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OR.II.0022.1.36.2013 

PROTOKÓŁ  NR 134/2013 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 8 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: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 133/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 1 października 2013 r. 

2. Projekty uchwał Rady i Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

3. Sprawy różne. 

4. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

Protokół Nr 133/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 1 października 

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

Ad. 2  

Skarbnik Powiatu 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 

128216. 

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

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator omówił projekt uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat  

za przechowywanie pojazdów w 2014 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

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

127565. 

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 ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie 

pojazdów w 2014 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator przedstawił projekt uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego dotyczącego ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat  

za przechowywanie pojazdów w 2014 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

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

127576. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego ustalenia wysokości kosztów usuwania 

i opłat za przechowywanie pojazdów w 2014 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Organizacyjno  

– Administracyjnego przygotować informację dot. wysokości dochodów z tytułu opłat 

uzyskanych za usunięcie pojazdów i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym  

za okres III kwartałów 2013 r.  

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego. 

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

127672. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 
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Raciborskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  

na terenie powiatu raciborskiego. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej określenia rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego. 

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

127678. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej określenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego. 

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

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu pn. „Prowadzenie  

na terenie powiatu raciborskiego środowiskowego domu samopomocy dla osób 

upośledzonych umysłowo typu B w latach 2013-2018”. 

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

127668. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji konkursowej  

do oceny ofert złożonych w ramach konkursu pn. „Prowadzenie na terenie powiatu 

raciborskiego środowiskowego domu samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo typu 

B w latach 2013-2018”. 

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

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator zaprezentował projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej 

w Raciborzu przy ulicy Cecylii 10, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

Przypomniał, że przedmiotowa nieruchomość zabudowana budynkiem o pow. 691,40 m
2
, 

położona jest w Raciborzu przy ul. Cecylii 10, a oznaczona geodezyjnie jako działka  

nr 768/121, k.m.9, obręb Ostróg, o pow. 0,1014 ha, zapisana w księdze wieczystej  

nr GL1R/00037923/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Raciborzu, na rzecz Powiatu 
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Raciborskiego. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego. Stosownie do art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami "z zastrzeżeniem ust.1 i 3, nieruchomości są sprzedawane lub oddawane  

w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ". Cena wywoławcza w pierwszym przetargu 

wynosiła 820 000,00 zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Zgodnie z art. 39  

ust. 1 ww. ustawy „jeżeli pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, w okresie 

nie krótszym niż 30 dni, ale nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia jego zamknięcia, 

przeprowadza się drugi przetarg, w którym właściwy organ (...) może obniżyć cenę 

wywoławczą nieruchomości ustaloną przy ogłoszeniu pierwszego przetargu, stosownie  

do art. 67 ust. 2 pkt 2”. Zgodnie z art. 67 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy „cenę wywoławczą  

w drugim przetargu można ustalić w wysokości niższej niż wartość nieruchomości, jednak  

nie niższej niż 50% tej wartości”. Wartość rynkowa nieruchomości określona w operacie 

szacunkowym wynosi 816 000,00 zł. Ustalona cena wywoławcza wynosi 600 000,00 zł.  

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

127895. 

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 Cecylii 10, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

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

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na realizację przez Powiat Raciborski w partnerstwie z Gminą Pietrowice Wielkie 

projektu pn. „Podniesienie atrakcyjności terenu inwestycyjnego w Gminie Pietrowice Wielkie 

poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej”. 

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

127583. 

Szczegółowych wyjaśnień w ww. sprawie udzielił obecny w tej części posiedzenia Kierownik 

Referatu Inwestycji i Remontów Roman Peikert.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację  

przez Powiat Raciborski w partnerstwie z Gminą Pietrowice Wielkie projektu  

pn. „Podniesienie atrakcyjności terenu inwestycyjnego w Gminie Pietrowice Wielkie poprzez 

poprawę dostępności komunikacyjnej”.  

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

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Biura Obsługi Prawnej dot. informacji                  

w sprawie aktualnej sytuacji prawnej spółki akcyjnej działającej pod firmą Agencja Rozwoju 

Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego S.A. 

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

128397. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją w sprawie aktualnej sytuacji 

prawnej spółki akcyjnej działającej pod firmą Agencja Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu 

Przetwórczego Regionu Raciborskiego S.A. W związku z powyższym polecił radcy 

prawnemu tut. Starostwa przygotowanie, wspólnie z Referatem Ochrony Środowiska, 

Gospodarki Wodnej i Rolnictwa, kolejnej informacji nt. dalszych kroków prawnych, jakie 

powinien podjąć Powiat Raciborski – akcjonariusz ww. spółki. Ponadto Zarząd polecił 

Skarbnikowi Powiatu wystąpić do radcy prawnego z zapytaniem, jakie kroki należy podjąć  

w celu odzyskania od Agencji Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Regionu 

Raciborskiego S.A. należności z tytułu wynajmowania nieruchomości położonej  

w Raciborzu przy ul. Ludwika 4.  

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Zamówień Publicznych dot. informacji  

o wynikach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonych  

w Referacie Zamówień Publicznych w III kwartale 2013 r. 

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

127883. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o wynikach postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego przeprowadzonych w Referacie Zamówień Publicznych  

w III kwartale 2013 r. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. zmian w planach 

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2013 r. 

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

128171. 

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

Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu, Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, Zespołu 

Szkół Specjalnych w Raciborzu, Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, Międzyszkolnego 

Ośrodka Sportowego w Raciborzu, Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 
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Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, Zespołu Szkół 

Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, Młodzieżowego Domu Kultury  

w Raciborzu z dnia 2 i 4 października br., Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, Zespołu 

Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu, Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej  

w Raciborzu. 

 

Starosta przedstawił wnioski Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 1 października  

2013 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 127758. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego ustalił, że odpowiedzi na ww. wnioski udzieli Sekretarz 

Powiatu. 

 

Starosta omówił interpelacje zgłoszone przez radnych na XXXIII sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 1 października 2013 r., które znajdują się w systemie informatycznym 

Mdok pod numerem UID 128476. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił: 

1) Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów udzielić odpowiedzi na interpelacje: 

radnego Leonarda Malcharczyka oraz Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 

Raciborskiego Władysława Gumieniaka, 

2) Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych przygotować na jedno z kolejnych posiedzeń 

Zarządu projekt odpowiedzi na pisemne zapytanie radnego Artura Wierzbickiego. 

 

Starosta przedstawił pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu              

dot. informacji o liczbie dzieci pochodzących z Powiatu Raciborskiego przebywających  

w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Pogrzebieniu oraz w Placówce 

Opiekuńczo-Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 128526. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Raciborzu 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 III kwartału 2013 r. Jednocześnie zobowiązał Kierownika Referatu Spraw Społecznych 

do przygotowania na kolejne posiedzenie informacji wg stanu na ostatni dzień III kwartału br. 
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ile dzieci z innych powiatów przebywa w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu 

Raciborskiego, a ile dzieci z naszego powiatu przebywa w rodzinach zastępczych na terenie 

innych powiatów. 

 

Starosta przedstawił mail, w którym dołączono pismo Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka z o. o. (Ldz. P/1769/2013  

z dnia 1 października 2013 r.) dotyczące:  

1) ustosunkowania się do przesłanej opinii prawnej z dnia 25 sierpnia br. radcy prawnego 

Marty Topór – Piórko w sprawie odpowiedzi na zapytanie: „Czy wynagrodzenie pobrane 

przez członków Rady Nadzorczej PKS sp. z o. o. w Raciborzu rozwiązanej z mocy prawa 

jest świadczeniem nienależnym oraz czy PKS sp. z o. o. w Raciborzu powinna dochodzić 

zwrotu wynagrodzenia od tych osób?”, 

2) zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na dzień 22 października 2013 r. 

na godz. 11.00. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 128639. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka z o. o. dotyczącym ustosunkowania się  

do opinii prawnej z dnia 25 sierpnia br. (Ldz. P/1769/2013 z dnia 1 października 2013 r.).  

W związku z powyższym polecił Naczelnikowi Wydziału Komunikacji i Transportu 

przygotować pismo do Prezesa Zarządu ww. spółki informujące, że w celu wypracowania 

stanowiska przed Nadzwyczajnym Zgromadzeniem Wspólników zwołanym  

na dzień 22 października 2013 r. Zarząd prosi o odpowiedzi na niżej wymienione pytania: 

1) czy członkowie Rady Nadzorczej Pan Ryszard Rudnik oraz Pan Henryk Kopel sumiennie 

wykonywali obowiązki zastrzeżone dla członków Rady Nadzorczej,  

2) czy wykonywane obowiązki przez ww. członków Rady Nadzorczej miały wpływ  

na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę,  

3) czy ww. członkowie Rady Nadzorczej otrzymywali za wykonaną pracę wynagrodzenie 

adekwatne do ilości i jakości świadczonej pracy,  

4) czy Zarząd PKS widzi realną możliwość odzyskania w sądzie wypłaconych wynagrodzeń 

dla ww. członków Rady Nadzorczej,  

5) jakie są podstawy prawne dochodzenia wypłaconego wynagrodzenia dla członka Rady 

Nadzorczej Pana Damiana Knury.  

Termin udzielenia odpowiedzi przez Prezesa Zarządu – 17 października br.  
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Skarbnik Powiatu przedstawiła pismo Prezydenta Miasta Racibórz nr EKS.4223.8.2013  

z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zaplanowania w projekcie budżetu na 2014 r. środków 

finansowych w wysokości 500 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę pełnowymiarowego, 

wielofunkcyjnego boiska ze sztucznej nawierzchni do piłki nożnej na terenie Ośrodka Sportu 

i Rekreacji przy ul. Zamkowej 4 w Raciborzu. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 128034. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po analizie pisma Prezydenta Miasta Racibórz  

nr EKS.4223.8.2013 z dnia 26 września 2013 r. dotyczącego zaplanowania w projekcie 

budżetu na 2014 r. środków finansowych w wysokości 500 000,00 zł z przeznaczeniem  

na budowę pełnowymiarowego, wielofunkcyjnego boiska ze sztucznej nawierzchni do piłki 

nożnej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Zamkowej 4 w Raciborzu postanowił,  

iż w ww. sprawie zwróci się o opinię do Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. 

Zdaniem zebranych opinia Komisji powinna uwzględniać potrzeby naszych szkół w zakresie 

budowy boisk (ZSM, ZSE, ZSO Nr 2) oraz fakt, iż poprzednich latach Powiat planował 

dofinansowanie budowy takiego boiska (w miejscu obecnie zlokalizowanego aquaparku)  

pod potrzeby ZSOMS, który w tamtym czasie był placówką prowadzoną przez Powiat 

Raciborski. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła pismo Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

w Raciborzu nr R-071/511/PWSZ/2013 z dnia 2 października 2013 r. w sprawie udzielenia 

dotacji na zakup środków dydaktycznych niezbędnych do kształcenia studentów na nowo 

utworzonych specjalnościach trener personalny i kinezygerontoterapia. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 128075. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Rektora Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Raciborzu nr R-071/511/PWSZ/2013 z dnia 2 października 2013 r.  

ze względu na brak podstaw prawnych nie wyraził zgody na udzielenie dotacji na zakup 

środków dydaktycznych niezbędnych do kształcenia studentów na nowo utworzonych 

specjalnościach trener personalny i kinezygerontoterapia. O powyższym Skarbnik Powiatu 

poinformuje Rektora.  

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych  

z wyjaśnieniami Dyrektora Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu dot. potrzeby zatrudnienia 

dodatkowej osoby w Punkcie Informacji Turystycznej Zamku Piastowskiego w Raciborzu  
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w październiku 2013 r. oraz kompleksową informacją 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”. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 127999. 

Ad. 4 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały 

Nr XXVI/270/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku położonym  

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

gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego wraz z jej 

zmianami z dnia 28 lutego 2013 r. (Uchwała nr XXVII/278/2013) oraz z dnia 30 kwietnia 

2013r. (Uchwała nr XXIX/291/2013) – uzupełnienie. 

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

128281. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały 

Nr XXIX/289/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu przy ulicy Ocickiej - 

uzupełnienie. 

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

128270. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

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

z listą obecności: 

1. Adam Hajduk  

2. ------------------ 

3. Józef Stukator  

4. Norbert Mika  

5. Piotr Olender  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 8 października 

2013 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 8 października 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 przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego ustalenia wysokości kosztów 

usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2014 roku na obszarze Powiatu 

Raciborskiego. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej określenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania Komisji konkursowej  

do oceny ofert złożonych w ramach konkursu pn. „Prowadzenie na terenie powiatu 

raciborskiego środowiskowego domu samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo 

typu B w latach 2013-2018”. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży nieruchomości 

zabudowanej położonej w Raciborzu przy ulicy Cecylii 10, stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na realizację  

przez Powiat Raciborski w partnerstwie z Gminą Pietrowice Wielkie projektu                    

pn. „Podniesienie atrakcyjności terenu inwestycyjnego w Gminie Pietrowice Wielkie 

poprzez poprawę dostępności komunikacyjnej”. 


