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OR.II.0022.1.39.2014 

PROTOKÓŁ  NR 184/2014 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 14 października 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 183/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 7 października 2014 r.   

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Analiza funkcjonowania oświaty ponadgimnazjalnej na terenie Powiatu Raciborskiego 

oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014. 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

5. Sprawy różne. 

6. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Starosta poinformował, że w dniu 21 października br. o godz. 07.45 odbędzie się kolejne 

posiedzenie Zarządu Powiatu Raciborskiego, a o godz. 09.00 w Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym w Rudach rozpocznie się wspólne posiedzenie Zarządów Powiatu 

Kędzierzyńsko – Kozielskiego oraz Raciborskiego. 

 

Starosta poinformował, że w dniu 1 października 2014 r. na zasłużoną emeryturę przeszedł 

długoletni Nadleśniczy PGL LP Nadleśnictwa Rudy Raciborskie mgr inż. Zenon Pietras. 

Stanowisko Nadleśniczego objął mgr inż. Robert Pabian. Jak ustalono z Przewodniczącym 
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Rady Powiatu Raciborskiego zarówno Pan Pietras, jak i Pan Pabian zostaną zaproszeni  

na sesję w dniu 28 października br.  

 

Ad. 1 

Protokół Nr 183/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 7 października 2014 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.  

Ad. 2 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Rady 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 

185037. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok: 

1) zmniejszył w Rozdziale 80130 o kwotę 15 075,00 zł plan dotacji celowej ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z rozliczeniem projektu „Doskonalenie 

zawodowe techników ekonomistów w warunkach niemieckich” Fundacja Rozwoju 

Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” 

Leonardo da Vinci,  

2) zwiększył w Rozdziale 85420 o kwotę 28 000,00 zł plan dochodów Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego w Rudach z tytułu obciążenia placówek opiekuńczo – 

wychowawczych opłatą za wyżywienie, zakup leków i odzieży dla nieletniego 

wychowanka tej placówki podczas pobytu w mow-ie zgodnie z Rozporządzeniem MENiS 

z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek 

publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach  

oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci  

w tych placówkach,  

3) zmniejszył w Rozdziale 80130 o kwotę 15 075,00 zł plan wydatków Zespołu Szkół 

Ekonomicznych w Raciborzu w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu unijnego 

„Doskonalenie zawodowe techników ekonomistów w warunkach niemieckich”,  

4) zwiększył w Rozdziale 85420 o kwotę 28 000,00 zł plan wydatków Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego w Rudach z przeznaczeniem na płace oraz na zakup  

72 kompletów pościeli, poszewek i prześcieradeł, tapczaników i komód na doposażenie 

pokoi wychowanków,  



 3 

5) polecił Skarbnikowi Powiatu uszczegółowić uzasadnienia załączników nr 1 i nr 2 projektu 

uchwały.  

 

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 dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2014 rok oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję w dniu 28 października 2014 r. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2014 – 2024. 

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

185109. 

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 dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2014 – 2024 oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję  

w dniu 28 października 2014 r. (po uwzględnieniu zmian wynikających z projektu uchwały,  

o której mowa powyżej). 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia 

„Roku pamięci księcia Mieszka". 

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

179767. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie ogłoszenia „Roku pamięci księcia Mieszka" wniósł autopoprawki 

do przedmiotowego projektu uchwały polegające na uszczegółowieniu tytułu, § 1  

oraz uzasadnienia.  

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków (nieobecny podczas 

głosowania Wicestarosta Andrzej Chroboczek) – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 

wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie ogłoszenia roku 2015 „Rokiem Księcia raciborskiego Mieszka IV Laskonogiego” 

oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję w dniu 28 października 2014 r. 
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Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 10. 

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

182320. 

Starosta poinformował, że ostateczne pismo NZOZ „Centrum Zdrowia” Sp. z o.o.  

w Raciborzu potwierdzające wolę zakupu nieruchomości położonej w Raciborzu  

przy ulicy Klasztornej 10 za cenę 1 500 000,00 zł brutto, płatną jednorazowo powinno zostać 

dostarczone do tut. Starostwa do dnia sesji w dniu 28 października 2014 r.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków (nieobecny podczas głosowania 

Wicestarosta Andrzej Chroboczek) – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 

wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu  

przy ulicy Klasztornej 10 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 28 października 

2014 r. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych  

na realizację tych zadań w 2014 r. 

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

183903. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków (nieobecny podczas głosowania 

Wicestarosta Andrzej Chroboczek) – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 

wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2014 r. oraz postanowił  

o jego skierowaniu na sesję w dniu 28 października 2014 r. W związku z powyższym polecił 

Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych przekazać ww. projekt uchwały  

do zaopiniowania Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych.  

Ad. 3 

Wicestarosta zapoznał zebranych z materiałem pt. „Analiza funkcjonowania oświaty 

ponadgimnazjalnej na terenie Powiatu Raciborskiego oraz informacja o stanie realizacji zadań 

oświatowych w roku szkolnym 2013/2014”. 
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Ww. materiał znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 185094. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

1 głosem wstrzymującym – pozytywnie zaopiniował materiał pt. „Analiza funkcjonowania 

oświaty ponadgimnazjalnej na terenie Powiatu Raciborskiego oraz informacja o stanie 

realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014” oraz postanowił o jego 

skierowaniu na sesję w dniu 28 października 2014 r. 

Ad. 4 

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 

185021. 

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

 

W tym miejscu Skarbnik Powiatu przedstawiła pismo Dyrektora II Liceum 

Ogólnokształcącego w Raciborzu z dnia 14 października 2014 r. w sprawie przesunięcia 

środków finansowych zaoszczędzonych na energii cieplnej i przeznaczenia ich na zakup 

kserokopiarki w kwocie 9 000,00 zł.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora II Liceum 

Ogólnokształcącego w Raciborzu z dnia 14 października 2014 r. w sprawie przesunięcia 

środków finansowych zaoszczędzonych na energii cieplnej i przeznaczenia ich na zakup 

kserokopiarki w kwocie 9 000,00 zł polecił, aby Dyrektor na posiedzeniu  

w dniu 21 października br. (godz. 07.45) wyjaśnił ww. sprawę.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po omówieniu przez Skarbnika Powiatu pism Dyrektora 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach z dnia 14 października 2014 r.  

w sprawie:  

1) przesunięcia niewykorzystanych środków finansowych przeznaczonych na zakup energii  

i wody w kwocie 29 000,00 zł na zakup 4 zestawów komputerowych, zakup notebooka, 

generalną naprawę samochodu,  

2) przesunięcia środków finansowych przeznaczonych na wydatki osobowe niezaliczane  

do wynagrodzeń w kwocie 5 500,00 zł na kurs kwalifikacyjny dla uczniów – obsługa 
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wózków widłowych, doposażenie warsztatów szkolnych, zakup obuwia i sprzętu 

sportowego  

polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu oraz Dyrektorowi MOW w Rudach 

przeanalizować ww. sprawę i przedstawić jej wyniki na posiedzeniu w dniu 28 października 

br.  

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  

w Raciborzu przy ul. Jana 14. 

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

184967. 

Wicestarosta przypomniał, że zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się  

w drodze konkursu. Natomiast § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej 

szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej mówi, że konkurs  

na stanowisko dyrektora publicznej szkoły ogłasza organ prowadzący szkołę. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu przy ul. Jana 14.  

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

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie unieważnienia 

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 

184821. 

Starosta przypomniał, że dnia 9 września 2014 r. Zarząd podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację 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". W wyznaczonym terminie w ogłoszeniu o otwartym konkursie 



 7 

ofert do Starostwa Powiatowego w Raciborzu nie wpłynęła żadna oferta. W związku  

z niezłożeniem żadnej oferty zgodnie z art. 18 a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ administracji publicznej 

unieważnia otwarty konkurs ofert. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie unieważnienia otwartego konkursu 

ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu ochrony 

przeciwpowodziowej, przeciwdziałania innym zagrożeniom oraz ochrony zdrowia. 

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

Ad. 5 

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 

184918. 

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

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, II Liceum Ogólnokształcącego  

w Raciborzu, Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Zespołu Szkół 

Zawodowych w Raciborzu. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia 

zgody na zmianę terminu realizacji na zadaniu: „Termomodernizacja budynku 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 9". 

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

185119. 

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

0 głosów wstrzymujących: 

1) wyraził zgodę na zmianę terminu realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 9" o 12 dni 

roboczych, tj. do dnia 29 października 2014 r., 

2) zatwierdził Protokół konieczności dokonania zmiany umowy.  

Jednocześnie Zarząd mając na uwadze powyższe wyraził zgodę na dokonanie w umowie  

nr SZ.273.13.2014 z dnia 12 maja 2014 r. zmiany w zakresie terminu realizacji ww. zadania 

oraz w związku z tym harmonogramu rzeczowo – finansowego robót. 
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Starosta przedstawił pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu 

dot. liczby dzieci pochodzących z Powiatu Raciborskiego przebywających w placówkach 

opiekuńczo – wychowawczych w Pogrzebieniu i Kuźni Raciborskiej, wg stanu na ostatni 

dzień III kwartału 2014 r. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 184332. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Raciborzu o liczbie dzieci pochodzących z Powiatu Raciborskiego 

przebywających w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Pogrzebieniu 

i w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Kuźni Raciborskiej, wg stanu na ostatni dzień  

III kwartału 2014 r.  

 

Starosta zaprezentował materiały dla Komisji Budżetu i Finansów – Analizę planów 

finansowych powiatowych placówek oświatowych w porównaniu do subwencji oświatowej  

w latach 2013-2014. 

Ww. materiały znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 185027. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z Analizą planów finansowych 

powiatowych placówek oświatowych w porównaniu do subwencji oświatowej  

w latach 2013-2014 polecił Skarbnikowi Powiatu przekazać ww. materiały na najbliższe 

posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po przestawieniu przez Skarbnika Powiatu pism Dyrektora 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu z dnia 10 i 13 października 2014 r.,  

w których poinformowano o tym, że do końca 2014 r. nie zostaną wykonane dochody  

w kwocie 155 760,00 zł i że nie ma możliwości zmniejszenia wydatków rzeczowych  

o ww. kwotę, polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu oraz Dyrektorowi 

CKU w Raciborzu przeanalizować powyższą sprawę i przedstawić jej wyniki na posiedzeniu  

w dniu 28 października br.  

Ad. 6 

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: 

1) Uchwały Nr XLVI/428/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 września 2014 r.  

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, 
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2) Uchwały Nr XLVI/433/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 września 2014 r.  

w sprawie stwierdzenia oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr XLIII/412/2014 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie podziału powiatu 

raciborskiego na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do rady powiatu,  

3) Uchwały Nr XLVI/434/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 września 2014 r.   

w sprawie rozpatrzenia skargi pana Marka Labusa na działalność Zarządu Powiatu 

Raciborskiego i Starosty Raciborskiego Adama Hajduka,  

4) Uchwały Nr XLVI/435/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 września 2014 r.   

w sprawie rozpatrzenia skargi pana Adama Potockiego na działalność Starosty 

Raciborskiego Adama Hajduka. 

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

184898. 

 

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 XLVI/429/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 września 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 

184450. 

 

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 XLVI/430/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 września 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. 

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

184456. 
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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 Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do określenia 

realizacji Uchwały Nr  XLVI/431/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 września  

2014 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

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

i Spraw Obywatelskich odpowiedzialny za jej realizację. 

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

184951. 

 

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 XLVI/432/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie 

nieodpłatnego nabycia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej  

w Brzeźnicy. 

Ustalił Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Józefa Stukatora jako nadzorującego 

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

realizację. 

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

184789. 

 

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 14 października 

2014 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 14 października 2014 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu przy ul. Jana 14. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie unieważnienia otwartego konkursu 

ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu ochrony 

przeciwpowodziowej, przeciwdziałania innym zagrożeniom oraz ochrony zdrowia. 


