
 1 

OR.II.0022.1.33.2014 

PROTOKÓŁ  NR 178/2014 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 9 września 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 176/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 26 sierpnia 2014 r. oraz Protokołu Nr 177/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 27 sierpnia 2014 r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Starosta poinformował, że w dniu 16 września 2014 r. o godz. 08.00 odbędzie się kolejne 

posiedzenie Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego ustalił, że w trakcie ww. posiedzenia zapozna się szczegółowo 

z nieprawidłowościami, które zostały stwierdzone podczas kontroli oraz audytu 

przeprowadzonych w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu. Na posiedzenie  

to zostanie zaproszony również Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  

i Rekreacji Adrian Plura.  
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Ad. 1 

Protokół Nr 176/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 26 sierpnia  

2014 r. oraz Protokół Nr 177/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 27 sierpnia 2014 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z ich treścią.  

Ad. 2 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator omówił projekt uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości stanowiącej 

własność Skarbu Państwa, położonej w Brzeźnicy. 

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

178025. 

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 nieodpłatnego nabycia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu 

Państwa, położonej w Brzeźnicy oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 30 września 2014 r. 

  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator zaprezentował projekt uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat  

za przechowywanie pojazdów w 2015 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

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

179554. 

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 ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie 

pojazdów w 2015 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego.  

Ad. 3 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego 

ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2015 roku  

na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

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

179104. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 
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uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego ustalenia wysokości kosztów usuwania  

i opłat za przechowywanie pojazdów w 2015 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła 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 

179634. 

W tym miejscu Wicestarosta przedstawił dodatkową kartę informacyjną Referatu Edukacji, 

Kultury i Sportu dot. prośby o zwiększenie budżetu Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu 

o kwotę 2 000,00 zł na zakup laptopa. Przekazał, że Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych  

w Raciborzu zwrócił się z prośbą o zwiększenie budżetu o kwotę 2 000,00 na zakup laptopa 

w celu realizacji obowiązków sprawozdawczych wynikających z Systemu Informacji 

Oświatowej. 

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

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok, na wniosek Wicestarosty, zwiększył  

w Rozdziale 80130 o kwotę 2 000,00 zł plan wydatków Zespołu Szkół Zawodowych  

w Raciborzu z przeznaczeniem na zakup laptopa w celu realizacji obowiązków 

sprawozdawczych wynikających z Systemu Informacji Oświatowej oraz zmniejszył  

w Rozdziale 80195 o kwotę 2 000,00 zł plan wydatków będących w dyspozycji Referatu 

Edukacji, Kultury i Sportu z przeznaczeniem na zakup laptopa dla Zespołu Szkół 

Zawodowych w Raciborzu (karta informacyjna w powyższej sprawie zostanie omówiona  

w pkt 4 protokołu).  

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. 

Ponadto w trakcie dyskusji zebrani zaproponowali, aby opracowywany przez Audytora 

Wewnętrznego plan audytu na 2015 r. obejmował sprawdzenie zagadnień związanych  

z gospodarowaniem majątkiem trwałym w wybranych szkołach i placówkach, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 
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Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej  

oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2014. 

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

179629. 

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

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

ochrony przeciwpowodziowej, przeciwdziałania innym zagrożeniom oraz ochrony zdrowia. 

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

179480. 

Wicestarosta zaproponował, aby ponownie został ogłoszony konkurs ofert na wsparcie 

realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu ochrony 

przeciwpowodziowej, przeciwdziałania innym zagrożeniom oraz ochrony zdrowia  

pn. „Zadania z zakresu ratownictwa w czasie akcji w szczególności udzielania osobom  

w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu 

zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej poprzez 

uzyskanie tytułu ratownika". Poprzedni konkurs został unieważniony, gdyż w wyznaczonym 

terminie w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert do Starostwa Powiatowego w Raciborzu 

nie wpłynęła żadna oferta. Celowym wydaje się ponowne ogłoszenie ww. konkursu.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu ochrony 

przeciwpowodziowej, przeciwdziałania innym zagrożeniom oraz ochrony zdrowia. 

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

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator przedstawił projekt uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży w pierwszym przetargu ustnym 

nieograniczonym lokalu użytkowego nr 4 mieszczącego się w budynku położonym  

w Raciborzu przy ulicy Ludwika 4. Zaproponował, aby sprzedać w drodze pierwszego 
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przetargu ustnego nieograniczonego lokal użytkowy nr 4 o pow. 197,40 m² wraz z udziałem 

wynoszącym 1996/10000 w części wspólnej, którą stanowi zabudowany grunt oznaczony 

jako działka nr 2213/160, k.m.4, obręb Racibórz, o powierzchni 555 m² oraz części budynku  

i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Ustalona cena 

wywoławcza ww. lokalu użytkowego wynosi 206 000,00 zł brutto. 

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

179169. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie sprzedaży w pierwszym przetargu 

ustnym nieograniczonym lokalu użytkowego nr 4 mieszczącego się w budynku położonym  

w Raciborzu przy ulicy Ludwika 4.  

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

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Raciborskiego na lata 2014-2016. 

Przekazał, że organem reprezentującym Powiat Raciborski w sprawach gospodarowania 

nieruchomościami jest Zarząd Powiatu Raciborskiego. Obowiązujące przepisy nakładają  

na organy wykonawcze obowiązek sporządzania planu wykorzystania zasobu nieruchomości. 

Przygotowany plan wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Raciborskiego określa 

jedynie główne kierunki działań. W stosunku do każdej nieruchomości rozstrzygnięcia  

o sposobie i formie jej zagospodarowania będą zapadały indywidualnie. 

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

179703. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu 

nieruchomości Powiatu Raciborskiego na lata 2014-2016 (po wprowadzeniu drobnych 

poprawek w uzasadnieniu oraz w numeracji stron załącznika uchwały).  

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

Ad. 4 

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 

179337. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych na 2014 r.: 
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Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu, Zespołu Szkół Specjalnych  

w Raciborzu, Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, Powiatowego Zarządu Dróg  

w Raciborzu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, Domu 

Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Raciborzu. 

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych  

dot. zaplanowania w budżecie powiatu na rok 2015 środków finansowych na dofinansowanie 

wypoczynku dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnej pieczy zastępczej. 

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

177831. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z prośbą Stowarzyszenia Rodzin 

Zastępczych „PRZYJAZNY DOM” postanowił, że jeśli możliwości finansowe pozwolą to, 

przy opracowywaniu budżetu Powiatu Raciborskiego na rok 2015 zaplanuje środki finansowe 

na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnej pieczy 

zastępczej. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. przyznania Patronatu Starosty Raciborskiego i wprowadzenia zmiany w kalendarzu 

imprez sportowych realizowanych jako zadania własne samorządu powiatowego w zakresie 

upowszechniania sportu, rekreacji i turystyki w 2014 roku. 

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

179090. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. przyznania 

Patronatu Starosty Raciborskiego i wprowadzenia zmiany w kalendarzu imprez sportowych 

realizowanych jako zadania własne samorządu powiatowego w zakresie upowszechniania 

sportu, rekreacji i turystyki w 2014 roku:  

1) zaakceptował propozycję Prezesa MKZ Unia w Raciborzu i objął patronatem Starosty 

Raciborskiego mecz zapaśniczy Polska – Reszta Świata, który odbędzie się w Raciborzu 

10 października 2014 r.,  

2) dopisał turniej do kalendarza imprez sportowych pod poz. nr 60, a także przychylił się  

do prośby Prezesa MKZ Unia w Raciborzu, aby sfinansować koszty zatrudnienia firmy 

ochroniarskiej w wysokości 4 000,00 zł brutto. 
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Starosta omówił kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich  

dot. prawa ochronnego nazwy Zamek Piastowski w Raciborzu. 

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

179802. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. prawa ochronnego 

nazwy Zamek Piastowski w Raciborzu bez głosu sprzeciwu przyjął propozycję,  

aby rozpocząć procedurę rejestracji znaku „Zamek Piastowski w Raciborzu” i zabezpieczyć 

środki na ten cel w wysokości 4 300,00 zł w budżecie Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej  

i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu na rok 2015. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. realizacji 

umowy nr SZ.273.17.2014 z dnia 30.05.2014 r. na zadaniu pn. „Poprawa bezpieczeństwa 

ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej 

DK45 z DW421”. 

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

179700. 

Szczegółowych informacji w ww. sprawie udzielił obecny w tej części posiedzenia Kierownik 

Referatu Inwestycji i Remontów Roman Peikert.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zatwierdził Protokół konieczności dokonania zmiany umowy 

spisany na zadaniu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku 

przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421” i wyraził zgodę na dokonanie 

zmiany umowy nr SZ. 273.17.2014 z dnia 30 maja 2014 r. w zakresie zmiany harmonogramu 

rzeczowo-finansowego robót na tym zadaniu z terminem obowiązywania  

od dnia 29 sierpnia 2014 r. 

 

Kierownik Roman Peikert zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Inwestycji  

i Remontów dot. wyrażenia zgody na przesunięcie terminu realizacji na zadaniu: „Odbudowa, 

konserwacja rowów i remont przepustów realizowanych w ramach zagospodarowania 

poscaleniowego na obrębach Maków i Kornice w gminie Pietrowice Wielkie – etap II ”. 

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

179884. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zatwierdził Protokół konieczności dokonania zmiany umowy 

spisany na zadaniu pn. „Odbudowa, konserwacja rowów i remont przepustów realizowanych 

w ramach zagospodarowania poscaleniowego na obrębach Maków i Kornice w gminie 
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Pietrowice Wielkie – etap II” i wyraził zgodę na dokonanie zmiany umowy SZ.273.24.2014  

z dnia 22 lipca 2014 r., w zakresie zmiany terminu realizacji. 

 

Wicestarosta omówił dodatkową kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. prośby o zwiększenie budżetu Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu o kwotę  

2 000,00 zł na zakup laptopa. 

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

179866. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie budżetu Zespołu Szkół 

Zawodowych w Raciborzu o kwotę 2 000,00 zł, celem zakupu laptopa niezbędnego  

do realizacji obowiązków sprawozdawczych wynikających z Systemu Informacji 

Oświatowej.  

 

Starosta zaprezentował interpelacje złożone na sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 26 sierpnia 2014 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 178486.  

Starosta poinformował, że w związku z tym, iż w minionym tygodniu nie odbyło się 

posiedzenie Zarządu wstępnie ustalił, że Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów udzieli 

odpowiedzi na interpelację nr 1 radnego Leona Fiołki oraz na interpelację radnego Leonarda 

Malcharczyka, a Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 

przygotuje odpowiedź na interpelację nr 2 radnego Leona Fiołki. 

Nawiązując do wcześniejszych ustaleń Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi 

Referatu Inwestycji i Remontów udzielić odpowiedzi na interpelację nr 1 radnego Leona 

Fiołki oraz na interpelację radnego Leonarda Malcharczyka, a Kierownikowi Referatu 

Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa udzielić odpowiedzi na interpelację  

nr 2 radnego Leona Fiołki. 

 

Starosta przedstawił interpelacje złożone przez radnego Artura Wierzbickiego  

w dniu 8 września 2014 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerami UID 179756 i 179755.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił: 

1)  Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów udzielić odpowiedzi na interpelację 

radnego Artura Wierzbickiego złożoną w dniu 8 września 2014 r. dot. organizacji ruchu 

dla samochodów ciężarowych w okolicy wiaduktu na ul. Rybnickiej,  
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2) Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu udzielić odpowiedzi na interpelację 

radnego Artura Wierzbickiego złożoną w dniu 8 września 2014 r. dot. zakwaterowania 

niepełnoletnich uczniów szkół średnich spoza Raciborza, którzy są zainteresowani 

przyjazdem do miasta w celu kontynuowania nauki. 

 

Starosta poinformował, że w dniu 9 września 2014 r. o godz. 15.30 odbędzie się posiedzenie 

Komisji Rewizyjnej, której tematem będzie rozpatrzenie skarg na działania Starosty 

Raciborskiego oraz wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2014r.   

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 179501. 

 

Starosta przypomniał, że na posiedzeniu w dniu 26 sierpnia 2014 r. Zarząd podjął decyzję  

o zakupie, a następnie przekazaniu w nieodpłatne użytkowanie Stowarzyszeniu na rzecz 

wspierania osób niepełnosprawnych „DOM” w Raciborzu samochodu typu bus na potrzeby 

prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy typu B w Raciborzu. Jednocześnie 

Zarząd zapoznał się z pisemną deklaracją Prezesa Zarządu Stowarzyszenia na rzecz 

wspierania osób niepełnosprawnych „DOM” w Raciborzu „o ponoszeniu kosztów 

eksploatacji samochodu przekazanego w przyszłości przez Powiat Raciborski”.  

Zarząd zwrócił uwagę na fakt, że nie może spełnić warunku, aby stan techniczny 

przekazanego samochodu pozwolił na bezawaryjne eksploatowanie go przez okres 

obowiązywania umowy na prowadzenie ŚDS. O powyższym został poinformowany Prezes 

Zarządu Stowarzyszenia.  

W związku z powyższym Prezes Zarządu Stowarzyszenia na rzecz wspierania osób 

niepełnosprawnych „DOM” w Raciborzu pismem z dnia 4 września 2014 r. poinformował  

o „podtrzymaniu chęci pozyskania od Powiatu samochodu typu bus na potrzeby związane  

z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Raciborzu”.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 179497. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Prezesa Zarządu Stowarzyszenia 

na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych „DOM” w Raciborzu informującym 

o „podtrzymaniu chęci pozyskania od Powiatu samochodu typu bus na potrzeby związane  

z prowadzeniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Raciborzu” ostatecznie podjął 

decyzję o zakupie, a następnie przekazaniu w nieodpłatne użytkowanie Stowarzyszeniu  

ww. samochodu.  
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Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z treścią odpowiedzi na pismo Pana Marka Labusa  

z dnia 6 sierpnia br. dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

w kontekście nagród rocznych przyznanych Prezesowi Spółki. 

Ad. 5  

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 Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego do określenia realizacji 

Uchwały Nr XLV/418/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 sierpnia 2014 r.  

w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Powiatowe Centrum 

Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialne za jej realizację. 

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

178866. 

 

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 XLV/419/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 sierpnia 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 

178947. 

 

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 XLV/420/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2014 – 2024. 

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

odpowiedzialny za jej realizację. 
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

178951. 

 

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 XLV/421/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie 

ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających 

siedzibę na obszarze powiatu raciborskiego. 

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 

179410. 

 

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 Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLV/422/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania 

statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację. 

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

179745. 

 

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 Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLV/423/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzycieli 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację. 
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

179744. 

 

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 Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLV/424/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie 

powierzenia Miastu Racibórz zarządzania drogą powiatową. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Inwestycji                        

i Remontów odpowiedzialny za jej realizację. 

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

179334. 

 

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 Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLV/425/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie 

wyrażenia woli przystąpienia z Miastem Racibórz do projektu pod nazwą „Przebudowa  

ul. Ocickiej w Raciborzu”. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Inwestycji                        

i Remontów odpowiedzialny za jej realizację. 

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

179339. 

 

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 XLV/426/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr 5 mieszczącego się w budynku 

położonym w Raciborzu przy ul. Ludwika 4, stanowiącego własność Powiatu Raciborskiego. 

Ustalił Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Józefa Stukatora jako nadzorującego 

wykonanie ww. Uchwały, a Referat Gospodarki Nieruchomościami odpowiedzialny za jej 

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

179271. 

 

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 XLV/427/2014 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie dostosowania do stanu 

faktycznego granic okręgów wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do rady powiatu. 

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

179704. 

 

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 XLIII/409/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat Raciborski na spłatę zobowiązań  

z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu – uzupełnienie. 

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 

178888. 

 

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 9 września 2014 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 9 września 2014 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego ustalenia wysokości kosztów 

usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2015 roku na obszarze Powiatu 

Raciborskiego. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2014. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu ochrony 

przeciwpowodziowej, przeciwdziałania innym zagrożeniom oraz ochrony zdrowia. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży w pierwszym przetargu 

ustnym nieograniczonym lokalu użytkowego nr 4 mieszczącego się w budynku 

położonym w Raciborzu przy ulicy Ludwika 4. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia planu wykorzystania 

zasobu nieruchomości Powiatu Raciborskiego na lata 2014-2016. 


