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OR.II.0022.1.14.2014 

PROTOKÓŁ  NR 159/2014 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 15 kwietnia 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 158/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 8 kwietnia 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 23 kwietnia br. o godz. 14.00. 

 

Starosta przekazał, że oficjalnie potwierdzono już informację w sprawie wyboru  

do dofinansowania inwestycji drogowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

(RPO) Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Wśród wybranych przedsięwzięć jest 

projekt Powiatu Raciborskiego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu 

przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421”.  

Inwestycja dotyczy drogi powiatowej na odcinku od skrzyżowania ulicy Podmiejskiej  

z ul. Kwiatową (DK45) do miejscowości Brzeźnica (w rejonie skrzyżowania z ulicami: 

Kozielską i Boczną) o łącznej długości 4,32 km. 
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Starosta przypomniał, że w marcu br. na nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Raciborskiego 

dokonano zmian w budżecie, które były efektem informacji otrzymanej z Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - Instytucji Zarządzającej RPO WSL  

o planowanym wyborze projektów z listy rezerwowej dla naboru Modernizacja i rozbudowa 

kluczowych elementów sieci drogowej, w związku z oszczędnościami jakie pojawiły się  

w ramach Priorytetu VII Transport. Projekt Powiatu Raciborskiego został złożony w styczniu 

2012 r. i w wyniku oceny znalazł się na liście rezerwowej. Wartość projektu oszacowano  

na 15,1 mln zł. Inwestycja będzie również współfinansowana przez miasto Racibórz (odcinek 

ul. Podmiejskiej w Miedoni - 1 mln zł) oraz gminę Rudnik (200 tys. zł). Prace ruszą już  

w tym roku i zakończą się do czerwca roku 2015. Wartość dofinasowania jaką przyznano 

samorządowi powiatowemu wynosi 12,8 mln zł, co stanowi 85% wartości inwestycji. 

Ad. 1 

Protokół Nr 158/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 8 kwietnia  

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

Ad. 2 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt 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 

158637. 

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 dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 29 kwietnia 2014 r. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2014 – 2021. 

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

158639. 

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 dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2014 – 2021 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 29 kwietnia 2014 r. 



 3 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

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

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

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

158582. 

Wicestarosta poinformował, że do Starostwa Powiatowego w Raciborzu wpłynęły 3 wnioski 

o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.  

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. Z kolei w dniu 14 marca 2014 r. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Anny  

w Gamowie za pośrednictwem ks. Edmunda Pośpiecha – proboszcza parafii zwróciła się  

z wnioskiem o dofinansowanie prac przy zabytku polegających na wykonaniu izolacji 

pionowej i poziomej przyziemia kościoła pw. św. Anny w Gamowie. W dniu 31 marca 

2014 r. Rzymskokatolicka Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Wojnowicach,  

za pośrednictwem ks. Krzysztofa Kazimierza – proboszcza parafii, zwróciła się z wnioskiem 

o dofinansowanie prac przy zabytku polegających na zmianie pokrycia dachowego kościoła 

parafialnego w Wojnowicach. 

Jak poinformował Wicestarosta pracownicy Referatu Edukacji, Kultury i Sportu po analizie 

ww. wniosków proponują, aby udzielić Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Augustyna  

w Borucinie dotacji celowej na realizację zadania pn.: „Remont elewacji zewnętrznej i części 

pokrycia dachowego zabytkowego kościoła pw. św. Augustyna w Borucinie”. Przedstawiony 

przez wnioskodawcę kosztorys planowanych prac obrazuje możliwości oceny zadania. 

Wysokość przyznanych środków zewnętrznych rokuje na realizację całości zaplanowanej  

we wniosku inwestycji. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną Referatu Edukacji, 

Kultury i Sportu dot. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków rozpatrzył: 

1) pozytywnie 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,  
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2) negatywnie wniosek Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Anny w Gamowie  

o dofinansowanie prac przy zabytku polegających na wykonaniu izolacji pionowej  

i poziomej przyziemia kościoła pw. św. Anny w Gamowie,  

3) negatywnie wniosek Rzymskokatolickiej Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św.  

w Wojnowicach o dofinansowanie prac przy zabytku polegających na zmianie pokrycia 

dachowego kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Wojnowicach. 

 

Następnie Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie udzielenia dotacji na zadanie pn. „Remont elewacji zewnętrznej i części pokrycia 

dachowego zabytkowego kościoła pw. św. Augustyna w Borucinie”. 

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

158957. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 4 głosami za, 1 głosem przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie udzielenia dotacji na zadanie pn. „Remont elewacji zewnętrznej  

i części pokrycia dachowego zabytkowego kościoła pw. św. Augustyna w Borucinie”  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 29 kwietnia 2014 r. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt 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. 

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

158643. 

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 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 oraz postanowił jego przekazaniu na sesję w dniu 20 maja 2014 r. 

Ad. 3 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok (rezerwa ogólna).  
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

158518. 

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 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. 

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

158519. 

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, po wniesieniu na wniosek Skarbnika Powiatu, autopoprawek  

do załącznika nr 2 polegających na: skorygowaniu kwot w kolumnach „Wynagrodzenia  

i składki od nich naliczane” i „Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych” oraz uzupełnieniu treści uzasadnienia dotyczących zmian w Rozdziałach: 

80120, 80130, 80195. 

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 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 

158523. 

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

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie  
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przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia 

objętych dofinansowaniem w 2014 roku. 

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

156447. 

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

planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez 

szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych 

dofinansowaniem w 2014 roku wniósł zmiany do § 2 polegające na przyjęciu dwóch progów 

dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 

nauczycieli, tj.: 

1) do 50 % obowiązującej opłaty semestralnej dla jednego nauczyciela, jednak nie więcej niż 

1 000 zł za jeden semestr,  

2) powyżej 70 % obowiązującej opłaty semestralnej dla jednego nauczyciela, jednak  

nie więcej niż 2 000 zł za jeden semestr, w przypadku kwalifikacji niezbędnych  

do właściwego funkcjonowania szkoły/placówki. 

 

W związku z powyższym Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu 

wspólnie z dyrektorami szkół/placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski wskazać kwalifikacje, o których mowa w pkt 2 i przygotować stosowny projekt 

uchwały na kolejne posiedzenie.   

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Pani Ewie 

Konopnickiej do podpisania umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Katowicach celem zorganizowania wypoczynku śródrocznego 

„Zielona Szkoła” dla uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu. 

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

156843. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Pani Ewie Konopnickiej do podpisania 

umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
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w Katowicach celem zorganizowania wypoczynku śródrocznego „Zielona Szkoła”  

dla uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

projektu Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2014-2020. 

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

158571. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Strategii Rozwoju 

Powiatu Raciborskiego na lata 2014-2020. 

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

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Starosta zaprezentował projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu 

przyznawania nagrody rocznej prezesom spółek prawa handlowego, w których udział 

Powiatu Raciborskiego przekracza 50 % kapitału zakładowego lub 50 % liczby akcji  

oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej. 

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

158394. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad  

i trybu przyznawania nagrody rocznej prezesom spółek prawa handlowego, w których udział 

Powiatu Raciborskiego przekracza 50 % kapitału zakładowego lub 50 % liczby akcji  

oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej. 

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

Jednocześnie Zarząd polecił Inspektorowi w Biurze Obsługi Prawnej przekazać ww. uchwałę 

Radzie Nadzorczej i Zarządowi Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu.  

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprostowania 

oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Zarządu Powiatu Raciborskiego dotyczącej 

upoważnienia Starosty Raciborskiego Adama Hajduka do reprezentowania Powiatu 

Raciborskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą  
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- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o. z siedzibą  

w Raciborzu w dniu 15 kwietnia 2014 r. 

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

158655. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie sprostowania oczywistej omyłki 

pisarskiej w uchwale Zarządu Powiatu Raciborskiego dotyczącej upoważnienia Starosty 

Raciborskiego Adama Hajduka do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na Zwyczajnym 

Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą - Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu w dniu 15 kwietnia 2014 r. 

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

Ad. 4 

Skarbnik Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. analizy 

dokumentów finansowych Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu – zgodnie z decyzją z posiedzenia  

w dniu 25 marca 2014 r. 

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

158187. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację dot. analizy dokumentów finansowych 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

w Raciborzu, które omawiane były na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 20 marca 

2014 r. 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia 

zgody na likwidację samochodu ciężarowego dostawczego FS Lublin 3322, nr rejestracyjny 

SRC 10GM, będącego na wyposażeniu Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu. 

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

157455. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na likwidację samochodu ciężarowego 

dostawczego FS Lublin 3322, nr rejestracyjny SRC 10GM, będącego na wyposażeniu 

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu w pierwszej kolejności poprzez sprzedaż,  

a w przypadku braku zainteresowania jego odkupieniem poprzez zezłomowanie.  
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Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Zamówień Publicznych dot. informacji  

o wynikach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonych  

w Referacie Zamówień Publicznych w I kwartale 2014 r. 

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

158354. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o wynikach postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego przeprowadzonych w Referacie Zamówień Publicznych  

w I kwartale 2014 r. 

W tym miejscu Sekretarz Powiatu poinformowała, że w dniu 16 kwietnia 2014 r. wejdzie 

weszła w życie ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz niektórych innych ustaw, opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2014 r.  

pod pozycją 423. Najistotniejszą zmianą jest podwyższenie progu, od którego zachodzi 

obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, do 30 000 euro. Oznacza to,  

iż od dnia 16 kwietnia 2014 r. – zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  

– ustawy tej nie stosuje się (m.in.) do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (=126 747,00 zł netto). 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Spraw Społecznych  

dot. dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnej pieczy 

zastępczej. 

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

157129. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego rozpatrzył negatywnie prośbę Stowarzyszenia Rodzin 

Zastępczych „PRZYJAZNY DOM” dotyczącą rozważenia możliwości dofinasowania  

przez Powiat Raciborski wypoczynku dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnej pieczy 

zastępczej ze względu na brak środków finansowych w budżecie Powiatu Raciborskiego.  

 

Wicestarosta omówił 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 

158761. 

Wicestarosta przekazał, że Samorząd Studencki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

w Raciborzu zwrócił się z prośbą do Starosty Raciborskiego o umieszczenie w kalendarzu 
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imprez kulturalnych na 2014 r. imprezy pn.: „Juwenalia 2014” i przyznanie dofinansowania 

do organizacji przedsięwzięcia. Wyżej wymienione przedsięwzięcie kulturalne zostało ujęte 

w kalendarzu imprez kulturalnych do realizacji w 2014 r., jednakże na skutek braku pisemnej 

prośby organizatora nie zaplanowano kwoty do jego organizacji w 2014 r.  

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

realizowanych jako zadania własne samorządu powiatowego w zakresie upowszechniania 

kultury polegającą na zabezpieczeniu środków finansowych na potrzeby organizacyjne 

imprezy kulturalnej pn.: „Juwenalia 2014” w kwocie 2 300,00 zł (brutto). 

Jednocześnie Zarząd zwrócił uwagę na konieczność ograniczenia wydatków bieżących  

i przestrzegania wskaźników spłaty wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych, 

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

poinformować organizatorów imprez kulturalnych, że bezwzględnym warunkiem otrzymania 

w 2015 r. dofinansowania z budżetu Powiatu Raciborskiego będzie wystąpienie  

ze stosownym wnioskiem do tut. Starostwa w terminie do 10 września 2014 r. oraz złożenie 

sprawozdania z realizacji dofinansowanej imprezy w 2014 r. 

 

Starosta omówił interpelację radnego Władysława Gumieniaka złożoną w dniu 9 kwietnia 

2014 r., która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 158281.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przekazał Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów  

do realizacji ww. interpelację. 

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 Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji: 

1) Uchwały Nr XIII/147/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 listopada 2011 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych mieszczących się  

w budynku położonym w Raciborzu przy ulicy Ludwika 4 oraz ustalenia warunków 

bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych,  

2) Uchwały Nr XXI/225/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r.  

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych 

mieszczących się w budynku położonym w Raciborzu przy ul. Ludwika 4, oraz ustalenia 

warunków bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, w części dotyczącej 

wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu nr 3,  
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3) Uchwały Nr XXIII/242/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 października 2012 r. 

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych 

mieszczących się w budynku położonym w Raciborzu przy ulicy Ludwika 4                     

– uzupełnienie. 

 

Starosta poinformował, że w dniu 8 kwietnia 2014 r. zawarto notarialną umowę sprzedaży 

lokalu mieszkalnego nr 3 mieszczącego się w budynku położonym w Raciborzu  

przy ul. Ludwika 4 na rzecz nabywcy wyłonionego w przetargu ustnym nieograniczonym. 

Cena sprzedaży prawa własności lokalu wyniosła 67 000,00 zł. W związku z powyższym 

sprawa została zakończona.  

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

158103. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

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

obecności: 

1. Adam Hajduk  

2. Andrzej Chroboczek  

3. Józef Stukator  

4. Norbert Mika  

5. Piotr Olender  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 15 kwietnia 2014 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 15 kwietnia 2014 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2014 rok (rezerwa ogólna).  

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

Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2014. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Pani Ewie Konopnickiej  

do podpisania umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach celem zorganizowania wypoczynku śródrocznego „Zielona 

Szkoła” dla uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia projektu Strategii Rozwoju 

Powiatu Raciborskiego na lata 2014-2020. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia szczegółowych zasad  

i trybu przyznawania nagrody rocznej prezesom spółek prawa handlowego, w których 

udział Powiatu Raciborskiego przekracza 50 % kapitału zakładowego lub 50 % liczby 

akcji oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprostowania oczywistej omyłki 

pisarskiej w uchwale Zarządu Powiatu Raciborskiego dotyczącej upoważnienia Starosty 

Raciborskiego Adama Hajduka do reprezentowania Powiatu Raciborskiego  

na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą  

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o. z siedzibą  

w Raciborzu w dniu 15 kwietnia 2014 r. 


