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OR.II.0022.1.45.2014 

PROTOKÓŁ  NR 190/2014 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 25 listopada 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 189/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 19 listopada 2014 r.   

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

3. Sprawy różne. 

4. Realizacja uchwały Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Starosta poinformował, że w dniu 2 grudnia 2014 r. o godz. 08.00 odbędzie się kolejne 

posiedzenie Zarządu Powiatu Raciborskiego, a 1 grudnia br. o godz. 15.00 będzie miała 

miejsce I sesja nowo wybranej Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 189/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 19 listopada  

2014 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 
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Ad. 2 

 

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 

190750. 

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

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok, na wniosek Skarbnika Powiatu: 

1) zmienił treść ust. 5 w § 1, który otrzymał brzmienie: „5. Zmienia się Załącznik Nr 6  

do Uchwały Nr XXXVI/349/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2014r. z późn.zm., zgodnie  

z Załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.”,  

2) dotychczasowy ust. 5 zostaje oznaczony jako ust. 6, 

3) w Rozdziale 75411 zwiększył o kwotę 9 888,00 zł plan dotacji celowej zgodnie z decyzją 

Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.393.2.2014 z dnia 14 listopada 2014 r.,  

z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, utrzymanie gotowości bojowej  

oraz na kurs podoficerski dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w Raciborzu,  

4) w Rozdziale 92120 zwiększył o kwotę 100 000,00 zł plan dotacji celowej od Śląskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach, z przeznaczeniem  

na wykonanie remontu i odtworzenia wnętrz Kaplicy Zamkowej w Raciborzu,  

5) w Rozdziale 75411 zwiększył o kwotę 9 888,00 zł plan wydatków Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup materiałów  

i wyposażenia, utrzymanie gotowości bojowej oraz na kurs podoficerski  

dla ww. Komendy, a także dokonał drobnych przesunięć po stronie wydatków  

w ww. Rozdziale,  

6) w Rozdziale 90001 zmniejszył o kwotę 100 000,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa,  

z przeznaczeniem na zadania związane z odtwarzaniem rowów oraz ochroną powietrza  

i klimatu,  

7) w Rozdziale 90001 zwiększył o kwotę 50 000,00 zł plan wydatków Powiatowego Zarządu 

Dróg w Raciborzu, z przeznaczeniem na wykonanie robót ogólnobudowlanych związanych 

z wykonaniem rowów przy drodze powiatowej nr 3500S na odcinku od dzielnicy Miedonia 

w Raciborzu do miejscowości Brzeźnica,  
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8) w Rozdziale 90005 zwiększył o kwotę 50 000,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem na zadanie 

„Termomodernizacja oraz przebudowa budynku archiwum przy ul. Opolskiej  

w Raciborzu”,  

9) w Rozdziale 92120 zwiększył o kwotę 100 000,00 zł plan wydatków Powiatu,  

z przeznaczeniem na remont i odtworzenie wnętrz Kaplicy Zamkowej w Raciborzu. 

 

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

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt 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 

190752.  

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

rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na rok 2014, na wniosek Skarbnika Powiatu:  

1) w Rozdziale 75411 zwiększył plan dotacji celowej oraz plan wydatków Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu o kwotę 9 888,00 zł zgodnie  

z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.393.2.2014 z dnia 14 listopada 2014 r.,  

z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, utrzymanie gotowości bojowej  

oraz na kurs podoficerski dla ww. Komendy, 

2) dokonał drobnych przesunięć po stronie dochodów w Rozdziale 75411,  

3) wprowadził drobne poprawki w uzasadnieniu.  

 

Po zmianie, 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 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 
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Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie nagrody 

Starosty Raciborskiego za szczególne osiągnięcia w działalności na rzecz promocji powiatu 

raciborskiego. 

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

190687. 

Starosta poinformował, że ustanowienie nagrody za szczególne osiągnięcia w działalności  

na rzecz promocji powiatu raciborskiego będzie formą docenienia zasług w zakresie 

rozpowszechniania pozytywnych informacji o regionie, jak również popularyzacji postaci 

Mieszka IV Laskonogiego. Nagroda będzie miała formę medalu z wizerunkiem władcy. 

Nagroda będzie przyznawana w celu wyróżnienia osób fizycznych, osób prawnych, instytucji, 

organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, w tym grup nieformalnych. Nagroda 

będzie przyznawana raz do roku za miniony rok. Dopuszcza się możliwość nie przyznania 

medalu w danym roku, a także dopuszcza się możliwość przyznania więcej niż jednego 

medalu w danym roku. 

Nagrodę będzie przyznawać Starosta Raciborski po zasięgnięciu opinii komisji, w skład 

której wchodzą: 

1) dyrektor Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu jako przewodniczący, 

2) członek Zarządu Powiatu Raciborskiego, 

3) wytypowany pracownik Starostwa Powiatowego w Raciborzu, 

4) dotychczasowi laureaci nagrody. 

Nagroda wręczana będzie przez Starostę Raciborskiego i dyrektora Agencji Promocji Ziemi 

Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu podczas 

Gali Kultury Powiatu Raciborskiego. Czynności organizacyjne związane z przyznaniem 

nagrody prowadzi Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie nagrody Starosty Raciborskiego  

za szczególne osiągnięcia w działalności na rzecz promocji powiatu raciborskiego  

(po wprowadzeniu drobnych poprawek w uzasadnieniu). 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 
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Następnie Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego 

Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

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

190758. 

Wicestarosta zaproponował, aby ogłosić otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania 

publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie tj. „Prowadzenie w latach 2015 – 2017 domu dla matek z małoletnimi 

dziećmi i kobiet w ciąży oraz kobiet będących ofiarami przemocy w rodzinie, z terenu 

powiatu raciborskiego”. Zadanie realizowane będzie od dnia 14 stycznia 2015 r.  

do dnia 31 grudnia 2017 r. Powyższa propozycja spotkała się z akceptacją zebranych.  

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 wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy 

społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

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

 

Starosta przedstawił dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej udzielenia pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi 

Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

191131. 

Starosta przypomniał, że w sierpniu br. Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu zwrócił 

się z wnioskiem o przesunięcie terminu spłaty pożyczki na 2016 r. w związku z pogarszającą 

się sytuacją finansową Szpitala. Uwzględniając częściowo powyższy wniosek  

dnia 4 listopada 2014 r. Zarząd Powiatu Raciborskiego podjął uchwałę, w której wyraził 

zgodę na zmianę terminu spłaty pożyczki w następujący sposób: 

1) 1 000 000,00 zł – do dnia 19 grudnia 2014 r.; 

2) 1 000 000,00 zł – do dnia 22 grudnia 2015 r. 

Po otrzymaniu cytowanej powyżej uchwały Dyrektor Szpitala zwrócił się z prośbą o zmianę 

terminu zapłaty poszczególnych rat na 30 grudnia 2014 r. i 29 grudnia 2015 r. uzasadniając  

to tym, iż NFZ przekazuje jednostce środki finansowe za wykonane świadczenia zdrowotne  

w terminie od 23 do 28 dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni. Po uzgodnieniach  

ze Skarbnikiem Powiatu ustalono, że ze względu na zobowiązania Powiatu możliwym  
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do zaakceptowania jest termin 29 grudnia w poszczególnych latach. Przesunięcie  

na dzień 29 grudnia 2014 r. i 2015 r. terminu spłaty rat pożyczki pozwoli Szpitalowi  

na wywiązanie się z powyższego zobowiązania. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia 

pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

 

Ad. 3 

 

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 

190723. 

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

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, Zespołu Szkół Mechanicznych  

w Raciborzu, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach, Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.  

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. objęcia Patronatem Starosty Raciborskiego Makroregionalnego Turnieju Halowej Piłki 

Nożnej Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych, a także 1. rundy Pływackiej Ligi Szkół 

Mistrzostwa Sportowego i wpisania zawodów do kalendarza imprez sportowych 

i rekreacyjnych na 2014 r. pod poz. nr 66 i 67. 

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

190716. 

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

0 głosów wstrzymujących – po zapoznaniu się z kartą informacyjną Referatu Edukacji, 

Kultury i Sportu dot. propozycji zmiany w kalendarzu imprez sportowych na 2014 r.: 

1) przyznał Patronat Starosty Raciborskiego i wyraził zgodę, aby wpisać do kalendarza 

imprez sportowych pod poz. nr 66 Makroregionalny Turniej Halowej Piłki Nożnej 
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Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych i sfinansować zakup 12 piłek dla drużyn 

występujących w turnieju, których koszt nie przekroczy kwoty 800,00 zł brutto,  

2) przyznał Patronat Starosty Raciborskiego i wyraził zgodę, aby wpisać do kalendarza 

imprez sportowych pod poz. nr 67 1. rundę Pływackiej Ligi Szkół Mistrzostwa 

Sportowego i sfinansować zakup koszulek sportowych dla najlepszych zawodników  

w poszczególnych konkurencjach oraz ich trenerów, których koszt nie przekroczy kwoty 

1 200,00 zł brutto.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. przyjęcia do realizacji Programu obchodów roku Mieszka IV Laskonogiego – księcia 

raciborskiego i władcy Polski. 

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

190693. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z Programem obchodów roku Mieszka IV 

Laskonogiego – księcia raciborskiego i władcy Polski wprowadził n/w zmiany:  

1) konkurs wiedzy o księciu Mieszku IV Laskonogim skierowany ma zostać do młodzieży 

gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej powiatu raciborskiego oraz przeprowadzony  

w ww. placówkach,  

2) w wycieczce: „Zamek Piastowski w Raciborzu – Wawel w Krakowie” wezmą udział 

laureaci konkursu wiedzy o księciu Mieszku IV Laskonogim. 

 

Ponadto Zarząd polecił, aby ww. Program uzupełnić o: 

1) rajd motocyklowy śladami grodów księcia Mieszka IV Laskonogiego, który skierowany 

ma zostać do mieszkańców powiatu raciborskiego oraz środowiska motocyklistów  

(III kwartał 2015 r.), 

2) konferencję oraz koncert podsumowujący „Rok Mieszka IV Laskonogiego – księcia 

raciborskiego i władcy Polski", które skierowane mają zostać do mieszkańców powiatu 

raciborskiego (IV kwartał 2015 r.). 

 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – przyjął do realizacji Program obchodów roku 

Mieszka IV Laskonogiego – księcia raciborskiego i władcy Polski. W związku z powyższym 

polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu ujęcie Programu obchodów  

w kalendarzu imprez kulturalnych na 2015 r. i zabezpieczenie na ten cel kwoty 10 000,00 zł.  
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Starosta zaprezentował kartę informacyjną Wydziału Geodezji dot. pozostawienia 

niewykorzystanych w 2014 r. środków w budżecie Wydziału Geodezji na rok 2015 celem 

zakupu nowej aplikacji. 

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

189779. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że w budżecie na rok 2015 zaplanowano kwotę nadwyżki 

za rok 2014. Ponadto należy wprowadzić ograniczenie wydatków na rok przyszły  

do niezbędnego minimum, co wynika z braków w placówkach oświatowych. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż przy podziale nadwyżki w 2015 r. 

niewykorzystane przez Wydział Geodezji w roku bieżącym środki z rozdziału 71014 zostaną 

przeznaczone na zakup nowej aplikacji, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania  

dla potrzeb Wydziału Geodezji. 

 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Funduszy Zewnętrznych  

i Strategii Rozwoju dot. przedkładania w miesiącach czerwiec i listopad zbiorczej informacji 

nt. realizacji programów zewnętrznych, do których przystąpił Powiat Raciborski. 

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

190885. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację nt. realizacji programów zewnętrznych,  

do których przystąpił Powiat Raciborski – stan na 31.10.2014 r. oraz polecił Kierownikowi 

Referatu Funduszy Zewnętrznych i Strategii Rozwoju umieścić ją na stronie internetowej 

Powiatu Raciborskiego. 

 

 

W tym miejscu posiedzenie opuścił Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Norbert Mika.  

 

 

Starosta przedstawił dodatkową kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów  

dot. wyrażenia zgody na wykonanie i zapłatę za roboty nie ujęte w dokumentacji projektowej 

na zadaniu: „Termomodernizacja oraz przebudowa budynku archiwum przy ul. Opolskiej  

w Raciborzu – etap I (docieplenie dachu)”. 

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

190726. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wykonanie i zapłatę za roboty nie ujęte  
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w dokumentacji projektowej na zadaniu: „Termomodernizacja oraz przebudowa budynku 

archiwum przy ul. Opolskiej w Raciborzu – etap I (docieplenie dachu)”, jednocześnie: 

1) akceptując Protokół konieczności wykonania robót zamiennych spisanym na ww. zadaniu,  

2) zatwierdzając Protokół konieczności dokonania zmiany umowy.  

Mając na uwadze powyższe, Zarząd wyraził zgodę na dokonanie zmiany umowy  

nr SZ.273.40.2014 z dnia 8 października 2014 r. w zakresie wynikającym z ww. protokołów, 

tj. wykonania robót zamiennych i zmiany terminu realizacji. 

 

Starosta omówił protokół nr 11/13.11./2014 z przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Raciborzu odbytego w dniu 13 listopada 2014 r. w siedzibie Spółki. 

Ww. protokół znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 190841. 

Starosta poinformował, że w ramach realizacji porządku posiedzenia członkowie Rady 

zapoznali się z informacją Zarządu Spółki o bieżącej sytuacji ekonomicznej Spółki. Ponadto 

Prezes Zarządu przekazał informację o wyroku sądu I instancji w procesie Spółki przeciwko 

członkom Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji o zwrot wynagrodzeń z tytułu pełnionej 

funkcji. Starosta przypomniał, że Zgromadzenie Wspólników zobowiązało Zarząd 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. do dochodzenia  

od Pana Ryszarda Rudnika oraz od Pana Henryka Kopla roszczeń z tytułu zwrotu nienależnie 

pobranych świadczeń pieniężnych związanych z pełnieniem funkcji członków Rady 

Nadzorczej Spółki w okresie od 24 maja 2010 r. do 10 lipca 2013 r. Zgodnie z wyrokiem sądu 

byli członkowie Rady Nadzorczej powinni zwrócić nienależnie pobrane świadczenia 

pieniężne związane z pełnieniem ww. funkcji.  

Ponadto Starosta przekazał, że Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 13 listopada 2014 r. 

wybrała Kancelarię Podatkowo – Księgową LEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

w Raciborzu celem przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014, 

podejmując uchwałę nr 18/2014.  

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z opinią prawną adwokata Szymona Stuchlego  

z Kancelarii Adwokackiej w Raciborzu z dnia 29 października 2014 r., w wyniku dyskusji 

oraz mając dalsze wątpliwości podjęła uchwałę nr 19/2014 w sprawie wystąpienia do Zarządu 

Spółki o wyjaśnienia w sprawie przyznawania nagród rocznych Prezesowi Zarządu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z Protokołem nr 11/13.11./2014 z przebiegu 

posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu odbytego w dniu 13 listopada 2014 r. 
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w siedzibie Spółki. W związku z przekazaną przez Prezesa Zarządu informacją o wyroku 

sądu I instancji w procesie Spółki przeciwko członkom Rady Nadzorczej poprzedniej 

kadencji o zwrot wynagrodzeń z tytułu pełnionej funkcji Zarząd Powiatu Raciborskiego 

polecił, aby Prezes poinformował o podejmowanych czynnościach prawnych związanych  

z ww. procesem. 

 

Starosta zapoznał zebranych z informacją o decyzjach Zarządu Powiatu Raciborskiego,  

które nie zostały zrealizowane w latach 2013 – 2014. 

Starosta poinformował, że w przypadku decyzji z 10 stycznia 2014 r. w sprawie udzielenia 

odpowiedzi na wniosek nr 1 Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy  

z Zagranicą z posiedzenia w dniu 7 stycznia 2014 r. dotyczący przedstawienia młodzieży  

ze szkół Powiatu Raciborskiego i Powiatu Märkischer idei obozu związanego ze sprzątaniem 

cmentarza przy ul. Starowiejskiej w Raciborzu nie został on zrealizowany, gdyż zarówno 

szkoły z partnerskiego Powiatu, jak i zarządca cmentarza nie były zainteresowane ww. ideą. 

Nawiązując do decyzji z dnia 4 marca 2014 r. Zarząd Powiatu Raciborskiego ponownie 

polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu przygotować na posiedzenie  

w styczniu 2015 r. doprecyzowane kryteria i zapisy regulaminów przyznawania nagród 

Starosty Raciborskiego oraz nagród Dyrektora Szkoły/Placówki dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Raciborski.  

W związku z koniecznością ograniczenia wydatków na rok przyszły do niezbędnego 

minimum Zarząd odstąpił od propozycji przyznawania stypendiów dla doktorantów  

– mieszkańców powiatu raciborskiego (decyzja z dnia 10 września 2013 r.).  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

na kolejne posiedzenie przygotować kartę informacyjną określającą terminy realizacji  

n/w decyzji dotyczących: 

1) przygotowania propozycji zmiany zapisów Uchwały Nr XXVI/267/2013 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania 

dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków oraz sposobu kontroli wykonania zadania w części 

dotyczącej terminów składania wniosków o udzielenie dotacji i weryfikacji ich przez 

Zarząd (§ 7 ust. 1 i ust. 4 Uchwały),  

2) przygotowania wstępnych założeń do polityki oświatowej Powiatu Raciborskiego, 
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3) dokonania analizy zapisów Uchwały Nr XLVI/437/2010 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zasad przyznawania Stypendiów Starosty 

Raciborskiego dla najzdolniejszych studentów – mieszkańców powiatu raciborskiego. 

Nawiązując do polecenia z posiedzenia w dniu 20 sierpnia 2013 r. dotyczącego 

przygotowania zmiany projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia 

zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu 

Raciborskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata  

lub na czas nieoznaczony Zarząd Powiatu Raciborskiego ponownie polecił Kierownikowi 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami, aby ww. projekt uchwały został przedstawiony  

na jedno z posiedzeń w styczniu 2015 r.  

 

Ad. 4  

 

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 Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały 

Nr XXXVI/355/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na ustanowienie prawa nieodpłatnego użytkowania lokalu użytkowego nr 2, 

mieszczącego się w budynku nr 2A, położonym w Raciborzu przy ul. Gamowskiej nr 3  

na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu – uzupełnienie. 

Starosta przekazał, że w oparciu o zgodę Rady Powiatu Raciborskiego na ustanowienie 

nieodpłatnego użytkowania, reprezentanci Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 6 listopada 

2014 r. zawarli ze Szpitalem Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu umowę 

ustanowienia prawa użytkowania, w formie aktu notarialnego (Rep. A nr 4475/2014). 

Powyższa czynność prawna zakończyła postępowanie w przedmiotowej sprawie.  

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

189093. 

 

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 25 listopada 2014 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 25 listopada 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 zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2014. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie nagrody Starosty Raciborskiego  

za szczególne osiągnięcia w działalności na rzecz promocji powiatu raciborskiego. 

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

na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy 

społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

udzielenia pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 

Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 


