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OR.II.0022.1.37.2013 

PROTOKÓŁ  NR 135/2013 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 15 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 134/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 8 października 2013 r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Analiza funkcjonowania oświaty ponadgimnazjalnej na terenie Powiatu Raciborskiego 

oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013. 

4. Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu dotycząca 

wynajmowania przez Szkołę pomieszczeń Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

w Raciborzu na potrzeby kształcenia uczniów Liceum Plastycznego. 

5. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

6. Sprawy różne. 

7. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 134/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 8 października 

2013 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 
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Ad. 2  

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok. 

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

129718. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok, 

na wniosek Skarbnika Powiatu, wniósł zmiany polegające na: 

1) zmniejszeniu w Rozdziale 70005 planu dochodów Referatu Gospodarki Nieruchomościami 

z tytułu sprzedaży (1 506 754 zł), a także z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań  

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (562 000 zł),  

2) zwiększeniu przychodów o kwotę 2 068 754 zł. 

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował ww. projekt uchwały 

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

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt 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 

129720. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego mając na uwadze zmiany, o których mowa w projekcie 

uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 r. dokonał 

zmian w projekcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

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

Ponadto Zarząd, na wniosek Skarbnika Powiatu, dokonał korekty wartości projektu  

pn. „Nauczyciel – facyliator – gwarantem kształcenia aktywizującego uczniów” do kwoty 

70 040 zł oraz wyraził zgodę na poprawienie drobnych błędów cyfrowo – literowych  

w projekcie uchwały.  

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował ww. projekt uchwały 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 29 października 2013 r. 
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Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia 

roku 2014 „Rokiem abp. Józefa Gawliny”. 

Starosta przypomniał, że przedmiotowy projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu  

w dniu 1 października 2013 r. Aktualnie Referat Edukacji, Kultury i Sportu przygotował 

nową wersję ww. projektu uchwały poprawiając drobne błędy literowe w uzasadnieniu  

oraz przedkładając dodatkowo plan obchodów roku 2014 „ROKU ABP. JÓZEFA 

GAWLINY”. 

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

129383. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

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

oraz postanowił o jej przekazaniu wraz z planem obchodów roku 2014 „ROKU  

ABP. JÓZEFA GAWLINY” na sesję w dniu 29 października 2013 r. Jednocześnie 

postanowił, że zwróci się z prośbą do Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego  

o wycofanie z porządku obrad ww. projektu uchwały przekazanego pismem  

nr OR.II.0022.3.9.2013 z dnia 3 października br.  

 

Ad. 3 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z analizą funkcjonowania oświaty ponadgimnazjalnej  

na terenie Powiatu Raciborskiego oraz informacją o stanie realizacji zadań oświatowych  

w roku szkolnym 2012/2013. 

Ww. materiał znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 129841. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował Analizę funkcjonowania oświaty 

ponadgimnazjalnej na terenie Powiatu Raciborskiego oraz informację o stanie realizacji zadań 

oświatowych w roku szkolnym 2012/2013 oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję  

w dniu 29 października 2013 r.  

Jednocześnie, na wniosek złożony przez Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego  

Piotra Olendra, Zarząd polecił Skarbnikowi Powiatu, po uaktualnieniu danych, przekazać  

do Referatu Edukacji, Kultury i Sportu tabelę pt. Wysokość środków należnych jednostkom  

po przeliczeniu subwencji oświatowej na 2013 rok, omawianą na posiedzeniu Zarządu  

w dniu 20 sierpnia br., celem przekazania jej na sesję w dniu 29 października 2013 r. 
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Ad. 4 

 

Starosta przywitał na posiedzeniu Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1  

w Raciborzu Wojciecha Janiczkę i poprosił o przedstawienie informacji dotyczącej 

wynajmowania przez Szkołę pomieszczeń Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

w Raciborzu na potrzeby kształcenia uczniów Liceum Plastycznego (dalej LP).  

Dyrektor Janiczko przypomniał, że Liceum Plastyczne zostało powołane z dniem 1 września 

2011 r. Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Powiatem Raciborskim, Państwową 

Wyższą Szkołą Zawodową w Raciborzu (dalej PWSZ) i Szkołą zajęcia praktyczne  

dla uczniów odbywają się w wynajmowanych pomieszczeniach PWSZ. W roku szkolnym 

2011/2012 koszty najmu wyniosły 7 000,00 zł, w kolejnym 26 675,00 zł. W roku szkolnym 

2013/2014 za wynajem Szkoła ponosi koszty w wysokości 3 200,00 zł miesięczne.  

Dyrektor podkreślił, że w bieżącym roku szkolnym zajęcia praktyczne dla uczniów LP mogły 

być prowadzone dopiero od 19 września br. Ponadto Uczelnia wyznaczyła Szkole jedynie  

2 dni do realizacji zajęć praktycznych, co zmusiło Dyrekcję do ustalenia nowego rozkładu 

zajęć dla uczniów i nauczycieli. Ww. czynniki skłaniają Dyrekcję ZSO Nr 1 w Raciborzu  

do podjęcia decyzji o ograniczeniu do minimum prowadzonych zajęć w pomieszczeniach 

PWSZ. W wynajmowanych salach będą prowadzone zajęcia praktyczne dla uczniów tych 

oddziałów, które nie mogą być realizowane w Szkole, np. fotografia. Dodatkowo Dyrektor 

Janiczko poinformował, że pracownia komputerowa użyczona ze strony PWSZ  

do prowadzenia zajęć w oddziale „techniki graficzne” nie spełniała wymogów sprzętowych. 

Stąd pojawiła się propozycja, aby ww. zajęcia były prowadzone w Szkole na nowym sprzęcie 

komputerowym, który zostanie zakupiony w ramach środków zabezpieczonych w budżecie 

na ten rok.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją Dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu dotyczącą wynajmowania przez Szkołę pomieszczeń 

PWSZ na potrzeby kształcenia uczniów LP. 

 

Ad. 5 

 

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 

129518. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

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

Raciborskiego na 2013 rok. 

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

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła 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 

129519. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 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 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Sekretarz Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zamówienia pieczęci urzędowej organu „Starosta Raciborski". Poinformowała, że zgodnie  

z regulacją § 17 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1955 r.  

w sprawie tablic i pieczęci urzędowych zamówienia na pieczęcie urzędowe jednostki 

organizacyjne kierują do Mennicy Państwowej za pośrednictwem upoważnionych  

do zamawiania pieczęci urzędowych właściwych organów samorządowych. Na podstawie 

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dyrektor Powiatowego Zarządu 

Dróg w Raciborzu został upoważniony przez Starostę Raciborskiego do wydawania zezwoleń 

na przejazd pojazdów nienormatywnych. Zezwolenia te wydawane są na papierze ze znakiem 

wodnym, stanowiącym druk ścisłego zarachowania, opatrzony pieczęcią urzędową organu 

„Starosta Raciborski". Ze względu na fakt, że siedziba Powiatowego Zarządu Dróg  

w Raciborzu oddalona jest od siedziby tut. Starostwa zamówienie pieczęci, o której mowa  

w uchwale podyktowane jest wymaganiami organizacyjnymi pracy. Mając na względzie ilość 

wydawanych zezwoleń Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu zwrócił się  

z prośbą o zamówienie w Mennicy Państwowej przedmiotowej pieczęci urzędowej  

na potrzeby PZD w Raciborzu, co zdecydowanie usprawni bieżącą realizację zadań. 

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

129186. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zamówienia pieczęci urzędowej 

organu „Starosta Raciborski". 

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

Jednocześnie Zarząd polecił Sekretarzowi Powiatu przedstawić na jednym z kolejnych 

posiedzeń kompleksową informację dot. używania pieczęci urzędowych w tut. Starostwie.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator przedstawił projekt uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży w drugim przetargu ustnym nieograniczonym 

nieruchomości gruntowej położonej w Raciborzu przy ulicy Karola Miarki, stanowiącej 

własność Powiatu Raciborskiego. Przypomniał, że ww. nieruchomość aktualnie 

wykorzystywana jest w części jako parking, w części zabudowana jest budynkiem szklarni 

oraz nieczynnej kotłowni. Cena wywoławcza w pierwszym przetargu wynosiła 809 000,00 zł. 

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. W związku z powyższym referujący 

zaproponował, aby sprzedać w drodze drugiego przetargu ustnego nieograniczonego  

ww. nieruchomość gruntową, ustalając cenę wywoławczą w kwocie 490 000,00 zł netto.  

Ww. propozycja spotkała się z akceptacją zebranych.  

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

129477. 

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

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

nieograniczonym nieruchomości gruntowej położonej w Raciborzu przy ulicy Karola Miarki, 

stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

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

 

Ad. 6 

 

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 

129515. 

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

Ekonomicznych w Raciborzu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, 

Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim 
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w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”  

w Raciborzu, Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu osobowego marki FIAT 126p o numerze 

rejestracyjnym SRC 81AR, będącego na wyposażeniu Zespołu Szkół Zawodowych  

w Raciborzu. 

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

128549. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na sprzedaż samochodu osobowego marki 

FIAT 126p o numerze rejestracyjnym SRC 81AR, będącego na wyposażeniu Zespołu Szkół 

Zawodowych w Raciborzu. O powyższym Referat Edukacji, Kultury i Sportu poinformuje 

Dyrektora. 

 

Starosta zapoznał zebranych z informacją o posiedzeniach: Komisji Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą,  

która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 129823. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu  

nr ZSM-3014.71.13 z dnia 9 października br. w sprawie wyrażenia zgody na prefinansowanie 

wydatków ze środków własnych Powiatu Raciborskiego, w związku z realizacją programu 

unijnego przez Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu „Uczenie się przez całe życie” 

Leonardo da Vinci pt. „Międzynarodowy proces dydaktyczny czynnikiem wzrostu 

kompetencji nauczycieli ZSM” w kwocie 6 500 zł. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 129369. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół 

Mechanicznych w Raciborzu nr ZSM-3014.71.13 z dnia 9 października br. wyraził zgodę  

na prefinansowanie wydatków ze środków własnych Powiatu Raciborskiego, w związku  

z realizacją programu unijnego przez Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu „Uczenie się 

przez całe życie” Leonardo da Vinci pt. „Międzynarodowy proces dydaktyczny czynnikiem 

wzrostu kompetencji nauczycieli ZSM” w kwocie 6 500 zł. Po otrzymaniu refundacji 

wydatków w 2013 r. z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu 

„Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci w Warszawie na subkonto ww. projektu, 
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środki te powinny zostać niezwłocznie przekazane na konto Powiatu Raciborskiego.  

O powyższym Skarbnik Powiatu poinformuje Dyrektora ZSM.  

 

Ad. 7 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXIII/326/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 1 października 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. 

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

128978. 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXIII/327/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 1 października 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. 

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

128979. 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

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

Nr XXXIII/328/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 1 października  2013 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Oleskim w sprawie powierzenia 

prowadzenia zadania publicznego, jakim jest kształcenie uczniów klas wielozawodowych  

z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu w zakresie teoretycznych przedmiotów 
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zawodowych w Ośrodku Dokształcania Zawodowego przy Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu. 

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

Kultury i Sportu odpowiedzialny za jej realizację. 

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

128614. 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXIII/329/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 1 października 2013 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzyżanowice. 

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

i Remontów odpowiedzialny za jej realizację. 

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

128902. 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Biura Rady do określenia realizacji Uchwały Nr XXXIII/331/2013 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 1 października  2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi  

pana Marka Labusa na działalność starosty raciborskiego Adama Hajduka. 

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

129568. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

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

z listą obecności: 

1. Adam Hajduk  

2. Andrzej Chroboczek  

3. Józef Stukator  

4. Norbert Mika  

5. Piotr Olender  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 15 października 

2013 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 15 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 zmiany rocznego planu finansowego 

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

2013. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zamówienia pieczęci urzędowej 

organu „Starosta Raciborski". 

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

ustnym nieograniczonym nieruchomości gruntowej położonej w Raciborzu  

przy ulicy Karola Miarki, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 


