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OR.II.0022.1.21.2014 

PROTOKÓŁ  NR 166/2014 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 3 czerwca 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 164/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 20 maja 2014 r. oraz Protokołu Nr 165/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 29 maja 2014 r. 

2. Projekty uchwał Rady i Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

3. Sprawy różne. 

4. 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 10 czerwca br. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 164/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20 maja  

2014 r. oraz Protokół Nr 165/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 29 maja 2014 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z ich treścią.  
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Ad. 2 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2013 r. 

przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu i pokrycia straty netto. 

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

165132. 

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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 

31.12.2013 r. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu i pokrycia straty netto oraz postanowił o jego przekazaniu 

na sesję w dniu 24 czerwca 2014 r.  

Ponadto Zarząd zaproponował, aby na najbliższym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów 

ww. sprawozdanie omówił Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu oraz biegły rewident 

przeprowadzający badanie sprawozdania finansowego jednostki. W związku z powyższym 

polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych wystąpić w powyższej sprawie  

do Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwał 

Rady Powiatu Raciborskiego dotyczących wyłączenia i likwidacji szkół. Przypomniał,  

że na sesji w dniu 25 lutego 2014 r. Rada podjęła uchwały w sprawie wyłączenia i likwidacji 

poszczególnych typów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

Uchwały te w § 3 zawierały zapis mówiący o tym, że zarówno dokumentację, jak i mienie 

likwidowanych szkół przejmują zespoły, w skład których wchodziły poszczególne szkoły 

przed likwidacją. Zgodnie z art. 59 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

dokumentację zlikwidowanej szkoły publicznej przekazuje się organowi prowadzącemu 

szkołę, za wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przekazuje się organowi 

sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia 

likwidacji. Mając na uwadze zapisy ustawowe z treści § 3 przytoczonego w poszczególnych 

uchwałach wykreśla się zapis „dokumentację i", a pozostawiając wyłącznie zapis dotyczący 

mienia zlikwidowanych szkół. Powyższą zmianę uzgodniono z pracownikami Wydziału 

Nadzoru Prawnego Wojewody Śląskiego.  



 3 

Wicestarosta przekazał, że przedmiotowy projekt uchwały należy skierować do władz 

statutowych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, tj. MOZ NSZZ „Solidarność” 

Pracowników Oświaty w Raciborzu oraz Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa 

Polskiego, celem zaopiniowania. Wskazanym jest, aby ww. projekt uchwały został 

przekazany na sesję w czerwcu br., a nie dopiero w sierpniu br.  

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

162817. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany uchwał Rady Powiatu Raciborskiego dotyczących 

wyłączenia i likwidacji szkół wniósł autopoprawkę polegającą na uszczegółowieniu 

uzasadnienia o informację nt. dokonywanych zmian w ww. uchwałach.  

Po zmianie, 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 zmiany uchwał Rady Powiatu Raciborskiego 

dotyczących wyłączenia i likwidacji szkół oraz polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, 

Kultury i Sportu skierować go do władz statutowych związków zawodowych zrzeszających 

nauczycieli, tj. MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Raciborzu oraz Zarządu 

Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, celem zaopiniowania. Jednocześnie polecił 

ww. Kierownikowi podjęcie działań tak, aby możliwym było skierowanie przedmiotowego 

projektu uchwały pod obrady sesji w dniu 24 czerwca 2014 r. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania 

statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

165409. 

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.  

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 

nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 
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Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

165438. 

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 dotyczącej nadania statutu Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu. 

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 

165391. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że w wysłanym na posiedzenie projekcie uchwały  

zaplanowano m.in. zwiększenie w Rozdziale 60014 planu dotacji celowej o kwotę 36 060 zł 

na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3522S ul. Słowackiego  

w Modzurowie” i jednocześnie zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych będących  

w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów z przeznaczeniem dla Powiatowego Zarządu 

Dróg w Raciborzu. Po ostatecznych ustaleniach dokonanych przez pracowników Referatu 

Inwestycji i Remontów z pracownikami Urzędu Gminy Rudnik ww. kwota dotacji uległa 

zmniejszeniu. Aktualnie wynosi ona 30 894 zł.  

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem 

uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok,  

na wniosek Skarbnika Powiatu,  dokonał zmian polegających na zastąpieniu nw. zapisów: 

 

1) Rozdział 60014 kwota 36 060 zł zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z Uchwałą  

Nr XLI/328/2014 Rady Gminy Rudnik z dnia 21 maja 2014 r. o zwiększeniu środków 

pomocy finansowej Gminy Rudnik na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi 

powiatowej 3522S ul. Słowackiego w Modzurowie”  

oraz  

Rozdział 60014  

– 36 060 zł Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych będących w dyspozycji Referatu 

Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem dla Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu,  
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72 120 zł Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Powiatowego Zarządu Dróg  

w Raciborzu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi 

powiatowej 3522S ul. Słowackiego w Modzurowie”, 

zapisami w brzmieniu: 

2) Rozdział 60014 kwota 30 894 zł Zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z pismem  

Nr FN-3021-14/2014 z Gminy Rudnik z dnia 2 czerwca 2014 r., o zwiększeniu środków 

pomocy finansowej Gminy Rudnik na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi 

powiatowej 3522S ul. Słowackiego w Modzurowie”,  

oraz 

Rozdział 60014  

- 30 894 zł Zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych będących w dyspozycji Referatu 

Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem dla Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu,  

61 788 zł Zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych Powiatowego Zarządu Dróg  

w Raciborzu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi 

powiatowej 3522S ul. Słowackiego w Modzurowie”.  

 

Ponadto, Zarząd Powiatu Raciborskiego, na wniosek Skarbnika Powiatu, dokonał nw. zmian: 

1) w Rozdziale 70005 o kwotę 21 103 zł zwiększa się plan dotacji celowej zgodnie z decyzją 

Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.216.3.2014 z dnia 2 czerwca 2014 r., z przeznaczeniem 

na zadanie związane z realizacją wypłat odszkodowań,  

2) w Rozdziale 70005 o kwotę 21 103 zł zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania  

za grunty zajęte pod drogi publiczne,  

3) w Rozdziale 85202 w kwocie 2 200 zł zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy 

Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu z przeznaczeniem na wykonanie odwodnienia 

części placu przed budynkiem DPS-u,  

4) w Rozdziale 85203 w kwocie 2 200 zł zmniejsza się plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych z przeznaczeniem dla Domu Pomocy 

Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. 

 

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

164304. 

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

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia Strategii 

Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2014-2020. 

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

164307. 

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 przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego  

na lata 2014-2020 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 24 czerwca 2014 r. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród Starosty Raciborskiego 

najzdolniejszym uczniom ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski 

z późniejszymi zmianami. 

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

164758. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród Starosty Raciborskiego najzdolniejszym 

uczniom ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski z późniejszymi 

zmianami. 

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

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z dodatkowym projektem uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji 
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rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2014. Poinformowała,  

że w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.216.3.2014  

z dnia 2 czerwca 2014 r. z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za grunty zajęte  

pod drogi publiczne zachodzi konieczność wprowadzenia pod obrady przedmiotowego 

projektu uchwały.  

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

166031. 

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

 

Ad. 3 

 

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 

165566. 

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

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, Zespołu Szkół Mechanicznych  

w Raciborzu, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, Zespołu Szkół Budowlanych  

i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, Komendy 

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

Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu, Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator zaprezentował kartę informacyjną 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. zwiększenia planu wydatków Referatu 

Gospodarki Nieruchomościami w dziale 700, rozdziale 70005, paragrafie 4260 o kwotę 

8 000,00 zł. Przypomniał, że Zarząd w marcu 2013 r. przyznał dotację celową w wysokości 

22 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podziałów działek zajętych pod drogę 

powiatową w miejscowości Tworków. W dniu 26 czerwca 2013 r., po przeprowadzeniu 

przetargu, zawarto umowę na wykonanie ww. podziałów nieruchomości, której termin 

realizacji wyznaczono na dzień 15 listopada 2013 r. Koszt usługi wyniósł 22 175,00 zł.  

Z  uwagi na długotrwały proces wydawania decyzji rozgraniczeniowych przez Wójta Gminy 
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Krzyżanowice, których uprzednie wydanie jest warunkiem koniecznym do wykonania 

przedmiotu zamówienia, zostały zawarte kolejne aneksy do ww. umowy przesuwające termin 

realizacji najpierw na 30 stycznia 2014 r. a następnie 15 marca 2014 r. W roku 2013 

wykonany został tylko jeden podział nieruchomości. Z przekazanej puli środków w roku 2013 

wydano jedynie 2 275,00 zł.   

W związku z powyższym z końcem roku kalendarzowego kwota w wysokości 19 725,00 zł 

została zwrócona do budżetu jako niewykorzystana. Po wykonaniu umowy – w marcu br.  

–  zapłacono wykonawcy kwotę 19 725,00 zł z bieżących środków zaplanowanych pierwotnie 

na inne cele. Stąd zasadne jest zwiększenie planu wydatków Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami na rok 2014 w celu zabezpieczenia przyszłych wydatków na poczet 

utrzymania nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. Jednocześnie warto 

zauważyć, iż stosownie do porozumienia zawartego z Gminą Krzyżanowice, uzgodniono,  

iż koszty podziału działki nr 1746, k.m.12, obręb Tworków zostaną poniesione po połowie.  

W związku z powyższym Gmina Krzyżanowice 9 maja br. przekazała na konto dochodów 

Powiatu Raciborskiego kwotę 8 337,50 zł jako koszty partycypacji w kosztach rozgraniczenia 

oraz podziału działki nr 1746, k.m.12, obręb Tworków.  

Konkludując Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator zaproponował,  

aby Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie planu wydatków Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami o kwotę 8 000,00 zł. 

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

164387. 

W trakcie dyskusji, Skarbnik Powiatu zasugerowała, aby na sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 24 czerwca 2014 r. zwiększyć o kwotę 8 000,00 zł plan dochodów 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami otrzymanych z Gminy Krzyżanowice jako koszty 

partycypacji w kosztach rozgraniczenia oraz podziału ww. działki i jednocześnie zwiększyć 

plan wydatków będących w dyspozycji Referatu z przeznaczeniem na utrzymanie 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie planu wydatków Referatu 

Gospodarki Nieruchomościami w dziale 700, rozdziale 70005, paragrafie 4260 o kwotę 

8 000,00 zł. W związku z powyższym polecił Kierownikowi ww. Referatu wystąpić  

do Skarbnika Powiatu z wnioskiem o dokonanie zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2014 r. 
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Starosta poinformował, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej będzie miało miejsce  

w dniu 6 czerwca 2014 r. o godz. 08:00, a nie jak wcześniej przekazano w dniu 3 czerwca 

2014 r. o godz. 16:00. 

Ww. informacje znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID 165760, 

165246.   

 

Dodatkowo Starosta omówił interpelacje złożone przez radnych na sesji Rady Powiatu 

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

pod numerem UID 165443. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów 

udzielić odpowiedzi na interpelacje nr 1 i nr 2 Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 

Raciborskiego Władysława Gumieniaka złożone na sesji w dniu 20 maja 2014 r. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Powiatowego Zarządu 

Dróg w Raciborzu Nr NT.5540/107/2014 z dnia 29 maja 2014 r., na wniosek Skarbnika 

Powiatu, wyraził zgodę, aby środki finansowe w kwocie 970 zł, pozostałe z puli 

przeznaczonej na zakup przecinarki do asfaltu, wykorzystać na zakup używanego samochodu 

dostawczego. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu 

z dnia 16 maja 2014 r., w którym poinformowano, że w ramach uroczystości związanych  

z nadaniem Technikum nr 1 imienia Księżnej Eufemii Raciborskiej planowane jest wydanie 

publikacji przedstawiającej historię Szkoły. W związku z powyższym Dyrektor zwrócił się  

z prośbą o zwiększenie budżetu jednostki o kwotę 4 000,00 zł.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 163808. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ekonomicznych w Raciborzu z dnia 16 maja 2014 r. wyraził zgodę na zwiększenie budżetu 

jednostki o kwotę 4 000,00 zł ze środków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury 

i Sportu, celem sfinansowania kosztów publikacji związanej z nadaniem Technikum nr 1 

imienia Księżnej Eufemii Raciborskiej. Jednocześnie polecił Kierownikowi ww. Referatu, 

aby na kolejne posiedzenie przekazała informację nt. autora ww. publikacji.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Skarbnikowi Powiatu przygotować na kolejne 

posiedzenie projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczący zaciągnięcia kredytu  
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z przeznaczeniem na spłatę kredytu zaciągniętego w 2009 r. w ING Banku Śląskim. 

 

Ad. 4 

 

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 Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLII/400/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej zaciągnięcia kredytu przez Powiat Raciborski. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację. 

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

165393. 

 

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 Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLII/401/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 r. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację. 

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

165070. 

 

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 Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLII/402/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2014 – 2024.  

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację. 

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

165072. 
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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 XLII/403/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 maja 2014 r. 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.  

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 

165054. 

 

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 Biura Rady do określenia realizacji Uchwały Nr XLII/404/2014 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały 

Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącego podziału Województwa Śląskiego na okręgi 

wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu 

wyborczym w wyborach do Sejmiku Województwa Śląskiego. 

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

165380. 

 

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 Uchwały 

Nr XXVI/265/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Powiatu Raciborskiego nieruchomości 

gruntowej, położonej w Raciborzu przy ul. Opolskiej 5 – uzupełnienie. 

Starosta przypomniał, że przedmiotowa nieruchomość została nabyta przez Powiat Raciborski 

w drodze licytacji komorniczej, zakończonej prawomocnym postanowieniem Sądu 

Rejonowego w Raciborzu z dnia 21 listopada 2013 r. o przysądzeniu prawa własności 

nieruchomości. Dotychczasowy właściciel nie wydał jednak ww. nieruchomości. Zważając  

na powyższe wszczęto postępowanie egzekucyjne o wydanie nieruchomości. W dniu 20 maja 

2014 r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu Rafał Majewski wprowadził 
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Powiat Raciborski w posiadanie przedmiotowej nieruchomości. W związku z powyższym 

ww. sprawa została zakończona.  

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

163784. 

 

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 03 czerwca 2014 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 03 czerwca 2014 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej nadania statutu Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. 

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

i wyników konsultacji projektu Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego  

na lata 2014-2020. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród Starosty Raciborskiego najzdolniejszym 

uczniom ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski  

z późniejszymi zmianami. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2014. 

 


