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OR.II.0022.1.4.2014 

PROTOKÓŁ  NR 149/2014 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 4 lutego 2014 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 148/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 21 stycznia 2014 r.   

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Zadania z zakresu architektury i budownictwa realizowane przez Referat Architektury  

i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

4. Sprawozdania z realizacji: Uchwały Nr V/78/2003 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 25 lutego 2003 r. oraz Uchwały Nr III/41/2006 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 28 grudnia 2006 r. 

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. 

 

Starosta poinformował, że kolejne posiedzenie odbędzie się 11 lutego br. 

Ad. 1 

Protokół Nr 148/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 21 stycznia  

2014 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.  
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Ad. 2 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

dotacji celowej z budżetu Powiatu Raciborskiego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi 

Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. Przypomniał, 

że dnia 1 października 2013 r. Rada Powiatu Raciborskiego podjęła Uchwałę  

Nr XXXIII/330/2013 w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi 

Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, w której 

wyraziła zgodę na utworzenie przez Szpital zespołu wyjazdowego, podstawowego „P”  

w Kuźni Raciborskiej przy ul. Jagodowej 15. Z dniem 1 stycznia 2014 r. wspomniany zespół 

rozpoczął swoją działalność. W związku z powyższym Dyrektor Zakładu zwrócił się  

o udzielenie lecznicy dotacji celowej na zakup nowego ambulansu pogotowia ratunkowego 

dla zespołu w Kuźni Raciborskiej. Zgodnie z art. 114 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

o działalności leczniczej Szpital może otrzymać dotację w wysokości 291 000,00 zł,  

co stanowi 97% wnioskowanej kwoty.  

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

147058. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Raciborskiego 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 25 lutego 2014 r. (po wniesieniu autopoprawki polegającej na wykreśleniu oznaczenia 

ust. 1 z § 1 ze względu na to, że § 1 składa się tylko z jednego ustępu). 

Po zmianie, ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 148003. 

Ad. 3 

Starosta omówił materiał pt. „Zadania realizowane przez powiat z zakresu architektury  

i budownictwa”, który znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

146420. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował materiał pt. „Zadania realizowane  

przez powiat z zakresu architektury i budownictwa” oraz postanowił o jego przekazaniu  

na sesję w dniu 25 lutego 2014 r., po wniesieniu autopoprawki polegającej na zmianie tytułu 

materiału na „Zadania z zakresu architektury i budownictwa realizowane przez Referat 
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Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Raciborzu”, co jest zgodne  

z zapisami Uchwały Nr XXXVI/356/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 

2013 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. 

Ad. 4 

Starosta przypomniał, że Zarząd został zobowiązany do składania Radzie corocznych 

sprawozdań z realizacji: Uchwały Nr V/78/2003 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 25 lutego 2003 r. oraz Uchwały Nr III/41/2006 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 28 grudnia 2006 r. W związku z powyższym Referat Gospodarki Nieruchomościami 

przygotował nw. sprawozdania. 

 

Mając na uwadze powyższe, Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator omówił 

sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr V/78/2003 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego oraz ich wydzierżawiania  

lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata. 

Ww. sprawozdanie znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

146953. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował sprawozdanie z realizacji Uchwały  

Nr V/78/2003 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie określenia 

zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, stanowiących własność Powiatu 

Raciborskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 25 lutego 2014 r. 

 

Starosta zapoznał zebranych ze sprawozdaniem z realizacji Uchwały Nr III/41/2006 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania 

lokali mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. 

Ww. sprawozdanie znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

147167. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował sprawozdanie z realizacji Uchwały  

Nr III/41/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia 

zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 25 lutego 2014 r. 
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Ad. 5 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok.  

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

147421. 

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

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok, na wniosek Skarbnika Powiatu, 

wniósł zmianę polegającą na przesunięciu środków w wysokości 122 110,00 zł z budżetu 

będącego w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów z zadania podstawowego do budżetu 

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu  

nad rowem melioracyjnym B – 8 w ciągu drogi powiatowej nr 3529S w miejscowości 

Borucin”. 

Po zmianie, 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 2014 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

 

Ponadto Skarbnik Powiatu przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych  

i Rzemiosł Różnych w Raciborzu nr ZSBiRR.KF.3110.01.2014 z dnia 31 stycznia 2014 r.  

w sprawie przeniesienia środków w kwocie 11 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę  

i adaptację pomieszczenia na pracownię materiałów budowlanych a także zaplecza 

szatniowego dla uczniów.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 147615. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do omówienia ww. pisma powróci na kolejnym 

posiedzeniu na które zaproszony zostanie Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych  

i Rzemiosł Różnych w Raciborzu Jacek Kąsek.  

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na rok 2014. 

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

147423. 
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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 2014. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator przedstawił 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. 

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

147182. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 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.0025.1.2014. 

Ad. 6 

Skarbnik Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2014 r. 

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

147061. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych na 2014 r.: 

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”  

w Raciborzu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, Starostwa 

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

Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych  

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

Mechanicznych w Raciborzu, Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu. 

 

W tym miejscu Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z pismem informującym o zmianach 

planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2014 polegających  

na przeniesieniu środków w kwocie 50 000,00 zł będących w dyspozycji Referatu Edukacji, 

Kultury i Sportu z przeznaczeniem na doposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu  
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w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu w ramach projektu „Mam zawód – mam pracę 

w regionie”. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 147998. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia raportów z przedkładanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne 

Powiatu Raciborskiego. Poinformowała, że ww. sprawozdania korygowały:  

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu – w sprawozdaniu Rb – 28S błędnie 

wpisano kwotę wykonania wydatków,  

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu – w sprawozdaniu Rb – 28S 

błędnie wpisano kwotę wykonania wydatków. 

 

Skarbnik Powiatu przekazała, że główne księgowe jednostek, które korygowały 

sprawozdania, zostały pouczone ustnie o konieczności dokładania większej staranności  

przy sporządzaniu sprawozdań. 

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

146436. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o sprawozdaniach jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego z zakresu dochodów i wydatków za grudzień 2013 r. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Organizacyjno-Administracyjnego  

dot. przystąpienia do grupy zamawiającej energię elektryczną na lata 2015 – 2016. 

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

147427. 

Starosta poinformował, że Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle złożył Powiatowi  

Raciborskiemu propozycję współpracy przy zamówieniu na sprzedaż energii elektrycznej  

na potrzeby jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego w latach 2015 – 2016. 

Współpraca ta miałaby obejmować wspólne (grupowe) zamówienie publiczne dla jak 

największej liczby jednostek samorządowych. Liderem grupy i jednocześnie podmiotem, 

który miałaby przeprowadzić postępowanie przetargowe byłoby Miasto Kędzierzyn-Koźle, 

które posiada już doświadczenie w organizowaniu tego typu grupowych zamówień. Na uwagę 

zasługuje fakt, iż Powiat Raciborski ma już doświadczenia ze współpracy z Miastem 

Kędzierzyn-Koźle przy realizacji projektu „Sprawny samorząd”. Doświadczenia te są 

jednoznacznie pozytywne, co ma znaczenie przy podejmowaniu decyzji o współpracy 
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w innych obszarach działalności. Przystąpienie do gruby zamawiających będzie się wiązało 

ze złożeniem deklaracji i podpisaniem odpowiedniego porozumienia (dokumenty te załączone 

zostały do przedmiotowej karty informacyjnej). 

Sekretarz Powiatu przypomniała, że tut. Starostwo przygotowuje obecnie postępowanie 

przetargowe na sprzedaż energii elektrycznej dla dziewięciu jednostek organizacyjnych.  

W ramach tego postępowania sprzedaż energii będzie się odbywać w okresie od 1 kwietnia 

2014 r. do 31 marca 2015 r. Kolejne zamówienie na sprzedaż energii ma już obejmować 

wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego. Termin drugiego zamówienia 

planowanego przez Starostwo zbiega się zatem z terminem grupowego zamówienia 

organizowanego przez Miasto Kędzierzyn-Koźle. Ewentualne przystąpienie do grupy pozwoli 

uzyskać konkurencyjne ceny energii dla wszystkich jednostek naszego powiatu. 

Ponadto Sekretarz Powiatu zasugerowała, aby wystąpić z zapytaniem do władz Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu oraz PKS-u w Raciborzu czy podmioty te są zainteresowane 

przystąpieniem do grupowego zamówienia na sprzedaż energii elektrycznej  

w latach 2015 – 2016.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

1) wyraził zgodę na przystąpienie jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego  

do grupowego zamówienia na sprzedaż energii elektrycznej w latach 2015 – 2016, 

organizowanego przez Miasto Kędzierzyn-Koźle,  

2) powierzył koordynowanie działań w ww. zakresie Referatowi Organizacyjno-

Administracyjnemu,  

3) polecił Kierownikowi ww. Referatu wystąpić do Dyrektora Samodzielnego Publicznego 

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

oraz Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością z zapytaniem czy wyrażają wolę przystąpienia  

do grupowego zamówienia na sprzedaż energii elektrycznej w latach 2015 – 2016, 

organizowanego przez Miasto Kędzierzyn-Koźle, po uprzednim uzyskaniu informacji,  

czy z formalnego punktu widzenia udział tego typu jednostek jest przewidziany.  

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. propozycji zmiany w kalendarzu imprez kulturalnych realizowanych jako zadania własne 

samorządu powiatowego w zakresie upowszechniania kultury. 

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

147311. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął zmiany w kalendarzu imprez kulturalnych na 2014 r. 

realizowanych jako zadania własne samorządu powiatowego w zakresie upowszechniania 

kultury polegające na zabezpieczeniu środków finansowych na potrzeby organizacyjne  

nw. przedsięwzięć kulturalnych: 

1) XXVIII edycja Wieczoru Kolęd – 1 800,00 zł, 

2) XII edycja Festiwalu Pieśni Stanisława Moniuszki – 1 800,00 zł, 

3) XXII edycja „Trojoka Śląskiego” – 1 600,00 zł,  

4) Koncert Noworoczny Polsko – Niemieckiej Orkiestry Symfonicznej w kwocie 500,00 zł. 

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia, Wicestarosta omówił kartę informacyjną 

Referatu Spraw Społecznych dot. zatwierdzenia planu remontów, które mają być 

przeprowadzone w 2014 r. przez „Centrum Zdrowia” Spółka z o.o. w Raciborzu w obiektach 

dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego. Przekazał, że Referat Spraw Społecznych 

ponownie sprawdził zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r.                           

w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia 

podmiotu wykonującego działalność leczniczą i stwierdza, podobnie jak w poprzedniej karcie 

informacyjnej, iż zapisy wspomnianego rozporządzenia nie ujmują ocieplenia obiektu jako 

wymogu, jakim powinien odpowiadać obiekt, w którym wykonuje się  działalność leczniczą. 

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

146383. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną w sprawie 

zatwierdzenia planu remontów, które mają być przeprowadzone w 2014 r. przez „Centrum 

Zdrowia” Spółka z o.o. w Raciborzu w obiektach dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego 

nie zaakceptował zaproponowanego przez Centrum Zdrowia planu remontów dotyczącego 

Przychodni „Śródmieście” ul. Klasztorna 10 w Raciborzu obejmującego wykonanie 

ocieplenia elewacji budynku Przychodni od strony ulicy Klasztornej. O powyższym 

Kierownik Referatu Spraw Społecznych poinformuje Centrum Zdrowia.  

Mając na uwadze powyższe ustalenia, Zarząd nie podjął uchwały w sprawie zatwierdzenia 

planu remontów, które mają być przeprowadzone w 2014 roku przez „Centrum Zdrowia” 

Spółka z o.o. w Raciborzu w obiektach dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego.  

Po otrzymaniu odpowiedzi na pytanie czy sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem 

Przychodni „Śródmieście” ul. Klasztorna 10 w Raciborzu jest zwolniona z podatku VAT 

Zarząd powróci do kwestii zbycia na rzecz Centrum Zdrowia ww. budynku.  

 



 9 

Starosta omówił Protokół nr 5/23.01/2014 z przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Raciborzu odbytego w dniu 23 stycznia 2014 r. w siedzibie Spółki. 

Ww. Protokół znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 146634. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się kwartalną informacją o Spółce Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o. według stanu na 31 grudnia 2013 r. 

(przedłożoną przez przedstawicieli Powiatu Raciborskiego w Radzie Nadzorczej), z której 

wynika, że Spółka osiągnęła niewielki zysk z działalności w IV kwartale 2013 r.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z uchwałą nr 1/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r. 

Rady Nadzorczej w sprawie wystąpienia do Zgromadzenia Wspólników z umotywowanym 

wnioskiem o przyznanie nagrody jubileuszowej dla Prezesa Zarządu Spółki Pana Kazimierza 

Kitlińskiego. W myśl ww. uchwały Rada Nadzorcza: 

1) postanawia wystąpić do Zgromadzenia Wspólników z wnioskiem o przyznanie Prezesowi 

Zarządu Spółki Panu Kazimierzowi Kitlińskiemu nagrody jubileuszowej po 35 latach 

pracy,  

2) występuje do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników celem 

podjęcia uchwały w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej po 35 latach pracy 

Prezesowi Zarządu Spółki Panu Kazimierzowi Kitlińskiemu.  

 

Starosta zapoznał zebranych z odpowiedzią radcy prawnego Marty Topór – Piórko  

na zapytanie dotyczące przedawnienia roszczenia Prezesa Zarządu PKS w Raciborzu  

Sp. z o. o. w zakresie nagrody jubileuszowej za 35 – lecie pracy. Jak informuje radca prawny, 

mając na uwadze stan faktyczny dotyczący stosunku pracy Prezesa Zarządu wskazany  

w protokole nr 5/23.01/2014 z przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej PKS w Raciborzu  

Sp. z o. o. odbytego w dniu 23 stycznia 2014 r. w siedzibie Spółki, podczas którego podjęto 

uchwałę w sprawie wystąpienia do Zgromadzenia Wspólników z umotywowanym wnioskiem  

o przyznanie Prezesowi Zarządu Spółki Panu Kazimierzowi Kitlińskiemu nagrody 

jubileuszowej po 35 latach pracy, roszczenie to nie uległo przedawnieniu.  

 

W tym miejscu posiedzenie opuścił Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Piotr Olender.  

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z pismem, w którym przesłano Uchwały V Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach:  

1) Nr 4100/V/30/2014 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie  
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4 036 625,00 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2014 rok Powiatu 

Raciborskiego,  

2) Nr 4100/V/31/2014 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu 

Raciborskiego, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. 

 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że w ww. Uchwałach wyrażono pozytywne opinie:  

o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 4 036 625,00 zł, przedstawionego w uchwale 

budżetowej na 2014 rok Powiatu Raciborskiego oraz o prawidłowości planowanej kwoty 

długu Powiatu Raciborskiego, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 146882. 

Ad. 7 

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 Komunikacji i Transportu do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXVII/358/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie 

przyjęcia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu 

Raciborskiego. 

Ustalił Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Józefa Stukatora jako nadzorującego 

wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Komunikacji i Transportu odpowiedzialny za jej 

realizację. 

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

145950. 

 

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 Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego do określenia realizacji 

Uchwały Nr XXXVII/359/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 14 stycznia 2014 r.  

w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Raciborskiego z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 rok. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Powiatowe Centrum 

Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialne za jej realizację. 

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

145889. 
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Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

do określenia realizacji Uchwały Nr XXXVII/360/2014 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 14 stycznia 2014 r. 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. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

145761. 

Starosta poinformował, że pracownicy Wojewody Śląskiego w Katowicach, sprawującego 

nadzór prawny nad organami powiatu, zgłosili uwagi do zapisów Uchwały  

Nr XXXVII/360/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 14 stycznia 2014 r. 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. W związku z powyższym Zarząd postanowił wycofać z porządku obrad kartę 

informacyjną dotyczącą realizacji ww. Uchwały. Jednocześnie polecił Kierownikowi Referatu 

Edukacji, Kultury i Sportu wspólnie z radcą prawnym przygotować propozycje zmian  

ww. Uchwały oraz określić dalszy sposób jej realizacji.  

 

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 Biura Rady do określenia realizacji Uchwały Nr XXXVII/361/2014 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie przekazania korespondencji 

otrzymanej od Rzecznika Praw Pacjenta. 

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

146627. 

 

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: 

1) Uchwały Nr XXXV/342/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 listopada 2013 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony części 

nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ulicy Ludwika 4 w Raciborzu, stanowiącej 

lokal użytkowy o powierzchni 178,22 m
2
 – uzupełnienie; 
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2) Uchwały Nr XXXV/343/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 listopada 2013 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony części 

nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ulicy Ludwika 4 w Raciborzu, stanowiącej 

lokal użytkowy o powierzchni 101,85 m
2 
– uzupełnienie. 

 

Jak przekazał Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator w dniu 31 grudnia 

2013 r. zostały zawarte umowy najmu na czas nieoznaczony części nieruchomości 

zabudowanej budynkiem przy ulicy Ludwika 4 w Raciborzu, stanowiącymi lokale użytkowe: 

1) o powierzchni 178,22 m
2
 na rzecz Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego; 

2) o powierzchni 101,85 m
2
 na rzecz Pana Wojciecha Szymczyk. 

W związku z powyższym ww. Uchwały zostały zrealizowane.  

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

147126. 

 

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 04 lutego 2014 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 04 lutego 2014 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2014. 

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. 


