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OR.II.0022.1.47.2013 

PROTOKÓŁ  NR 145/2013 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 30 grudnia 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 144/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 17 grudnia 2013 r. i w dniu 20 grudnia 2013 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Starosta poinformował, że kolejne posiedzenie odbędzie się 14 stycznia 2014 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

Członkowie Zarządu wnieśli wniosek o uzupełnienie / poprawienie zapisów Protokołu  

Nr 144/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 17 grudnia 2013 r.  

i w dniu 20 grudnia 2013 r. w ten sposób, że: 

1) w I części posiedzenia w dniu 17 grudnia 2013 r. w pkt 2 – Karta informacyjna Referatu 

Spraw Społecznych dot. zwiększenia zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy  

w Raciborzu na str. 4 dopisuje się słowa w brzmieniu: „Jednocześnie Zarząd dopuścił 
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możliwość zatrudnienia dodatkowej osoby na 2 – 3 miesiące w czasie, gdy rejestruje się 

najwięcej osób bezrobotnych.”,  

2) w II części posiedzenia w dniu 20 grudnia 2013 r. w pkt 1 – Sprawy różne na str. 16 

poprawia się błąd literowy, a na str. 17 błąd stylistyczny.  

 

Po zmianie, Protokół Nr 144/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 17 grudnia 2013 r. i w dniu 20 grudnia 2013 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się 

z jego treścią. 

Ad. 2 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Sosnowiec w sprawie pokrycia kosztów 

zatrudnienia, związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła 

Prawosławnego w Sosnowcu uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski. 

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

140740. 

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 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Sosnowiec 

w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia, związanego z nauczaniem religii Polskiego 

Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Sosnowcu uczniów szkół, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 14 stycznia 2014 r. 

Ad. 3 

Skarbnik Powiatu omówiła 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 

142269. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok, na wniosek Skarbnika Powiatu, 

wniósł zmiany polegające na dopisaniu dodatkowego § 3 w brzmieniu „§ 3. Różnica między 

dochodami i wydatkami stanowi deficyt w kwocie 4.348.615 zł, który zostanie pokryty 

przychodami pochodzącymi z wolnych środków” oraz na zwiększeniu w Rozdziale 75832  

o kwotę 141.215 zł planu subwencji ogólnej dla powiatów.  
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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 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 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2013 – 2021.  

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

142270. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021, z uwzględnieniem zmian, 

o których mowa w uchwale w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2013 rok. 

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

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

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

141458. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych 

dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Raciborski. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 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 zaopiniowania aktualizacji „Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Krzyżanowice na lata 2013-2016 z perspektywą  

na lata 2017-2020”. 

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

142063. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,               

1 głosem wstrzymującym – podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania aktualizacji „Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy Krzyżanowice na lata 2013-2016 z perspektywą  

na lata 2017-2020”. 

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

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pożyczki 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 

142327. 

Starosta przekazał, że Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu zwrócił się z prośbą  

o udzielenie pożyczki, która pozwoli utrzymać płynność finansową jednostki w pierwszych 

miesiącach 2014 r. Zła sytuacja finansowa Zakładu wynika z faktu, iż Narodowy Fundusz 

Zdrowia, do dnia 20 grudnia 2013 r., nie dokonał zapłaty za świadczenia zdrowotne 

wykonywane ponad przyznany limit. Ogólna wartość wykonanych świadczeń zdrowotnych 

ponad przyznany limit wynosi ponad 5 273 000,00 zł. Dodatkowo na trudną sytuację 

finansową Szpitala wpływa konieczność samodzielnej spłaty rat za wyposażenie Bloku 

Operacyjnego, która pochłania około 1 mln zł rocznie. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu po wniesieniu autopoprawki polegającej na dodaniu w § 1 po słowach 

„udzielenie” słów „w 2014 r.”  

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

 

Jednocześnie Zarząd ustalił, że w przyszłości uchwały w sprawach udzielenia  

m.in. pożyczek przygotowywał będzie Wydział Finansowy, po zaakceptowaniu karty 

informacyjnej skierowanej na posiedzenie przez merytoryczną komórkę organizacyjną  

tut. Starostwa.  

Ad. 4 

Skarbnik Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2013 r.  
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

142278. 

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

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

Szkół Zawodowych w Raciborzu, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu, 

Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

w Rudach, Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu z dnia 18 i 27 grudnia  

2013 r., Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, 

Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w Raciborzu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator zapoznał zebranych z kartą 

informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. wyrażenia zgody na czasowe 

zwolnienie z ponoszenia części opłat czynszowych z uwagi na koszty poniesione  

przez najemcę na prace budowlano-remontowe w zakresie adaptacji pomieszczeń na cele 

biurowe – uzupełnienie. Przypomniał, że w dniu 30 marca 2012 r. zawarto umowę najmu  

z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Oddział Regionalny w Częstochowie, której 

przedmiotem były pomieszczenia oznaczone w inwentaryzacji budynku numerami  

2.10., 2.11, 2.12. oraz 2.13 zlokalizowane w budynku, położonym w Raciborzu  

przy ul. Ludwika 4. Przedmiotowa umowa została zawarta na okres 3 lat. Ww. pomieszczenia 

były w złym stanie technicznym, uniemożliwiającym ich wykorzystanie na cele biurowe. 

Mając powyższe na uwadze Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Oddział 

Regionalny w Częstochowie dokonała ich gruntownego remontu.  

Zgodnie z pisemną informacją udzieloną przez Dyrektora Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego, Oddział Regionalny w Częstochowie nakłady jakie zostały poniesione  

na remont pomieszczeń oznaczonych numerami 2.10 i 2.11 wyniosły 12 275,51 zł netto 

(15 098,88 zł brutto),  natomiast na remont pomieszczeń oznaczonych numerami 2.12 i 2.13 

nakłady wyniosły 6 850,16 zł netto (8 425,70 zł brutto). Dyrektor Kasy wniosła o wyrażenie 

zgody na rozliczenie wyżej wykazanych wydatków w kosztach najmu. 

Na posiedzeniu w dniu 24 września 2013 r. Zarząd wyraził zgodę na odstąpienie od naliczania 

czynszu na kwotę 12 673,50 zł, a to w związku z remontem pomieszczeń oznaczonych 

numerami 2.10 i 2.11. Z kolei na posiedzeniu w dniu 12 listopada 2013 r. Zarząd wyraził 

zgodę na odstąpienie od naliczania czynszu w wysokości 4 562,46 zł, a to w związku  

z remontem pomieszczeń oznaczonych numerami 2.12 i 2.13. 
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Jednocześnie Zarząd stwierdził, że zwolnienie z reszty wnioskowanej kwoty w wysokości               

3 863,24 zł możliwe jest albo po zawarciu kolejnej umowy po wygaśnięciu obecnie 

obowiązującej z dnia 30 marca 2012 r. albo w przypadku konsolidacji zawartych umów                                                   

i zawarcie jednej na czas nieoznaczony. 

Obecnie Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Oddział Regionalny w Częstochowie 

jest stroną dwóch umów najmu, które były zawierane w różnym czasie: umowy  

z dnia 1 października 2013 r. na czas nieoznaczony oraz umowy z dnia 30 marca 2012 r.  

na czas określony trzech lat, której przedmiotem są pomieszczenia objęte remontem.   

Mając powyższe na uwadze podjęto starania mające na celu doprowadzenie do stanu 

prawnego, gdzie będzie zawarta jedna umowa na czas nieznaczony obejmująca wszystkie 

pomieszczenia, z których obecnie korzysta KRUS.  

Uchwałą Nr XXXV/342/2013 z dnia 26 listopada 2013 r. Rada Powiatu Raciborskiego 

wyraziła zgodę na oddanie w najem na czas nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej 

budynkiem przy ul. Ludwika 4 w Raciborzu, stanowiącej lokal użytkowy o powierzchni 

178,22 m
2
 na rzecz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Oddział Regionalny  

w Częstochowie. Uchwałą Nr 143/739/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. Zarząd Powiatu 

Raciborskiego uszczegółowił ww. Uchwałę m.in. ustalając stawkę czynszu z tyt. najmu  

w wysokości 15,48  zł/m
2
. W dniu 13 grudnia 2013 r., stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy  

o gospodarce nieruchomościami, podano do publicznej wiadomości, na okres 21 dni wykaz 

nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia. Pismem z dnia 19 grudnia 2013 r. Dyrektor 

KRUS poinformowała o zakończeniu wykonywania remontu pomieszczeń oznaczonych  

nr 2.12 i 2.13 (pismo stanowi załącznik do przedmiotowej karty informacyjnej). Zawarcie 

umowy z Oddziałem Regionalnym w Częstochowie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego na czas nieoznaczony lokalu użytkowy o powierzchni 178,22 m
2
 planuje się  

na początku 2014 r. 

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

142219. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przychylił się do wniosku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego, Oddział Regionalny w Częstochowie – najemcy pomieszczeń zlokalizowanych 

w budynku położonym w Raciborzu przy ul. Ludwika 4, poprzez odstąpienie od naliczania 

części czynszu reszty wnioskowanej kwoty w wysokości 3 863,24 zł. 

 



 7 

W tym miejscu posiedzenie opuścił Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator, 

który udał się na rozstrzygnięcie przetargu w celu sprzedaży nieruchomości gruntowej 

położonej w Raciborzu przy ul. Karola Miarki.  

 

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

postepowania konkursowego na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach. 

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

142253. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wszczęcie postępowania konkursowego  

na stanowisko dyrektora  Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach. W związku  

z powyższym polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu w pierwszej 

kolejności wystosować pisma do organu nadzoru pedagogicznego, do rady pedagogicznej,  

do zakładowych organizacji związkowych, celem wskazania przedstawiciela do komisji 

konkursowej. Następnie należy przygotować projekt Uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie ogłoszenia konkursu i powołania komisji konkursowej.  

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. przyjęcia do realizacji kalendarzy imprez kulturalnych i sportowych na 2014 r. 

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

141927. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego:  

1) przyjął do realizacji kalendarz imprez kulturalnych na 2014 r. po dokonaniu zmian 

polegających na: 

a) wykreśleniu Spektaklu pn. „Ballada o Wołyniu”,  

b) wykreśleniu Koncertu z okazji 30 – lecia istnienia Chóru Mieszanego „Brzezie”,  

c) dofinansowaniu kwotą 1 500,00 zł imprezy pn. Dni Raciborza, 

2) przyjął do realizacji kalendarz imprez sportowych na 2014 r. 

 

Starosta przedstawił interpelacje radnego Artura Wierzbickiego z dnia 20 grudnia  

2013 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID: 141870, 

141871, 141872, 141873. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił: 

1) Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych udzielić odpowiedzi na interpelacje radnego 

Artura Wierzbickiego złożone w dniu 20 grudnia 2013 r. dot. kryteriów przyjęcia, pobytu  

i wydalenia z Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu na ul. Grzonki 1, 

realnego ryzyka zamknięcia Oddziału Neurologii w Szpitalu Rejonowym im. dr Józefa 

Rostka w Raciborzu, planowanego otwarcia Oddziału Leczniczo – Opiekuńczego  

w Szpitalu Rejonowym im. dr Józefa Rostka w Raciborzu,  

2) Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu udzielić odpowiedzi na interpelację 

radnego Artura Wierzbickiego złożoną w dniu 20 grudnia 2013 r. dot. deklaracji pomocy 

w upowszechnieniu informacji o osobach nagrodzonych nagrodą „Mieszko AD …”. 

 

Starosta omówił interpelacje radnego Artura Wierzbickiego z dnia 24 grudnia  

2013 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID: 142255, 

142256, 142258. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił: 

1) Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami udzielić odpowiedzi  

na interpelację radnego Artura Wierzbickiego złożoną w dniu 24 grudnia 2013 r.  

dot. uporządkowania terenu przy więzieniu u zbiegu ulic Łąkowej i Kościuszki  

w Raciborzu,  

2) Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów udzielić odpowiedzi na interpelację 

radnego Artura Wierzbickiego złożoną w dniu 24 grudnia 2013 r. dot. bezpiecznej drogi 

pieszej dla mieszkańców osiedla przy ul. Pomnikowej w Raciborzu, którzy codziennie 

przechodzą przez ul. Opawską będącą w pewnej części drogą powiatową,  

3) Kierownikowi Referatu Organizacyjno – Administracyjnego udzielić odpowiedzi  

na interpelację radnego Artura Wierzbickiego złożoną w dniu 24 grudnia 2013 r.  

dot. oznakowania terenu Starostwa Powiatowego w Raciborzu w celu ułatwienia petentom 

bezzwłocznego załatwienia spraw urzędowych. 

 

Następnie Starosta przedstawił interpelację zgłoszoną przez radnego Jerzego Staronia na sesji 

w dniu 20 grudnia 2013 r., która znajduje się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 142401. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Funduszy Zewnętrznych  

i Strategii Rozwoju udzielić odpowiedzi na ww. interpelację. 
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Nawiązując do ww. interpelacji radnego Jerzego Staronia Starosta przedstawił ogłoszenie  

o konkursie Zarządu Województwa Śląskiego na dofinansowanie projektów ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.2.2. Infrastruktura 

okołoturystyczna / podmioty publiczne, Priorytet III. Turystyka, Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Zgodnie z ogłoszeniem 

przewidziane do wsparcia typy projektów to: 

1) budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont infrastruktury 

aktywnych form turystyki,  

2) budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont infrastruktury 

oraz terenów rekreacyjnych na cele imprez kulturalno – sportowych,  

3) budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa), przebudowa i remont bazy 

okołoturystycznej,  

4) tworzenie i rozwój parków tematycznych przyczyniających się do wzrostu ruchu 

turystycznego. 

 

Jak przekazał Starosta konkurs ma charakter zamknięty – wnioski przyjmowane będą  

do 17 lutego 2014 r., a zakończenie rzeczowej realizacji projektu powinno nastąpić  

nie później niż do 30 czerwca 2015 r.  

Zdaniem zebranych w treść ww. konkursu wpisuje się projekt związany z budową grodu 

rycerskiego przy Arboretum Bramy Morawskiej o co zabiegało w 2013 r. Stowarzyszenie 

"Drengowie Znad Górnej Odry". Wymagałoby to jednak zaangażowania ze strony nie tylko 

Powiatu Raciborskiego, ww. Stowarzyszenia, ale i Gminy Racibórz.  

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego zdecydował zainteresować i przekazać inicjatywę 

odnośnie ww. konkursu Prezydentowi Miasta Racibórz, w związku z planowanym 

utworzeniem grodu rycerskiego. Utworzenie grodu to wspólna inicjatywa Powiatu 

Raciborskiego, Miasta Raciborza oraz Stowarzyszenia "Drengowie Znad Górnej Odry". 

Miasto Racibórz jest właścicielem terenu na którym zostanie utworzony gród i może być 

beneficjentem w ww. konkursie. W przypadku uzyskania dotacji unijnej na utworzenie grodu 

przez Miasto Racibórz, Powiat Raciborski widzi możliwość zwiększenia swojego 

dofinansowania przedmiotowej inwestycji.  

 

W tym miejscu na posiedzenie powrócił Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego  

Józef Stukator, który poinformował, że rozstrzygnięto drugi przetarg w celu zbycia 

nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Karola Miarki. Przetarg wyłonił nabywcę 
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działki – Centrum Wynajmu Nieruchomości sp. z o.o. Cena uzyskana w przetargu wyniosła 

495 000,00 zł netto. 

 

W tym miejscu Starosta nawiązał do omawianego w trakcie II części posiedzenia  

w dniu 20 grudnia 2013 r. Protokołu nr 4/18.12/2013 z przebiegu posiedzenia Rady 

Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Raciborzu odbytego w dniu 18 grudnia 2013 r. w siedzibie Spółki 

(ww. protokół znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 141651). 

Poinformowano wówczas, że w ramach pkt 1 ww. Protokołu Członkowie Rady Nadzorczej 

zapoznali się z pisemnymi informacjami Zarządu Spółki o sytuacji ekonomicznej Spółki  

oraz o stanie zatrudnienia, stanowiącymi załączniki nr nr 1 i 2 do Protokołu, które  

to załączniki nie zostały przekazane do tut. Starostwa.  

W wyniku przeprowadzonych ustaleń Członek Rady Pani Izabela Zielińska – Golik przesłała 

do tut. Starostwa analizę kosztów, przychodów i wyniku finansowego Spółki za listopad  

2013 r. Jednocześnie poinformowała, że na posiedzeniu Rady w dniu 18 grudnia 2013 r.  

nie została przedstawiona informacja o stanie zatrudnienia, a na skutek pisania protokołu  

na wcześniejszym protokole pozostały zapisy dot. informacji o zatrudnieniu, które jednak  

nie były przedmiotem analizy Rady w dniu 18 grudnia 2013 r.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z analizą kosztów, przychodów i wyniku 

finansowego za listopad 2013 r. Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu. Jednocześnie mając na względzie 

zapisy Uchwały Nr 138/715/2013 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 29 października 

2013 r. w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Powiatu 

Raciborskiego postanowił poinformować Prezesa Spółki, że dokumenty otrzymywane  

od organów Spółki PKS dotyczące np. sytuacji ekonomicznej omawiane są na posiedzeniach 

Zarządu. Protokoły z posiedzeń Zarządu – jako informacja publiczna w myśl zapisów ustawy  

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – udostępniane są w Biuletynie 

Informacji Publicznej Powiatu Raciborskiego. W związku z powyższym zwrócił się z prośbą 

do Prezesa, aby przesyłając informacje, które są omawiane na Zarządzie Powiatu wskazać te, 

których jawność jest wyłączona ze względu na ochronę tajemnicy przedsiębiorcy zgodnie  

z obowiązującymi przepisami.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu 

przygotować na posiedzenie w dniu 14 stycznia 2014 r. kartę informacyjną dot. podstaw 



 11 

formalno – prawnych związanych z uzupełnianiem etatu przez nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach prowadzonych przez różne organy prowadzące.  

Ad. 5 

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 Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXVI/347/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 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. 

Karta informacyjna Wydziału Finansowego określająca realizację ww. Uchwały znajduje się 

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 142289. 

 

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 Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXVI/348/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 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 142293. 

 

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 XXXVI/354/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony nieruchomości położonej  

przy ulicy Karola Miarki w Raciborzu. 

Ustalił Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Józefa Stukatora jako nadzorującego 

wykonanie ww. Uchwały, a Referat Gospodarki Nieruchomościami odpowiedzialny za jej 

realizację. 
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Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami określająca realizację  

ww. Uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 142101. 

Jednocześnie mając na uwadze fakt, że w dniu 23 grudnia 2013 r. Turkus sp. z o. o. złożyła 

pismo, w którym odstąpiła od zamiaru wydzierżawienia przedmiotowej nieruchomości 

Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami przygotowanie  

na sesję w lutym 2014 r. projektu uchwały w sprawie uchylenia ww. Uchwały.  

 

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 XXXVI/355/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na ustanowienie prawa nieodpłatnego użytkowania lokalu użytkowego nr 2, 

mieszczącego się w budynku nr 2A, położonym w Raciborzu przy ul. Gamowskiej nr 3  

na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

Ustalił Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Józefa Stukatora jako nadzorującego 

wykonanie ww. Uchwały, a Referat Gospodarki Nieruchomościami odpowiedzialny za jej 

realizację. 

Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami określająca realizację  

ww. Uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 142328. 

 

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

5. Piotr Olender  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 grudnia 2013 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 grudnia 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 dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych 

dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Raciborski. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania aktualizacji 

„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krzyżanowice na lata 2013-2016  

z perspektywą na lata 2017-2020”. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pożyczki Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu. 


