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PROTOKÓŁ  NR 1/06 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 27 listopada 2006r. 

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

 Posiedzeniu – zwołanemu po raz pierwszy w trakcie III kadencji Rady Powiatu 

Raciborskiego – przewodniczył Starosta Adam Hajduk. 

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane quorum 

Zarządu Powiatu do podejmowania uchwał.  

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

3. Sprawy bieżące.  

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik nr 2  

do niniejszego protokołu. 

 

Na wstępie Starosta przywitał zebranych na posiedzeniu, w tym Przewodniczącego Rady 

Powiatu Raciborskiego Norberta Mikę. Zaproponował, aby Pan Przewodniczący Mika  

w miarę możliwości uczestniczył w posiedzeniach Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

Posiedzenia zwyczajowo będą odbywać się w każdy wtorek o godz. 14.00, a w dniu sesji 

Rady Powiatu Raciborskiego o godz. 12.00.  

W trakcie dyskusji zgromadzeni ustalili, iż materiały, w tym projekty protokołów  

z posiedzeń Zarządu będą dostarczane drogą elektroniczną do Przewodniczącego Rady 

Powiatu Raciborskiego oraz Członków Zarządu. Ponadto postanowiono,  

aby Przewodniczącemu Rady oraz Członkom Zarządu Powiatu Raciborskiego został 

przekazany regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Raciborzu.  

Zebrani ustalili również, iż w przypadku gdy Rada przyjmie wniosek zgłoszony  

na posiedzeniu Komisji, wniosek ten staje się wnioskiem Rady i odpowiedź kierowana  

jest wyłącznie na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego.  
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Wicestarosta Andrzej Chroboczek zaproponował, aby następne posiedzenie Zarządu 

rozpocząć od wizji nieruchomości stanowiących własność Powiat Raciborskiego.  

Powyższa propozycja spotkała się z akceptacją zebranych.  

 

Ad. 1 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia opłat  

za poszczególne czynności związane z usuwaniem, przemieszczaniem i parkowaniem 

pojazdów, usuniętych z drogi na koszt właściciela. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie ustalenia opłat za poszczególne czynności związane z usuwaniem, 

przemieszczaniem i parkowaniem pojazdów, usuniętych z drogi na koszt właściciela  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 06.12.2006r. 

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2006r.  

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2006r.  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 06.12.2006r. 

 

Starosta zaprezentował projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie: 

 powołania członków Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa,  

 powołania członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji,  

 powołania członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,  

 powołania członków Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy  

z Zagranicą,  

 powołania członków Komisji Budżetu i Finansów. 

W/w projekty uchwał stanowią załączniki od nr 5 do nr 9 do protokołu.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniował projekty uchwał Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie: 

 powołania członków Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa,  

 powołania członków Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji,  

 powołania członków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,  

 powołania członków Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy  

z Zagranicą,  

 powołania członków Komisji Budżetu i Finansów 

 

oraz postanowił o ich przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 06.12.2006r. 

 

Ad. 2 

 

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji przetargowej w celu zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

Starosta przypomniał, iż Zarząd Powiatu Raciborskiego został upoważniony Uchwałą  

Nr XLIX/590/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24.10.2006r. do sprzedaży 

nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Ludwika, oznaczonej geodezyjnie  

jako dz nr 4586/160 o pow.  0,1218 ha, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.  

Przedmiotowa nieruchomość zostanie sprzedana w drodze nieograniczonego przetargu 

ustnego. Czynności związane z zorganizowaniem przetargu oraz  przeprowadzeniem licytacji, 

mającej na celu wyłonienie nabywcy, wykona komisja przetargowa w składzie ustalonym 

brzmieniem § 1 pkt 2 niniejszej uchwały. Po zamknięciu  przetargu sporządzony zostanie 

przez komisję protokół, zgodnie z § 10 pkt 1, pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów                           

z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  

na zbycie nieruchomości. 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6 

(I piętro, sala obrad), natomiast termin przetargu zostanie podany w ogłoszeniu o przetargu.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

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

w celu zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu, o numerze 11 i znajduje się w teczce   

nr OR. 0064/06. 

 

Następnie Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji przetargowej w celu zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  

Wicestarosta przypomniał, iż Zarząd Powiatu Raciborskiego został upoważniony Uchwałą  

Nr XLIX/589/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24.10.2006r. do sprzedaży 

nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Opolskiej, oznaczonej geodezyjnie  

jako dz nr 145/10 o pow. 0,1259 ha, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.  

Przedmiotowa nieruchomość zostanie sprzedana w drodze nieograniczonego przetargu 

ustnego. Czynności związane z zorganizowaniem przetargu oraz  przeprowadzeniem licytacji, 

mającej na celu wyłonienie nabywcy, wykona komisja przetargowa w składzie ustalonym 

brzmieniem § 1 pkt 2 niniejszej uchwały. Po zamknięciu  przetargu sporządzony zostanie 

przez komisję protokół, zgodnie z § 10 pkt 1, pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów                           

z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  

na zbycie nieruchomości. 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6 

(I piętro, sala obrad), natomiast termin przetargu zostanie podany w ogłoszeniu o przetargu.  

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

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

w celu zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu, o numerze 13 i znajduje się w teczce   

nr OR. 0064/06. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian układu wykonawczego budżetu Powiatu Raciborskiego na 2006r. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących się – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian układu 

wykonawczego budżetu Powiatu Raciborskiego na 2006r.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu, o numerze 15 i znajduje się w teczce   

nr OR. 0064/06. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2006r. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  

Omawiając w/w projekt uchwały, Skarbnik Powiatu powróciła do pisma Dyrektora Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu w sprawie dokonania przesunięć środków 

finansowych, przeznaczonych na zakup kserokopiarki, w planie wydatków budżetowych  

w rozdziale 85406 o kwotę 3.660zł. Poinformowała, iż środki finansowe na zakup 

kserokopiarki zostały przyznane Uchwałą Nr XXXIX/513/2006 Rady Powiatu Raciborskiego 

z dnia 28.02.2006r.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na przesunięcie środków finansowych  

w rozdziale 85406 z § 4210 na § 6060. Jednocześnie Zarząd zaproponował, aby Dyrektor 

Poradni przeanalizowała czy nie byłaby lepszym rozwiązaniem dzierżawa kserokopiarki.  

Przy takim rozwiązaniu nie ponosi się kosztów z tytułu zakupu tonerów oraz napraw sprzętu, 

ponieważ rozliczenie prowadzone jest na podstawie wykonanych kserokopii.  

Przed dokonaniem zakupu kserokopiarki celowym byłoby przedstawienie analizy 

porównawczej obu wariantów (zakupu i dzierżawy). 

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

0 głosów wstrzymujących się – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego  

na 2006r. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu, o numerze 17 i znajduje się w teczce   

nr OR. 0064/06. 

 

Ad. 3 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Biura ds. Zamówień Publicznych dot. przyjęcia 

informacji o wyniku postępowania przetargowego. 
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W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o wyniku postępowania przetargowego  

na zadanie pt. „Wykonanie i dostawa nowych tablic rejestracyjnych oraz dokonywanie 

odbioru i kasacja tablic wycofanych z eksploatacji”.  

 

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. Norbert Parys  

4. Brygida Abrahamczyk  

5. Adam Wajda  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27.11.2006r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27.11.2006r. 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia opłat za poszczególne 

czynności związane z usuwaniem, przemieszczaniem i parkowaniem pojazdów, 

usuniętych z drogi na koszt właściciela. 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2006r.  

5. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania członków Komisji 

Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych 

oraz Bezpieczeństwa,  

6. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania członków Komisji 

Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania członków Komisji 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania członków Komisji 

Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą. 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powołana członków Komisji 

Budżetu i Finansów. 

10. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji 

przetargowej w celu zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji przetargowej  

w celu zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

12. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji 

przetargowej w celu zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

13. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji przetargowej  

w celu zbycia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

14. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian układu 

wykonawczego budżetu Powiatu Raciborskiego na 2006r. 

15. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian układu 

wykonawczego budżetu Powiatu Raciborskiego na 2006r. 

16. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2006r. 
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17. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2006r. 

18. Karta informacyjna Biura ds. Zamówień Publicznych dot. przyjęcia informacji o wyniku 

postępowania przetargowego. 

 


