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OR.II.0022.1.45.2012 

PROTOKÓŁ  NR 97/2012 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 18 grudnia 2012r. 

 

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: 

I część 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 96/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 11 grudnia 2012r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

II część 

1. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Na wstępie Starosta wręczył Krzysztofowi Szydłowskiemu Kierownikowi Powiatowego 

Centrum Zarządzania Kryzysowego Odznakę Błękitnego Krzyża WOPR. 

 

I część  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 96/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 11 grudnia 2012r. 

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

 

Skarbnik Powiatu omówiła nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok. 

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

77644. 

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 2012 rok oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 18 grudnia 2012r. 

 

Starosta przedstawił nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2012 – 2021. 

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

77643. 

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 2012 – 2021 oraz postanowił o jej przekazaniu  

na sesję w dniu 18 grudnia 2012r. 

 

Starosta omówił nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2013 rok. 

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

80030. 

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 uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2013 rok 

oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 18 grudnia 2012r. 

 

Starosta przedstawił nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021. 
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W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

80027. 

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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego 

na lata 2013 – 2021 oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 18 grudnia 2012r. 

 

Jednocześnie Zarząd postanowił, że zwróci się do Przewodniczącego Rady Powiatu 

Raciborskiego w prośbą o wprowadzenie na sesję w dniu 18 grudnia 2012r.: 

1. nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok,  

2. nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2021,  

3. nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Raciborskiego na 2013 rok wraz z autopoprawką do Uchwały  

Nr 92/481/2012 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 14 listopada 2012r.,  

4. nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021 wraz z autopoprawką  

do Uchwały Nr 92/482/2012 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 14 listopada 2012r. 

 

i jednocześnie wycofanie wcześniejszych wersji projektów uchwał.  

 

Ad. 3 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator zaprezentował projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia Pani Magdalenie Bazak 

pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Raciborskiego. 

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

79980. 

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

Pani Magdalenie Bazak pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Raciborskiego wniósł 

autopoprawkę polegającą na wykreśleniu w § 1 słów w brzmieniu: „legitymującej się 

paszportem Nr AT 7353713, wydanym przez Wojewodę Śląskiego”.  
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Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia  

Pani Magdalenie Bazak pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

Jednocześnie Zarząd polecił, aby Pani Magdalena Bazak przekazała Członkom Zarządu 

ustalenia po zakończeniu rozprawy administracyjnej, o której mowa w w/w uchwale. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia 

regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu. 

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

79109. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu 

organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

W tym miejscu posiedzenie opuścił Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Norbert Mika.  

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Wicestarosta omówił kartę informacyjną 

Referatu Spraw Społecznych dot. zatwierdzenia rozliczenia kosztów remontów 

przeprowadzonych w 2012r. przez „Centrum Zdrowia” Spółka z o.o. w Raciborzu  

w obiektach dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego. Wyjaśnił, że w poprzedniej karcie 

informacyjnej z dnia 30 listopada 2012r. w tabeli w kolumnie pierwszej, w wierszu czwartym 

pomyłkowo wpisano „Przychodnia „Studzienna” ul. Moniuszki 24, 47-400 Racibórz” zamiast 

„Przychodnia „Śródmieście” ul. Klasztorna 10, 47-400 Racibórz, Przychodnia „Ocicka”  

ul. Ocicka 51a, 47-400 Racibórz”, jak to zostało zapisane w projekcie uchwały  

w sprawie zatwierdzenia rozliczenia kosztów remontów przeprowadzonych w 2012r. przez 

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

Raciborskiego. Jednocześnie Wicestarosta poinformował, iż w piśmie o zatwierdzeniu 

remontów wykonanych przez „Centrum Zdrowia” Spółka z o.o. w Raciborzu w roku 2012 

Zarząd Centrum przedstawił faktury potwierdzające wykonanie instalacji elektrycznej  

i strukturalnej sieci komputerowej w przychodniach „Śródmieście” i „Ocicka” na łączną 

kwotę 95 110,55 zł. 
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W/w karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

79903. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną Referatu Spraw 

Społecznych dot. zatwierdzenia rozliczenia kosztów remontów przeprowadzonych w 2012r. 

przez „Centrum Zdrowia” Spółka z o.o. w Raciborzu w obiektach dzierżawionych od Powiatu 

Raciborskiego. 

 

Następnie Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatwierdzenia rozliczenia kosztów remontów przeprowadzonych w 2012r. przez „Centrum 

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

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

77600. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie 

zatwierdzenia rozliczenia kosztów remontów przeprowadzonych w 2012r. przez „Centrum 

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

wniósł autopoprawkę polegającą na zmianie w tabeli w wierszach nr 2 i nr 3 słów:  

„ul. Ocieka 51 a” na „ul. Ocicka 51 a”.  

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia 

rozliczenia kosztów remontów przeprowadzonych w 2012r. przez „Centrum Zdrowia” Spółka 

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

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. zmian w planach 

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2012r.  

W/w karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

79920. 

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

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu – nr 1 i nr 2, Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, Międzyszkolnego Ośrodka 

Sportowego w Raciborzu, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu – nr 1 i nr 2, 

Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu – nr 1 i nr 2, Agencji Promocji 
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Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, 

Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu – nr 1 i nr 2, Powiatowego Urzędu 

Pracy w Raciborzu, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu – nr 1 i nr 2, 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu, Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, Zespołu Szkół Ekonomicznych  

w Raciborzu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu. 

 

Wicestarosta poinformował, że Komisja konkursowa do oceny ofert złożonych w ramach 

konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie pn. „Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego całodobowego 

ośrodka interwencji kryzysowej w latach 2013 – 2015” na posiedzeniu  

w dniu 12 grudnia 2012 r. dokonała oceny złożonych ofert. W wyznaczonym terminie,  

tj. do 7 grudnia 2012 r. do godz. 14
00

 na realizację zadania wpłynęła oferta Stowarzyszenia 

PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego. W wyniku dokonania oceny 

formalnej Komisja stwierdziła, iż złożona oferta spełnia wymogi formalne konkursu.  

Następnie Komisja dokonała oceny merytorycznej złożonej oferty, w oparciu o kryteria 

określone w Zasadach konkursu. Oferta otrzymała 132 punktów na 132 punkty możliwe  

do otrzymania. Minimalna liczba punktów kwalifikująca organizację do otrzymania dotacji 

wynosiła 80 punktów. W związku z powyższym Komisja zaproponowała, aby powierzyć 

realizację wspomnianego powyżej zadania Stowarzyszeniu PERSONA na rzecz Promocji  

i Ochrony Zdrowia Psychicznego. 

W/w informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 79727. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z informacją Komisji konkursowej  

do oceny ofert złożonych w ramach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego 

z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „Prowadzenie na terenie powiatu 

raciborskiego całodobowego ośrodka interwencji kryzysowej w latach 2013 – 2015” 

zaakceptował propozycję, aby realizację wspomnianego powyżej zadania powierzyć 

Stowarzyszeniu PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego. 

 

W tym miejscu Skarbnik Powiatu omówiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie 

środków finansowych w budżecie Powiatu Raciborskiego na realizację przez Szkołę projektu 

„Równi i wykształceni – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu” w kwocie 5.141,35 zł. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu nr ZSO nr 2/3020/18/12 z dnia 13 grudnia 2012r. 

wyraził zgodę na zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Powiatu na realizację 

przez Szkołę projektu „Równi i wykształceni – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów 

z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu” w kwocie 5.141,35 zł. Po otrzymaniu 

refundacji wydatków środki te powinny zostać niezwłocznie przekazane na konto Powiatu 

Raciborskiego. O powyższym Skarbnik Powiatu poinformuje wnioskodawcę. 

 

Starosta zapoznał zebranych z pismem Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, w którym 

przedstawiono stopień zaawansowania wydatkowania środków finansowych przeznaczonych 

na realizację zadań drogowych. Po podsumowaniu łączna kwota środków, które nie zostaną 

wydatkowane wynosi 69 841,82 zł. W związku z powyższym jednostka zaproponowała,   

aby w/w środki finansowe zostały przeznaczone na zakupy inwestycyjne maszyn i sprzętu 

pomocnych w realizacji zadań utrzymania dróg.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem p.o. Dyrektora Powiatowego 

Zarządu Dróg w Raciborzu nr PZD-5540/251/2012 z dnia 13 grudnia 2012r. postanowił,  

że zgoda na zakupy inwestycyjne maszyn i sprzętu pomocnych w realizacji zadań utrzymania 

dróg zostanie podjęta w 2013r. 

 

Starosta przedstawił opinie ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z Komisją 

Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych 

oraz Bezpieczeństwa, Komisją Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy  

z Zagranicą, Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisją Oświaty, Kultury, Sportu  

i Rekreacji oraz Komisją Rewizyjną w dniu 17 grudnia 2012r.  

W/w opinie znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 80358. 

 

Następnie Starosta omówił wnioski z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 17 grudnia 

2012r.  

W/w wnioski znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 80357. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych udzielić 

odpowiedzi na wnioski nr 1 i nr 2 z w/w posiedzenia Komisji Rewizyjnej (szczegółowych 

informacji udzieli Starosta). Ponadto polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych  

oraz radcy prawnemu przygotować na kolejne posiedzenie Zarządu opinię prawną  

dot. odpowiedzi na pytanie kto może przeprowadzać kontrole w rodzinach zastępczych.  
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W związku z dużą ilością zmian w przesłanych projektach uchwał budżetowych, które mają 

być omawiane podczas II części posiedzenia, tj. po sesji Członkowie Zarządu polecili,  

aby Wydział Finansowy przygotował nowe wersje dokumentów.  

 

W tym miejscu Starosta ogłosił przerwę w obradach Zarządu, proponując ich wznowienie  

po zakończeniu sesji Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

II część  

 

Ad. 1 

 

Po zakończeniu sesji, Skarbnik Powiatu przedstawiła nową wersję projektu uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2012 rok. 

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

80070. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z nową wersją projektu uchwały w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok: 

1) zwiększył w Rozdziale 85156 plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego 

nr FBI.3111.395.6.2012 z dnia 18 grudnia 2012r., z przeznaczeniem na składki  

na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 157 789 zł,  

2) zwiększył w Rozdziale 85156 plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu,  

z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa 

do zasiłku o kwotę 157 789 zł.  

 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Jak poinformowała Skarbnik Powiatu w w/w uchwale dokonano również przesunięć w planie 

wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu, w tym na ostateczne rozliczenie 

projektu pn. „Sukces zawodowy młodzieży sukcesem Europy”. Łącznie z tytułu 

niewłaściwego nadzoru przez Dyrektora ZSZ w Raciborzu nad realizacją w/w projektu  
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z budżetu Powiatu Raciborskiego zwrócono kwotę 85 691,00 zł na co składa się należność 

główna w kwocie 77 156,00 zł oraz odsetki w kwocie 8 535,00 zł.  

 

Skarbnik Powiatu omówiła nową wersję projektu uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej  

oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2012. 

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

80071. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z nową wersją projektu uchwały w sprawie 

zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na rok 2012: 

1) zwiększył w Rozdziale 85156 plan dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego 

nr FBI.3111.395.6.2012 z dnia 18 grudnia 2012r., z przeznaczeniem na składki  

na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 157 789 zł,  

2) zwiększył w Rozdziale 85156 plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu,  

z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa 

do zasiłku o kwotę 157 789 zł. 

 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 2012. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Starosta zaprezentował nową wersję projektu uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2012 – 2021. 

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

80073. 

Mając na względzie zmiany, o których mowa w w/w omawianych uchwałach, Zarząd dokonał 

zmian w nowej wersji projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2021.  
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Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2021. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Starosta przedstawił dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji przetargowej w celu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność 

Powiatu Raciborskiego. Poinformował, że w/w komisję powołuje się w celu zorganizowania 

oraz przeprowadzania przetargów w stosunku do nieruchomości stanowiących własność 

Powiatu Raciborskiego, co do których Rada Powiatu Raciborskiego zdecydowała o ich 

sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.  

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

80378. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji przetargowej  

w celu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Starosta zapoznał Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego z pismem Prezesa Zarządu 

„BRAX-TON” Sp. z o. o. dotyczącym nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa, 

położonej w granicach administracyjnych Gminy Nędza, obrębie ewidencyjnym Górki.  

Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, po skompletowaniu 

niezbędnej dokumentacji, przygotować wniosek do Wojewody Śląskiego o wyrażenie zgody 

na oddanie w dzierżawę przedmiotowej nieruchomości na okres 10 lat na rzecz  

„BRAX-TON” Sp. z o. o. Natomiast w sprawie rozłożenia na raty kwoty z tytułu 

bezumownego korzystania z nieruchomości polecił wystąpić do radcy prawnego o opinię  

w tym zakresie.  

 

W tym miejscu Starosta przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu ustalono,  

że 13 – letni chłopiec – mieszkaniec powiatu raciborskiego u którego nastąpiło załamanie 

psychiczne zostanie umieszczony w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Kuźni 

Raciborskiej. Nastąpić to miało po przeprowadzeniu dodatkowych uzgodnień z Dyrektorem 

tej Placówki.  
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W trakcie rozmowy z Dyrektorem Placówki postanowiono o uruchomieniu mieszkania  

w Nędzy, w którym zostanie umieszczony w/w chłopak. W mieszkaniu tym docelowo może 

przebywać czternaścioro dzieci, jednakże w początkowym okresie czasu zostanie w nim 

umieszczonych mniej dzieci, stąd opiekun będzie mógł poświęcić więcej czasu 

poszczególnym dzieciom, w tym również temu u którego doszło do załamania psychicznego.  

Ponadto ze względu na to, że w obecnej chwili dzieci z terenu Powiatu Raciborskiego  

nie oczekują na umieszczenie w placówce oraz ze względu na fakt, że dzieci z Placówki  

w Kuźni Raciborskiej nie wyraziły zgody na przeniesienie do Nędzy, będzie zachodziła 

konieczność przyjęcia do w/w mieszkania dzieci spoza powiatu.  

 

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 grudnia 2012r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 18 grudnia 2012r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia Pani Magdalenie Bazak 

pełnomocnictwa do reprezentowania Powiatu Raciborskiego. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia regulaminu 

organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia rozliczenia kosztów 

remontów przeprowadzonych w 2012r. przez „Centrum Zdrowia” Spółka z o.o.  

w Raciborzu w obiektach dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2012 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2012. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2021. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji przetargowej  

w celu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. 


