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OR.II.0022.1.10.2014 

PROTOKÓŁ  NR 155/2014 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 18 marca 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 154/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 11 marca 2014 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 25 marca br. o godz. 08.00. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 154/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 11 marca 2014 r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.  

 

Ad. 2 

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Wicestarosta omówił projekt uchwały 
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Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu 

Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu. Przypomniał, że działając w oparciu o Uchwałę Nr XIX/196/2012 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad  

i trybu przeprowadzania konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego  

w Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 

organizacji Zarząd Powiatu skierował projekt omawianej uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego do konsultacji. Konsultacje przeprowadzono w formie pisemnego  

i elektronicznego wyrażenia opinii. Konsultacje prowadzono w terminie od 1 marca 2014 r. 

do 14 marca 2014 r. Osobą upoważnioną do kontaktu z organizacjami pozarządowymi był 

Kierownik Referatu Spraw Społecznych. Żadna z organizacji pozarządowych nie wzięła 

udziału w konsultacjach.  

Wicestarosta dodał, że w piśmie skierowanym do Przewodniczącego Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przekazania materiałów na sesję w dniu 25 marca 2014 r. 

poinformowano, że ww. projekt uchwały zostanie dostarczony radnym po zakończeniu 

konsultacji.  

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

152560. 

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 nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz postanowił  

o jego przekazaniu na sesję w dniu 25 marca 2014 r. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia 

uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony 

nieruchomości położonej przy ulicy Karola Miarki w Raciborzu. 

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

153845. 

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 uchylenia uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na oddanie  



 3 

w dzierżawę na czas oznaczony nieruchomości położonej przy ulicy Karola Miarki  

w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję, która odbędzie się w kwietniu  

2014 r. 

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu omówiła 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 

153979. 

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 zmiany polegające na zwiększeniu planu dotacji celowej w Dziale 700, Rozdziale 

70005 o kwotę 10 000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.95.2.2014  

z dnia 10 marca 2014 r. z przeznaczeniem na zadanie związane z gospodarowaniem mieniem 

Skarbu Państwa i zwiększeniu planu wydatków w Dziale 700, Rozdziale 70005  

o kwotę 10 000,00 zł będących w dyspozycji Referatu Gospodarki Nieruchomościami,  

z przeznaczeniem na koszty związane ze sporządzeniem ekspertyzy biegłego z zakresu 

budownictwa dla nieruchomości położonej na terenie Gminy Nędza. 

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. 

 

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 

153981. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego, po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie zmiany 

rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na rok 2014, na wniosek Skarbnika Powiatu, wniósł zmiany polegające 

na zwiększeniu planu dotacji celowej w Dziale 700, Rozdziale 70005 o kwotę 10 000,00 zł 

zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.95.2.2014 z dnia 10 marca 2014 r.  
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z przeznaczeniem na zadanie związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa  

i zwiększeniu planu wydatków w Dziale 700, Rozdziale 70005 o kwotę 10 000,00 zł 

będących w dyspozycji Referatu Gospodarki Nieruchomościami, z przeznaczeniem na koszty 

związane ze sporządzeniem ekspertyzy biegłego z zakresu budownictwa dla nieruchomości 

położonej na terenie Gminy Nędza. 

Po zmianie, 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. 

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego  

do zaciągania zobowiązań z tytułu umów wieloletnich wykraczających poza rok budżetowy 

2014. 

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

153237. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów 

wieloletnich wykraczających poza rok budżetowy 2014. 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu. 

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

152068. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu po wniesieniu 

na wniosek Wicestarosty autopoprawki do § 8 ust. 4 pkt 2, który otrzymał brzmienie:  

„2) organizowanie kontroli zarządczej;”.  

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 
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Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, 

psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. Przekazał,  

że przedmiotowy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe 

zrzeszające nauczycieli. Kolejnym krokiem jest więc przeprowadzenie konsultacji, o których 

mowa w Uchwale Nr XIX/196/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 maja 2012 r.  

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z Powiatową 

Radą Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi  

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji. 

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

153978. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i doradców 

zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator zaprezentował projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym 

lokalu użytkowego nr 4 mieszczącego się w budynku położonym w Raciborzu  

przy ulicy Ludwika 4. Lokal ten znajduje się w piwnicy budynku położonego w Raciborzu 

przy ulicy Ludwika 4, usytuowanego na działce nr 2213/160, k.m.4, obręb Racibórz i obecnie  

nie jest wynajmowany. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator przypomniał, że w pierwszym 

przetargu, który odbył się w dniu 31 stycznia 2013 r. cena wywoławcza wynosiła  

419 000,00 zł, w drugim, który odbył się w dniu 3 kwietnia 2013 r. - 360 000,00 zł,  

w trzecim, który odbył się w dniu 3 lipca 2013 r. - 300 000,00 zł,  

w czwartym, który odbył się w dniu 11 września 2013 r. - 250 000,00 zł. Przetargi zakończyły 
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się wynikiem negatywnym. Mając powyższe na uwadze w dniu 18 października 2013 r. został 

podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.  

W przetargu, który odbył się w dniu 12 lutego 2014 r. cena wywoławcza wynosiła  

419 000,00 zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Wartość rynkowa 

nieruchomości określona w operacie szacunkowym wynosi 418 260,00 zł. Aktualnie ustalono 

cenę wywoławczą w wysokości 210 000,00 zł. 

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

153859. 

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 użytkowego nr 4 mieszczącego się w budynku położonym  

w Raciborzu przy ulicy Ludwika 4.  

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego mając na względzie, że dotychczas nie doszło do sprzedaży  

ww. lokalu polecił Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami jednocześnie  

podjęcie działań mających na celu jego wydzierżawienie.  

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania stałej 

komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących 

własność Powiatu Raciborskiego. 

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

152229. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania stałej komisji przetargowej 

do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu 

Raciborskiego po wniesieniu na wniosek Starosty autopoprawki do § 1 polegającej  

na zastąpieniu słowa „przeprowadzenia” słowem „przeprowadzania”.  

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii Rozwoju Powiatu 

Raciborskiego na lata 2014-2020. 

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

154387. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu  

i wyników konsultacji projektu Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2014-2020. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

Jednocześnie Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Funduszy Zewnętrznych i Strategii 

Rozwoju przekazać do Gmin Powiatu Raciborskiego w wersji elektronicznej projekt Strategii 

Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2014-2020.  

 

Ad. 4 

 

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 

153990. 

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

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu  

z dnia 11 i 14 marca 2014 r. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy w Raciborzu nr FK-3012-04/MŁ/14 z dnia 11 marca 2014 r., na wniosek Skarbnika 

Powiatu, wyraził zgodę na dokonanie zarządzeniem Dyrektora zmian w planie wydatków  

w ramach programu pn.: „Osiągnąć standard IV”. O powyższym Wydział Finansowy 

poinformuje Dyrektora.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator przedstawił kartę informacyjną 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami w sprawie przeanalizowania ponoszonych kosztów 

energii elektrycznej oraz energii cieplnej dot. nieruchomości położonych w Raciborzu  

przy ul. Ludwika 4 oraz przy ul. Cecylii 10 (nieruchomości stanowiących własność Powiatu 

Raciborskiego) dot. polecenia Zarządu Powiatu z posiedzenia z dnia 4 marca 2014 r. 

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

154159. 

Szczegółowych informacji udzielił obecny w tej części posiedzenia Kierownik Referatu 

Gospodarki Nieruchomościami Zbigniew Rydzek, który poinformował, że koszty energii 

elektrycznej jak i cieplnej dot. nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Ludwika 4  
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w znacznej części (około 80%) są „zwracane” przez najemców lokali użytkowych  

przy okresowym rozliczeniu mediów i trafiają na konto dochodów Powiatu Raciborskiego. 

Lokale są sukcesywnie zbywane, co powoduje stopniowe obniżanie kosztów ponoszonych 

przez powiat. Z kolei koszty energii elektrycznej dot. nieruchomości położonej w Raciborzu  

przy ul. Cecylii 10 są bardzo niskie, gdyż energia jest wykorzystywana w wymiennikowni 

ciepła, natomiast energia cieplna dostarczana jest jedynie w minimalnym stopniu,  

by nie doprowadzić do uszkodzenia instalacji grzewczej, jak również w celu przeciwdziałania 

zawilgoceniu oraz zagrzybieniu budynku. 

Zdaniem Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami obecnie ponoszone koszty  

na energię elektryczną oraz energię cieplną pozwalają na racjonalne gospodarowanie 

nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Raciborskiego. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację dot. analizy ponoszonych kosztów energii 

elektrycznej oraz energii cieplnej dot. nieruchomości położonych w Raciborzu  

przy ul. Ludwika 4 oraz przy ul. Cecylii 10 stanowiących własność Powiatu Raciborskiego.  

Po dyskusji, Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego mając na uwadze fakt,  

że dotychczasowe postępowanie mające na celu sprzedaż nieruchomości położonej  

w Raciborzu przy ul. Cecylii 10 nie zakończyło się wynikiem pozytywnym polecili 

Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami sprawdzenie zapisów planu 

zagospodarowania przestrzennego dla ww. nieruchomości, a w przypadku gdy przewidują 

one zabudowę mieszkaniową wielorodzinną polecili: 

1) wspólnie z pracownikami Referatu Architektury i Budownictwa sprawdzić czy istnieje 

możliwość wydzielenia odrębnych lokali mieszkalnych,  

2) aby pracownicy Referatu Inwestycji i Remontów oszacowali wstępne koszty wykonania 

pionu kanalizacji sanitarnej.  

 

W związku z powyższym Zarząd zobowiązał Kierownika Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami do skoordynowania powyższych prac, a następnie przekazania zbiorczej 

informacji na jedno z kolejnych posiedzeń Zarządu.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. przedstawienia 

dokumentacji postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach. Poinformował, że w dniu 13 marca 2014 r. odbył się konkurs  

na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach. Do konkursu 

zgłosili się następujący kandydaci: Alicja Grzesiak – Sobania, Rafał Lazar,  
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Sabina Chroboczek – Wierzchowska. W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej 

kandydatem na stanowisko dyrektora ww. szkoły został Rafał Lazar. 

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

153968. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z dokumentacją postępowania konkursowego  

na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach. 

 

Starosta przedstawił informację o terminach posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu 

Raciborskiego, które odbędą się w marcu 2014 r. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 153958. 

 

Starosta omówił interpelacje radnego Artura Wierzbickiego złożone w dniu 17 marca 2014 r., 

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID: 154338, 154344. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił: 

1) Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami udzielić odpowiedzi  

na interpelację radnego Artura Wierzbickiego z dnia 17 marca 2014 r. dot. losów działki  

nr 2225/180, k. m. 4, położonej w Raciborzu przy ul. K. Miarki, 

2) Kierownikowi Biura Rady udzielić odpowiedzi na interpelację radnego Artura 

Wierzbickiego z dnia 17 marca 2014 r. dot. propozycji usprawnienia przekazywania 

radnemu odpowiedzi na interpelacje lub zapytanie. 

 

Sekretarz Powiatu przypomniała, że w trakcie posiedzenia w dniu 4 marca 2014 r. 

Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego zapoznali się z interpelacją radnego  

Artura Wierzbickiego dot. spowodowania, by tworzona strategia transportu dla Województwa 

Śląskiego odpowiadała potrzebom młodzieży, która jest zmuszona uczyć się popołudniu  

w Rybniku. Polecono wówczas Naczelnikowi Wydziału Komunikacji i Transportu,  

aby w powyższej sprawie zwrócić się do radnej Sejmiku Województwa Śląskiego  

Pani Ewy Lewandowskiej.  

Z ustaleń pracowników Wydziału Komunikacji i Transportu wynika, że „Strategia Rozwoju 

Transportu do 2020 r.”, o której pisze w interpelacji radny odnosi się do uwarunkowań 

społeczno – gospodarczych i środowiskowych rozwoju transportu, dostępności transportowej 

regionu, stanu infrastruktury, rynku przewozów, systemu zarządzania oraz bezpieczeństwa  

w transporcie. Z kolei ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 

wprowadziła obowiązek ustanowienia przez właściwe organy jednostek samorządu 
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terytorialnego aktu prawa miejscowego w postaci „Planu zrównoważonego rozwoju 

publicznego transportu zbiorowego” zwanego dalej „planem transportowym”.  

Plan transportowy określa linię komunikacyjną lub sieć komunikacyjną użyteczności 

publicznej, na której wykonywane będą w zależności od zasięgu przewozy gminne, 

powiatowe lub wojewódzkie.  

Rada Powiatu Raciborskiego podjęła na sesji w dniu 14 stycznia 2014 r. uchwałę w sprawie 

przyjęcia planu transportowego dla Powiatu Raciborskiego w zakresie sieci komunikacyjnej 

w powiatowych przewozach pasażerskich. Natomiast prace nad projektem planu 

zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa śląskiego 

rozpoczęły się z dniem podjęcia przez Zarząd Województwa Śląskiego właściwego 

harmonogramu, tj. 27 marca 2012 r. Powiat Raciborski do tworzonego planu zgłosił prognozę 

potrzeb przewozowych w zakresie utworzenia 8 linii komunikacyjnych w tym linii 

komunikacyjnej Racibórz – Rybnik. Ponadto wyrażono pozytywną opinię do Marszałka 

Województwa Śląskiego w sprawie wydania dla Prywatnej Komunikacji Samochodowej 

„TRAVEL – BUS” Bogdan Gawliczek sp. j. zezwolenia na linię komunikacyjną Racibórz  

– Rybnik. Z otrzymanego rozkładu jazdy wynika, że przedsiębiorca będzie realizował  

9 kursów z Raciborza do Rybnika oraz 9 kursów z powrotem od poniedziałku do piątku. 

Konkludując Sekretarz Powiatu stwierdziła, że wydaje się nieuzasadnionym występowanie  

w powyższej sprawie do radnej Sejmiku Województwa Śląskiego.  

Mając na uwadze przedstawione przez Sekretarza Powiatu ustalenia, Zarząd Powiatu 

Raciborskiego odstąpił od propozycji zwrócenia się do radnej Sejmiku Województwa 

Śląskiego Pani Ewy Lewandowskiej, celem spowodowania, by tworzona strategia transportu 

dla Województwa Śląskiego odpowiadała potrzebom młodzieży, która jest zmuszona uczyć 

się popołudniu w Rybniku.  

 

Ad. 5 

 

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 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 
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Raciborski – uzupełnienie – po poprawieniu drobnego błędu literowego w tytule Uchwały.  

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 

154287. 

 

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 18 marca 2014 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 18 marca 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 upoważnienia kierowników 

jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu 

umów wieloletnich wykraczających poza rok budżetowy 2014. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów 

i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży w przetargu ustnym 

nieograniczonym lokalu użytkowego nr 4 mieszczącego się w budynku położonym  

w Raciborzu przy ulicy Ludwika 4. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania stałej komisji 

przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących 

własność Powiatu Raciborskiego. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu  

i wyników konsultacji projektu Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego  

na lata 2014-2020. 


