                      

na odcinku od mostu na Odrze do ul. Sudeckiej (wraz ze skrzyżowaniem) – DP 3548S” 

prowadzonym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu wyraził zgodę na zwiększenie 

środków finansowych na realizację zamówienia publicznego  pn.„Modernizacja ul. Piaskowej 

w Raciborzu na odcinku od mostu na Odrze do ul. Sudeckiej (wraz ze skrzyżowaniem) –            

DP 3548S” prowadzonym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu do kwoty                       

320 000,00 zł  (brutto). Przeniesienie środków po stronie wydatków będących w dyspozycji 

Referatu Inwestycji i Remontów z Działu 600  Rozdział 60014 § 6050 w kwocie 70 000,00 zł                     

do Działu 600 Rozdział 60014 § 6050 będącego w dyspozycji Powiatowego Zarządu Dróg            

w Raciborzu z przeznaczeniem na ww. zadanie. O powyższym polecił Kierownikowi 

Referatu Inwestycji i Remontów poinformować Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg                   

w Raciborzu. 

 

 

 

 

 

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. ----------------------  

5. Piotr Olender 
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 1 października 

2013 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 1 października 2013 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

„Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi                 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                          

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok”. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do projektu pn. „Drugiemu Człowiekowi”. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży w przetargu ustnym 

nieograniczonym lokalu mieszkalnego nr 3 mieszczącego się w budynku położonym                

w Raciborzu przy ulicy Ludwika 4. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży w przetargu ustnym 

nieograniczonym lokalu użytkowego nr 4 mieszczącego się w budynku położonym                   

w Raciborzu przy ulicy Ludwika 4. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży nieruchomości 

zabudowanej położonej w Raciborzu przy ulicy Kombatantów 5, stanowiącej własność 

Powiatu Raciborskiego. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia listy stypendystów 

Starosty Raciborskiego – najzdolniejszych studentów – mieszkańców powiatu 

raciborskiego. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2013 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi                   

na rok 2013. 


