
 1 

OR.II.0022.1.7.2014 

PROTOKÓŁ  NR 152/2014 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 25 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 151/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 18 lutego 2014 r.   

2. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres  

od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., bilansu na dzień 31.12.2013 r., opisu sytuacji 

finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec grudnia 

2013 r., wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 

31.12.2013 r. 

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

5. Sprawy różne. 

6. 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 4 marca br. o godz. 08.00. 
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Ad. 1 

 

Protokół Nr 151/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 18 lutego 2014 r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.  

 

Ad. 2 

 

Starosta przywitał na posiedzeniu Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu  

Ryszarda Rudnika i poprosił o przedstawienie informacji nt. rachunku zysków i strat za okres  

od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., bilansu na dzień 31.12.2013 r. kierowanej jednostki. 

Dyrektor Ryszard Rudnik poinformował, że 15 lutego br. zakończyły się negocjacje  

z Narodowym Funduszem Zdrowia w sprawie zapłaty za tzw. nadwykonania. W wyniku 

negocjacji Szpital uzyskał zapłatę za tzw. nadwykonania w kwocie 3 194 890,00 zł.  

Do odzyskania pozostała kwota ok. 3 200 000,00 zł. Szpital zaproponował Funduszowi 

zawarcie ugody na kwotę 2 000 000,00 zł, propozycja ta nie została przyjęta przez Fundusz, 

który zobowiązał się, że spłaci 1 700 000,00 zł. Szpital nie przyjął tej ugody i wystąpił  

z wnioskiem do sądu. W związku z powyższym realizacja planu finansowego na rok 2013 

przebiegła następująco: 

1) przychody ogółem:  

a) plan – 65 668 697,00 zł,  

b) wykonanie – 67 173 031,00 zł,  

2) koszty ogółem:  

a) plan – 71 204 100,00 zł,  

b) wykonanie – 72 673 005,00 zł.  

 

Z analizy poszczególnych pozycji planu finansowego wynika, iż na koniec grudnia ubiegłego 

roku Szpital zanotował stratę w wysokości 5 499 974,00 zł. Uwzględniając amortyzację                     

w wysokości 5 564 522,00 zł Zakład w 2013 r. wypracował nadwyżkę finansową                                   

w wysokości 64 548,00 zł. 

Starosta zwrócił uwagę, że przygotowana na dzisiejsze posiedzenie karta informacyjna  

Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2013 r.  

do 31.12.2013 r., bilansu na dzień 31.12.2013 r., opisu sytuacji finansowej, zestawienia 

zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec grudnia 2013 r., wybranych 



 3 

wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 31.12.2013 r. zawiera dane 

finansowe nieuwzględniające wyników negocjacji Szpitala z NFZ.  

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

149979. 

Mając na uwadze powyższe, Zarząd po zapoznaniu się z kartą informacyjną Referatu Spraw 

Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., bilansu 

na dzień 31.12.2013 r., opisu sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu na koniec grudnia 2013 r., wybranych wskaźników statystycznych 

dla oddziałów, etatyzacji na dzień 31.12.2013 r. postanowił, że do powyższego tematu 

powróci na kolejnym posiedzeniu.  

W związku z powyższym Zarząd polecił, aby Dyrektor Szpitala przedłożył aktualny wynik 

finansowy uwzględniający rezultaty negocjacji z NFZ w sprawie zapłaty  

za tzw. nadwykonania. Ponadto Zarząd ustalił, że wynik finansowy Szpitala  

za IV kw. danego roku będzie analizowany w momencie kiedy Szpital zakończy ostatecznie 

negocjacje z NFZ w sprawie zapłaty za tzw. nadwykonania.   

 

W tym miejscu na posiedzenie przybył Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego  

Norbert Mika.  

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu omówiła nową wersję projektu uchwały Rady 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 

148555. 

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 dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

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

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2014 – 2021. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

148612. 

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 dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2014 – 2021 oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję  

w dniu 25 lutego 2014 r. 

 

Na wniosek Wicestarosty, Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że na sesji  

w dniu 25 lutego 2014 r. zgłosi autopoprawkę do tytułu oraz § 1 i § 2 projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie wyłączenia szkoły o nazwie I Uzupełniające Liceum 

Ogólnokształcące dla Dorosłych w Raciborzu z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1  

w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11 i jej likwidacji polegającą na poprawieniu błędu 

literowego w nazwie ww. Szkoły.  

 

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Raciborskiego  

za 2013 rok.  

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

149870. 

Starosta dodał, że do przedmiotowego projektu uchwały dołączono sprawozdania z realizacji 

zadań powiatowych służb, inspekcji i straży. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

1 głosem wstrzymującym – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu 

Raciborskiego za 2013 rok oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 25 marca  

2014 r. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił o przekazaniu na sesję w dniu 25 marca 2014 r.: 

1) informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie działania Komendy Powiatowej Policji  

w Raciborzu w 2013 r.,  

2) informacji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu o stanie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego powiatu raciborskiego za rok 2013, 

3) sprawozdania z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Powiatowego 

Inspektoratu Weterynarii w Raciborzu w roku 2013,  
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4) sprawozdania z realizacji zadań w powiecie raciborskim przez Placówkę Straży Granicznej 

w Rudzie Śląskiej oraz Placówkę Straży Granicznej w Raciborzu za rok 2013,   

5) informacji o aktualnym stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu raciborskiego  

za rok 2013 przygotowaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

w Raciborzu, 

6) informacji Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Biura Terenowego  

w Raciborzu w zakresie bezpieczeństwa powodziowego na terenie powiatu raciborskiego, 

7) informacji Kierownika Zarządu Zlewni Górnej Odry w Raciborzu Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Gliwicach dot. ochrony przeciwpowodziowej na terenie powiatu 

raciborskiego. 

 

Ad. 4 

 

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 2014. 

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

150615. 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach przy ul. Szkolnej 2. 

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

150634. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej  

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach przy ul. Szkolnej 2. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 
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Ad. 5 

 

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 

150617. 

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

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu, Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł 

Różnych w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Raciborzu. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. zestawienia 

korekt sprawozdań dokonywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego  

w ciągu roku sprawozdawczego 2013 – 2014 za rok 2013. 

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

150321. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację nt. korekt sprawozdań dokonywanych 

przez jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego w ciągu roku sprawozdawczego  

2013 – 2014 za rok 2013. 

Ponadto ze względu na powtarzające się nieprawidłowości zaobserwowane w ciągu roku 

2013 w sprawozdaniach przedkładanych przez Komendę Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Raciborzu oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu  

Zarząd polecił Komendantowi oraz Dyrektorowi ww. jednostek, aby zobligowali główne 

księgowe do dokładania większej rzetelności oraz staranności w przygotowanie  

oraz sporządzanie sprawozdań miesięcznych i kwartalnych przedkładanych do Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu, celem wyeliminowania błędów zawartych w sprawozdaniach.  

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Poinformował, że zgodnie z § 7 ust. 4 Uchwały  

Nr XXVI/267/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie 

określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie  

lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz sposobu kontroli 
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wykonania zadania, Zarząd dokonuje weryfikacji złożonych wniosków w terminie 2 miesięcy 

od daty złożenia. 

W dniu 3 stycznia 2014 r. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Augustyna w Borucinie,  

za pośrednictwem ks. Andrzeja Kałuży – proboszcza parafii, zwróciła się z wnioskiem  

o dofinansowanie prac przy zabytku polegających na przeprowadzeniu remontu elewacji 

zewnętrznej i części pokrycia dachowego zabytkowego kościoła pw. św. Augustyna  

w Borucinie. Realizacja zadania została przewidziana na okres: maj 2014 r. – październik 

2014 r. W złożonym wniosku wnioskodawca określa cel zasadniczy zadania polegający  

na przeprowadzeniu remontu elewacji zewnętrznej i części pokrycia dachowego zabytkowego 

kościoła pw. św. Augustyna w Borucinie. Przedstawiony przez wnioskodawcę kosztorys 

planowanych prac obrazuje możliwości oceny zadania. Jednak po przeprowadzonej analizie 

stwierdzono, że aktualnie nie można określić wysokości dofinansowania udzielonego  

ze źródeł zewnętrznych. 

Jak podkreślił Wicestarosta, zgodnie z § 7 ust. 1 wspomnianej Uchwały, wniosek o udzielenie 

dotacji należy składać w terminie do 31 marca danego roku. Mając to na uwadze istnieje 

możliwość zbiorczego poddania analizie wszystkich otrzymanych do tego czasu wniosków  

na dofinansowanie prac przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków i dokonanie 

najwłaściwszego wyboru podmiotu dotowanego. W związku z powyższym zaproponował 

odroczyć podjęcie decyzji o udzieleniu dotacji do czasu analizy wszystkich wniosków  

na dofinansowanie prac przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków otrzymanych  

do dnia 31 marca 2014 r. 

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

150536. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego ustalił, że wniosek Rzymskokatolickiej Parafii  

pw. św. Augustyna w Borucinie o dofinansowanie prac przy zabytku polegających  

na przeprowadzeniu remontu elewacji zewnętrznej i części pokrycia dachowego zabytkowego 

kościoła pw. św. Augustyna w Borucinie zostanie rozpatrzony na pierwszym posiedzeniu 

Zarządu, który odbędzie się w kwietniu 2014 r. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SZ.272.1.2014 pn. „Doposażenie 

pracowni praktycznej nauki zawodu w Technikum nr 4 w Zespole Szkół Mechanicznych  

w Raciborzu w ramach projektu pn. „Mam zawód – mam pracę w regionie”. 
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

150663. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie środków finansowych  

na realizację przedmiotu zamówienia publicznego w zakresie części I pn.: „Doposażenie 

pracowni praktycznej nauki zawodu Technikum nr 4 w Zespole Szkół Mechanicznych  

w Raciborzu w postaci sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Mam zawód – mam 

pracę w regionie” do kwoty 35 999,00 zł, czyli o 844,00 zł. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. udziału 

mieszkańca powiatu raciborskiego w zajęciach Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gorzycach 

przy ul. Zamkowej 8. Przekazał, że Powiat Wodzisławski zaproponował zawarcie 

porozumienia w sprawie współfinansowania przez Powiat Raciborski części kosztów 

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gorzycach, w zakresie nie objętym 

finansowaniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,  

w odniesieniu do mieszkańca powiatu raciborskiego, zamieszkałego w Pogrzebieniu  

przy ul. Potoki.  

Zgodnie z art. art. 10b ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej                         

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych „powiat, którego mieszkańcy                             

są uczestnikami rehabilitacji w warsztacie działającym na terenie innego powiatu,                                 

jest obowiązany do pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców,                             

w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu, w wysokości i na zasadach 

określonych w porozumieniu zawartym z powiatem, na terenie którego działa warsztat.”. 

Wysokość dopłaty samorządu do kosztów funkcjonowania warsztatów określa art. 68c ust. 1. 

pkt 1 wspomnianej ustawy, na dzień dzisiejszy jest to 10% kosztów pobytu uczestnika. 

W omawianym przypadku wielkość dofinansowania powiatu raciborskiego w skali pełnego 

roku wyniosłaby 1644,00 zł, w omawianym przypadku zostanie przeliczona proporcjonalnie                         

do czasu pobytu mieszkańca naszego powiatu w WTZ w Gorzycach. 

Obecnie w zajęciach WTZ w Raciborzu uczestniczy 70 osób, pula miejsc posiadanych  

przez WTZ w Raciborzu jest w pełni obsadzona. 

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

149222. 

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 2 głosami za,  

2 głosami przeciw, 1 głosem wstrzymującym – nie wyraził zgody na zawarcie porozumienia 

w sprawie współfinansowania przez Powiat Raciborski części kosztów działalności Warsztatu 
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Terapii Zajęciowej w Gorzycach, w zakresie nie objętym finansowaniem przez Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w odniesieniu do mieszkańca powiatu 

raciborskiego, zamieszkałego w Pogrzebieniu przy ul. Potoki.  

Jednocześnie polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych zaprosić na kolejne 

posiedzenie Dyrektora OPS Racibórz (godz. 08.00), celem przedstawienia nw. informacji 

dot.: 

1) zasad rekrutacji do Warsztatów Terapii Zajęciowej, 

2) ilości uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w latach 2011 – 2013 z podziałem  

na miejsce zamieszkania w gminach naszego powiatu, 

3) frekwencji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej,  

4) kwestii dowozu uczestników do WTZ, 

5) aktualnej liczby osób oczekujących na przyjęcie do WTZ.  

 

W tym miejscu posiedzenie opuścił Wicestarosta Andrzej Chroboczek.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator zapoznał zebranych z kartą 

informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. przyznania dodatkowych środków 

finansowych na pokrycie kosztów postępowań administracyjnych (podziałów geodezyjnych), 

mających na celu uregulowanie stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi 

powiatowe 3548S i 3549S – dział 700 rozdział 70005 paragraf 4300.  

Przekazał, że planowane jest wszczęcie postępowań administracyjnych mających na celu 

uregulowanie stanów prawnych 21 działek zajętych pod drogi powiatowe 3548S i 3549S. 

Regulacja wymaga przeprowadzenia podziałów 21 działek, które tylko w części zajęte są  

pod pas drogowy, a stanowią własność Skarbu Państwa. Dokumentacja geodezyjna podziałów 

nieruchomości będzie stanowić załącznik do wniosku skierowanego do Wojewody Śląskiego 

o wydanie decyzji potwierdzającej przejście z mocy prawa własności działek zajętych pod pas 

drogi powiatowej. Jest to niezbędne do realizacji zamiany dróg powiatowych i gminnych 

pomiędzy Powiatem Raciborskim i Gminą Racibórz. 

Wstępnie oszacowany koszt podziałów nieruchomości wynosi 50 000,00 zł. Szacując koszty 

podziałów brano również pod uwagę, iż mogą wystąpić prace dodatkowe dotyczące 

rozgraniczenia nieruchomości. Jest to uzależnione od materiałów geodezyjnych, jakie 

znajdują się w ośrodku geodezyjnym i na danym etapie są trudne do określenia. 

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

150751. 
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Skarbnik Powiatu Ewa Tapper podkreśliła, że względu na ograniczenie wynikające  

ze wskaźników, o których mowa w ustawie o finansach publicznych oraz potrzebę 

zmniejszenia wydatków bieżących, proponuje, aby nie zwiększać budżetu Referatu 

Gospodarki Nieruchomościami.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami dot. przyznania dodatkowych środków finansowych na pokrycie kosztów 

postępowań administracyjnych (podziałów geodezyjnych), mających na celu uregulowanie 

stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe 3548S i 3549S  

– dział 700 rozdział 70005 § 4300 polecił Kierownikowi ww. Referatu, aby na kolejne 

posiedzenie przygotował wyjaśnienia dotyczące powodów, że już w lutym br. wnioskuje  

o zwiększenie budżetu będącego w dyspozycji Referatu o kwotę 50 000,00 zł.  

 

Starosta przedstawił: 

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

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z posiedzenia w dniu 17 lutego 2014 r.,  

która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 151012, 

2) wnioski Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z posiedzenia w dniu 19 lutego 2014 r., 

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 150742.  

Nawiązując do wniosku nr 1, Zarząd postanowił, że na sesji w dniu 25 lutego br. zostaną 

zgłoszone autopoprawki do materiału pn. Zadania z zakresu architektury  

i budownictwa realizowane przez Referat Architektury i Budownictwa Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu, tj.: 

a) w pkt C ppkt 3 (winno być klasa IIIa, a jest 1 i 1a oraz IIIb, a jest 111b),  

b) w pkt C ppkt 5 (winno być klasa IIIa, a jest 1 i 1a oraz IIIb, a jest 111b). 

Zarząd polecił, aby Kierownik Referatu Architektury i Budownictwa udzielił odpowiedzi 

na wniosek nr 1, a Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu na wniosek nr 2,  

3) wniosek oraz opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z posiedzenia  

w dniu 20 lutego 2014 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 150818.  

Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu udzielić odpowiedzi  

na wniosek nr 1 oraz zapytanie radnej Teresy Frencel, 

4) wniosek i opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą  

z posiedzenia w dniu 21 lutego 2014 r., które znajdują się w systemie informatycznym 

Mdok pod numerem UID 151014.  
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Zarząd polecił, aby Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego udzielił 

odpowiedzi na wniosek nr 1, a Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu na wniosek 

nr 2,  

5) opinie Komisji Budżetu i Finansów z posiedzenia w dniu 24 lutego 2014 r., które znajdują 

się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 151011.  

 

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

 

Starosta przedstawił interpelacje radnego Artura Wierzbickiego z dnia 18 lutego 2014 r.,  

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID 150214, 150216, 

150217.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił: 

1) Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów udzielić odpowiedzi na interpelację 

radnego Artura Wierzbickiego z dnia 18 lutego 2014 r. dot. budowy nowej sali 

gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu, 

2) Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami udzielić odpowiedzi  

na interpelacje radnego Artura Wierzbickiego z dnia 18 lutego 2014 r. dot.:  

a) losów działki nr 2225/180, k. m. 4, obręb Racibórz, stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego, 

b) zamiany kategorii niektórych dróg powiatowych na drogi gminne i odwrotnie, jakie 

były przedmiotem negocjacji Starosty Raciborskiego z Prezydentem Miasta Racibórz 

w 2013 r. 

 

Ad. 6 

 

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

3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały 

Nr XXIX/290/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Raciborzu  

przy ul. Karola Miarki, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego – uzupełnienie. 

Jak przekazał Starosta w dniu 20 lutego 2014 r. zawarta została notarialna umowa sprzedaży 

przedmiotowej nieruchomości na rzecz Centrum Wynajmu Nieruchomości sp. z o.o.  
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z siedzibą w Krotoszynie przy ul. Ostrowskiej 122. Nieruchomość została sprzedana za kwotę 

495 000,00  zł brutto  (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).      

W związku z powyższym ww. Uchwała została zrealizowana.  

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

150777. 

 

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 25 lutego 2014 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 25 lutego 2014 r. 

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

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

2014. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji konkursowej  

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach przy ul. Szkolnej 2. 


