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PROTOKÓŁ  NR 21/07 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 5 kwietnia 2007r. 

 

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 do podejmowania uchwał.  

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 20/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniach 27.03.2007r. – 28.03.2007r.  

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 przekazał, iż w dniu 02.04.2007r. miało miejsce posiedzenie Zarządu 

Związku Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku.  

Na spotkaniu omawiano podział środków finansowych z tzw. puli dla subregionu 

przydzielonej dla Śląska w ramach zintegrowanego programu operacyjnego rozwoju 

regionalnego. Ustalono wstępnie podział na powiaty ziemskie i grodzkie w subregionie 

zachodnim. Relację ze spotkania, które odbyło się w dniu 04.04.2007r. złożyła Sekretarz 

Powiatu Gabriela Lenartowicz.  

Sekretarz Powiatu poinformowała, iż kwota unijnej dotacji przypadająca  

dla samorządów z obszaru Powiatu Raciborskiego wynosiła 13,89mln euro. W związku  

z powyższym samorządy zaproponowały projekty do Subregionalnego Programu Rozwoju, 

uwzględniając podział środków na poszczególne działania zawarte w Wytycznych  

do Procedury Pozakonkursowej, w ramach następujących działań: 

5.1. – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej – 2,80mln euro, 
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6.1. – Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu – Adaptacja Zamku Piastowskiego  

w Raciborzu na ponadgraniczne centrum dziedzictwa kulturowego – 7,83mln euro. 

Razem 10,63mln euro.  

Sekretarz Powiatu przekazała, iż w ramach pozostałej do wykorzystania kwoty,  

tj. 3,81mln euro zostały zgłoszone projekty w ramach następujących działań: 

1.1.3. – Rewitalizacja terenów zdegradowanych  

3.2. – Infrastruktura aktywnych form turystyki 

4.1. – Infrastruktura kultury  

5.2. – Ograniczenie ilości odpadów … 

5.3. – Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń powietrza …  

7.1.2. – Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową. 

 

Sekretarz Powiatu poinformowała, iż w trakcie posiedzenia przedstawicieli członków Zarządu 

Związku Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego ustalono, iż najwięcej,  

bo aż 5mln euro zostanie przekazanych na rozpoczęcie odbudowy Zamku Piastowskiego  

w Raciborzu, ok. 2,8mln euro dostaną Gminy Powiatu Raciborskiego na program kanalizacji 

sanitarnej. Zaakceptowano również projekt zgłoszony przez Prezydenta Miasta Racibórz,  

a dotyczący remontu generalnego Raciborskiego Centrum Kultury przy ul. Chopina (kwota 

1,4mln euro).  

 

Wicestarosta poinformował, iż w dniu 03.04.2007r. uczestniczył w spotkaniu poświęconym 

omówieniu możliwości funkcjonowania aglomeracji rybnickiej. Na spotkaniu tym inicjatywę 

utworzenia aglomeracji rybnickiej i wpisanie jej do tworzonej ustawy metropolitarnej zgłosił 

Prezydent Rybnika Adam Fudali. Wchodzące w skład aglomeracji rybnickiej gminy miałyby 

wspólnie walczyć o pieniądze z Unii Europejskiej i realizować działania ponadlokalne. 

Gościem spotkania w Rybniku był m.in. Wojewoda Śląski Tomasz Pietrzykowski.  

Weto wobec pomysłu utworzenia aglomeracji rybnickiej zgłosił Wodzisław Śląski i Powiat 

Wodzisławski.  

 

Starosta poinformował, iż w dniach 03.04.2007r. – 04.04.2007r. uczestniczył  

w X Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich w Warszawie. W trakcie obrad 

zostało przedstawione sprawozdanie z działalności Związku za rok 2006 oraz wybrane zostały 

nowe władze Związku.  
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Kolejno Wicestarosta złożył relację ze spotkania, jakie miało miejsce  

w dniu 04.04.2007r. w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach, Delegatura  

w Rybniku. Spotkanie poświęcone było omówieniu działań, jakie zamierza podjąć Zarząd  

w kierunku przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudach  

w Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy. Na spotkaniu ustalono, iż powyższe działania będą 

podejmowane od przyszłego roku szkolnego.  

 

Ad. 1 

Protokół Nr 20/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniach 27.03.2007r.  

– 28.03.2007r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

Ad. 2 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

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 – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w układzie 

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007r.  

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zbycia 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

Starosta przypomniał, iż Powiat Raciborski jest właścicielem nieruchomości zabudowanej, 

położonej w Raciborzu przy ul. Cecylii 10, a stanowiącej działkę nr 121 (k.m.9),  

o pow.0,1581ha. Na działce tej znajduje się budynek szkolny. W chwili obecnej obiekt ten 

jest wykorzystywany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Raciborzu na potrzeby 

dydaktyczne. Podmiot ten włada przedmiotową nieruchomością na podstawie umowy 

użyczenia zawartej na okres do 31.12.2013r. 

Darowizna przedmiotowej nieruchomości na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Raciborzu umożliwi rozwój istniejącego Instytutu Sztuki, poprzez rozbudowę budynku  

jak również rozszerzenie oferty dydaktycznej uczelni o nowe specjalności – m.in. obraz 

cyfrowy i fotograficzny, techniki malarskie i projektowanie witrażu. W przypadku 

niewykorzystania nieruchomości na ten cel darowizna podlegać będzie odwołaniu. Zbycie 

prawa własności nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym, zgodnie z art. 13 ust.2 
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ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami. Darowizna przedmiotowej 

nieruchomości zyskała akceptację Rady Powiatu Raciborskiego, wyrażoną w formie Uchwały 

Nr IV/45/2007 z dnia 30.01.2007r. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

uchwalenia Regulaminu przyznawania nagród Starosty Raciborskiego studentom Powiatu 

Raciborskiego. Przypomniał, iż w/w projekt uchwały został przekazany na posiedzenie 

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji, celem zaopiniowania. Na posiedzeniu w dniu 

22.03.2007r. Komisja zapoznała się z treścią w/w projektu uchwały, sugerując,  

aby przy preferencji wobec studentów kierunków technicznych / ścisłych w kolejnych latach 

zwrócić uwagę na inne kierunki, atrakcyjne z punktu widzenia potrzeb Powiatu 

Raciborskiego. Powyższa sugestia została uwzględniona w przedłożonym projekcie uchwały, 

poprzez wprowadzenie zapisu o brzmieniu: „Starosta corocznie ogłasza nabór wniosków  

o nagrodę, określając kierunek studiów, którego studenci w danym roku będą mogli ubiegać 

się o nagrodę i pulę środków przeznaczonych na ten cel”. Wykreślono również zapis,  

iż o nagrodę mogą ubiegać się jedynie studenci studiów inżynierskich.  

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania 

nagród Starosty Raciborskiego studentom Powiatu Raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 

Ad. 3 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami  

dot. wyrażenia zgody na wykonanie prac związanych z wymianą instalacji wodno-

kanalizacyjnej oraz partycypacji w kosztach wykonania w/w prac w budynku położonym  

w Raciborzu przy ul. Klasztornej 8. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

Starosta poinformował, iż wnioskiem z dnia 22.03.2007r. mieszkańcy budynku położonego  

w Raciborzu przy ul. Klasztornej 8, zwrócili się do tutejszego urzędu z pismem w sprawie 

konieczności wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz partycypacji w kosztach 



 5 

wykonania w/w prac. Starosta przekazał, iż Powiat Raciborski jest właścicielem lokalu 

mieszkalnego nr 4 oraz lokalu użytkowanego znajdującego się na parterze budynku.  

Z własnością w/w lokali związany jest udział Powiatu Raciborskiego w częściach wspólnych 

budynku wynoszący łącznie 351/1000. W chwili obecnej lokal mieszkalny nr 4 jest 

wynajmowany przez osobę fizyczną, natomiast lokal użytkowy wynajmowany jest przez 

„Centrum Zdrowia” Spółka  z o.o. w Raciborzu. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, każdy ze współwłaścicieli obowiązany                   

jest do współdziałania w zarządzie rzeczą wspólną, a tym samym do ponoszenia kosztów 

utrzymania nieruchomości. Wstępnie wnioskodawca oszacował, iż koszt wymiany instalacji 

wodno-kanalizacyjnej wyniesie około 1.500,00 zł.  

W związku z koniecznością wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku położonym 

w Raciborzu przy ul. Klasztornej 8, Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę  

na wykonanie prac remontowych oraz partycypację w kosztach prac, proporcjonalnie  

do posiadanego udziału w częściach wspólnych. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej  

i Rolnictwa dot. dofinansowania do zadania pn. „Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, 

zadrzewień oraz parków” dla Gminy Krzanowice.   

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na dofinansowanie do zadania pn. „Urządzanie 

i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków” dla Gminy Krzanowice w wysokości 

do 2.500,00zł.  

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. przyznania środków finansowych na organizację Koncertu Papieskiego, który odbędzie 

się 17.05.2007r. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie budżetu Młodzieżowego Domu 

Kultury w Raciborzu o kwotę 5.000,00zł, celem sfinansowania kosztów związanych  

z organizacją Koncertu Papieskiego, który odbędzie się w dniu 17.05.2007r.  

(z przeznaczeniem na wynajęcie sceny, nagłośnienia, oświetlenia i telebimu oraz podłączenie 

prądu).  
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Starosta przedstawił wnioski zgłoszone na VI sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 28.03.2007r., które stanowią załącznik nr 12 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił:  

1. Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu udzielić odpowiedzi na wniosek nr 1, 

interpelację radnego Henryka Panka (wspólnie z Kierownikiem Referatu Spraw 

Społecznych) oraz zapytanie radnego Jana Kusego oznaczone jako tiret drugi,  

2. Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów przygotować projekt odpowiedzi  

na wniosek nr 2 oraz zapytanie radnego Jana Kusego oznaczone jako tiret pierwszy,  

3. Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami udzielić odpowiedzi  

na interpelację radnego Krzysztofa Ciszka,  

4. Sekretarzowi Powiatu przygotować odpowiedź na zapytanie radnego Marcelego 

Klimanka.  

 

Starosta omówił pismo Prezesa Zarządu Raciborskiego Stowarzyszenia Kulturalnego ASK, 

który informuje, iż Stowarzyszenie w dniach 21-23.09.2007r. organizuje 3 Raciborski 

Festiwal Sztuki „Ciało, Duch, Miasto”. W związku z faktem, iż Stowarzyszenie planuje 

aplikować o dotacje na realizację zadania do Urzędu Marszałkowskiego oraz Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezes Zarządu zwraca się z prośbą o zarekomendowanie 

działalności Stowarzyszenia, dotychczasowej współpracy oraz samego Festiwalu Sztuki. 

Rekomendacja ta zostanie wykorzystana przy składaniu wniosków o dotację,  

jako potwierdzenie wiarygodności działań oraz partnerstwa Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu oraz Raciborskiego Stowarzyszenia Kulturalnego ASK przy realizacji 

przedsięwzięcia.  

W/w pismo stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Sekretarzowi Powiatu przygotować rekomendację  

dla Raciborskiego Stowarzyszenia Kulturalnego ASK.  

 

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 05.04.2007r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 05.04.2007r.  

3. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w układzie 

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

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

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zbycia nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Raciborskiego. 

7. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu 

przyznawania nagród Starosty Raciborskiego studentom Powiatu Raciborskiego. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu 

przyznawania nagród Starosty Raciborskiego studentom Powiatu Raciborskiego. 

9. Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. wyrażenia zgody  

na wykonanie prac związanych z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej  

oraz partycypacji w kosztach wykonania w/w prac w budynku położonym w Raciborzu 

przy ul. Klasztornej 8. 

10. Karta informacyjna Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  

dot. dofinansowania do zadania pn. „Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień 

oraz parków” dla Gminy Krzanowice.   

11. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. przyznania środków 

finansowych na organizację Koncertu Papieskiego, który odbędzie się 17.05.2007r. 

12. Wnioski zgłoszone na VI sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28.03.2007r. 

13. Pismo Prezesa Zarządu Raciborskiego Stowarzyszenia Kulturalnego ASK z dnia 

01.04.2007r.  

14. Informacja nt. adaptacji pomieszczeń w CKP.  


