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PROTOKÓŁ  NR 22/07 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 11 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 21/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 05.04.2007r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy bieżące.  

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

Protokół Nr 21/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 05.04.2007r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

Ad. 2 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu Raciborskiego za 2006 rok 

oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego. 

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

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu 
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Raciborskiego za 2006 rok oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 24.04.2007r.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

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

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007r.  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 24.04.2007r.  

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

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

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007r.  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 24.04.2007r.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. określenia zasad 

zbywania, wydzierżawiania, wynajmowania, wnoszenia do spółek, fundacji lub stowarzyszeń 

majątku trwałego Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

W związku z uwagami zgłoszonymi przez radcę prawnego tut. Starostwa, Zarząd Powiatu 

Raciborskiego postanowił, iż w/w karta informacyjna zostanie wycofana z posiedzenia.  

Ad. 3 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

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

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 oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 
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Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaakceptowania 

programu inwestycji dla zadania „Szpital Miejski w Raciborzu, ul. Gamowska,  

47 – 400 Racibórz”. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zaakceptowania programu inwestycji 

dla zadania „Szpital Miejski w Raciborzu, ul. Gamowska, 47 – 400 Racibórz”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Norbert Parys zapoznał zebranych z kartą 

informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. uchwalenia stawek czynszu  

z tytułu wynajmowania lokali mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. 

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

Członek Zarządu Powiatu przypomniał, iż Uchwałą Nr III/41/2006 z dnia 28.12.2006r.  

Rada Powiatu Raciborskiego określiła zasady wynajmowania lokali mieszkalnych, 

stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. W § 6 załącznika nr 1 do w/w Uchwały, 

Zarząd Powiatu został upoważniony do ustalania stawek czynszu oraz sposobu jego płatności. 

Ponadto poinformował, iż zasób mieszkaniowy Powiatu Raciborskiego jest bardzo skromny. 

W jego skład wchodzą wszelkie lokale mieszkalne, stanowiące własność Powiatu 

Raciborskiego (m.in. lokale znajdujące się w posiadaniu szkół średnich). W chwili obecnej 

Powiat Raciborski dysponuje czterema lokalami mieszkalnymi: 

- przy ul. Klasztornej 8 w Raciborzu o pow. 52,60 m
2
 

- przy pl. Okrzei 4 w Raciborzu o pow. 98,40 m
2
 

- przy ul. Kasprowicza 11 w Raciborzu o pow. 54 m
2
 

- przy ul. Śląskiej 3 w Raciborzu o pow. 49,70 m
2
 

 

Z uwagi na fakt, iż powiatowy zasób lokali mieszkalnych jest bardzo skromny, lokalizacja 

lokali jest podobna i posiadają one zbliżony standard, Kierownik Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami zaproponował, aby przyjąć jedną uśrednioną stawkę na wysokość stawki 

czynszu z tytułu wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu 

Raciborskiego, w wysokości 3,20zł miesięcznie. Stawka ta została określona podobnie  

do stawek stosowanych przez Gminę Racibórz.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu 

wynajmowania lokali mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego.  

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 

Ad. 4 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. wyrażenia opinii  

o możliwości umorzenia wierzytelności Panu Januszowi Fulneczkowi z tytułu ustalenia 

opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  

Starosta poinformował, iż działając w oparciu o § 1, § 2 pkt 1 Uchwały Nr XXXVI/474/2005 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29.11.2005r. w sprawie zasad i trybu umarzania 

wierzytelności powiatowych samorządowych jednostek organizacyjnych z tytułu należności 

pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29.08.1997r. ordynacja 

podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu zwrócił się do Zarządu Powiatu o wyrażenie opinii                     

o możliwości umorzenia wierzytelności Panu Januszowi Fulneczkowi z tytułu ustalenia 

opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej. Wierzytelność ta na dzień 02.04.2007r. wynosi 

1800,00 zł. Jak wynika z przedstawionego przez Dyrektora PCPR materiału 

wyegzekwowanie wierzytelności poprzez Urząd Skarbowy w Raciborzu okazało się 

bezskuteczne, zobowiązany nie posiada własnych źródeł dochodu oraz majątku, z którego 

Urząd mógłby prowadzić skuteczną egzekucję. W związku z powyższym Naczelnik Urzędu 

Skarbowego w Raciborzu wydał postanowienie znak EA/724/07/P/22700/07  

z dnia 27.03.2007r. w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego pozytywnie zaopiniował umorzenie wierzytelności  

Panu Januszowi Fulneczkowi z tytułu ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów  

dot. powierzenia Powiatowemu Zarządowi Dróg przy ul. 1 Maja 3 w Raciborzu prac 

związanych z „Opracowaniem projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 935  

w Raciborzu”. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego powierzył Powiatowemu Zarządowi Dróg przy ul. 1 Maja 3  

w Raciborzu realizację wszystkich niezbędnych obowiązków leżących po stronie Powiatu 
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Raciborskiego, a wynikających z Porozumienia z Województwem Śląskim, związanych  

z „Opracowaniem projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 935 w Raciborzu”.  

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów  

dot. powierzenia Powiatowemu Zarządowi Dróg przy ul. 1 Maja 3 w Raciborzu 

przeprowadzenia przetargu w celu wyłonienia wykonawcy oraz nadzór zadania „Remont 

nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 919 w gminie Nędza”. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego powierzył Powiatowemu Zarządowi Dróg przy ul. 1 Maja 3  

w Raciborzu realizację wszystkich niezbędnych obowiązków leżących po stronie Powiatu 

Raciborskiego, a wynikających z Porozumienia z Województwem Śląskim, związanych  

z „Remontem nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 919 w gminie Nędza”. 

Ad. 5 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Biura Rady do określenia realizacji:  

 Uchwały Nr VI/76/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.03.2007r. w sprawie 

powiadomienia Sekretarza Powiatu o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego,  

 Uchwały Nr VI/77/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.03.2007r. w sprawie 

powiadomienia Skarbnika Powiatu o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego. 

 

Karta informacyjna Biura Rady określająca realizację w/w Uchwał stanowi załącznik nr 16  

do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/07. 

 

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. ------------------ 

3. Norbert Parys  

4. Brygida Abrahamczyk  

5. Adam Wajda  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 11.04.2007r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 11.04.2007r.  

3. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia rocznego 

sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu Raciborskiego za 2006 rok oraz udzielenia 

absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

6. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. określenia zasad zbywania, 

wydzierżawiania, wynajmowania, wnoszenia do spółek, fundacji lub stowarzyszeń 

majątku trwałego Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2007r. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2007r. 

9. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaakceptowania programu 

inwestycji dla zadania „Szpital Miejski w Raciborzu, ul. Gamowska, 47 – 400 Racibórz”. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaakceptowania programu inwestycji 

dla zadania „Szpital Miejski w Raciborzu, ul. Gamowska, 47 – 400 Racibórz”. 

11. Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. uchwalenia stawek 

czynszu z tytułu wynajmowania lokali mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu 

Raciborskiego. 

12. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu 

wynajmowania lokali mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego.  

13. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. wyrażenia opinii o możliwości 

umorzenia wierzytelności Panu Januszowi Fulneczkowi z tytułu ustalenia opłaty za pobyt 

dziecka w rodzinie zastępczej. 

14. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. powierzenia Powiatowemu 

Zarządowi Dróg przy ul. 1 Maja 3 w Raciborzu prac związanych z „Opracowaniem 

projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 935 w Raciborzu”. 
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15. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. powierzenia Powiatowemu 

Zarządowi Dróg przy ul. 1 Maja 3 w Raciborzu przeprowadzenia przetargu  

w celu wyłonienia wykonawcy oraz nadzór zadania „Remont nawierzchni drogi 

wojewódzkiej nr 919 w gminie Nędza”. 

16. Karta informacyjna Biura Rady do określenia realizacji:  

 Uchwały Nr VI/76/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.03.2007r.  

w sprawie powiadomienia Sekretarza Powiatu o obowiązku złożenia oświadczenia 

lustracyjnego,  

 Uchwały Nr VI/77/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.03.2007r.  

w sprawie powiadomienia Skarbnika Powiatu o obowiązku złożenia oświadczenia 

lustracyjnego. 

 


