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OR.II.0022.1.28.2015 

PROTOKÓŁ  NR 30/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 23 czerwca 2015 r.  

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Ryszard Winiarski. 

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane 

quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał.  

   

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 29/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 18 czerwca 2015 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

 

Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego ustalili, że w okresie wakacyjnym posiedzenia 

Zarządu w miarę możliwości odbywać się będą co dwa tygodnie.  

Starosta przekazał, że kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu Raciborskiego odbędzie             

się 7 lipca 2015 r. o godz. 09.00.  

 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął szczegółowy porządek posiedzenia, który stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

Protokół Nr 29/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 18 czerwca               

2015 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią, po uzupełnieniu jego treści                

w zakresie  karty informacyjnej dot. realizacji umowy nr SZ.273.17.2014 z dnia 30.05.2014 r. 
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na zadaniu  pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku 

przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421” na str. 6 o zapis                            

„i wynikającego z tych zmian harmonogramu rzeczowo-finansowego robót.”. 

 

Ad. 2 

Skarbnik Powiatu omówiła nowy projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok.  

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

218630 . 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego                 

na 2015 rok oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 

23 czerwca 2015 r. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała nowy projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego                   

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego                   

na lata 2015 – 2025. 

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

218633. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2015 – 2025 oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję Rady 

Powiatu Raciborskiego w dniu 23 czerwca 2015 r. 

 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że ww. projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego  

zostały przedstawione na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów w dniu 22 czerwca br. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że zwróci się z prośbą do Przewodniczącego Rady 

Powiatu Raciborskiego o wprowadzenie na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu                    

23 czerwca 2015 roku: 

1) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian    

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok, 
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2) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian     

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2015 – 2025 

i jednocześnie wycofanie z porządku obrad ww. projektów uchwał przekazanych pismem               

nr OR.II.0022.3.6.2015 z dnia 9 czerwca 2015 r. 

 

Ad. 3 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok. 

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

220513. 

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 2015 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3. 

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

219981. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej                  

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego               

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3, po wprowadzeniu, na wniosek 

Wicestarosty, autopoprawek polegających na:  

1) zmianie składu dwóch przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny                 

w § 1 pkt 2, który otrzymał brzmienie: 

 „2) dwóch przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny: 

 a) Marzena Fojcik, 

 b) Ewa Jakubiak – Więcław;”, 

2) uzupełnieniu jednego przedstawiciela rady rodziców w § 1 pkt 4, który otrzymał 

brzmienie: 

 „4) jeden przedstawiciel rady rodziców: Gabriela Skotarek;”, 
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3) zmianie składu po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych                  

w § 1 pkt 5, który otrzymał brzmienie: 

 „5) po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych: 

 a) Maria Tkocz, 

 b) Mariusz Wróbel.”, 

4) wprowadzeniu w akapicie drugim uzasadnienia w tytule Uchwały Nr VIII/71/2015 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 27 maja 2015 r. przyimka „w” po zapisie „2015 r.”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Następnie Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego                   

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu                         

przy ul. Zamkowej 1. 

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

219865. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej                  

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego                 

i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1, po wprowadzeniu, na wniosek 

Wicestarosty, autopoprawek polegających na: 

1) zmianie składu dwóch przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny                 

w § 1 pkt 2, który otrzymał brzmienie: 

 „2) dwóch przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny: 

 a) Marzena Fojcik, 

 b) Ewa Jakubiak – Więcław;”, 

2) zmianie składu po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych                  

w § 1 pkt 5, który otrzymał brzmienie: 

 „5) po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych: 

 a) Maria Tkocz, 

 b) Mariusz Wróbel.”, 

3) wprowadzeniu w akapicie drugim uzasadnienia w tytule Uchwały Nr VIII/72/2015 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 27 maja 2015 r. przyimka „w” po zapisie „2015 r.”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 
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Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego                    

w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego do projektu pn. „Aktywność przez 

mobilność”. Wicestarosta poinformował, że dnia 3 czerwca 2015 r. Zarząd Powiatu 

Raciborskiego podjął Uchwałę Nr 27/97/2015 w sprawie przystąpienia Powiatu 

Raciborskiego do projektu pn. „Integracja poprzez mobilność. Edycja I”. W toku prac 

prowadzonych nad projektem zmianie uległ ostatecznie jego tytuł, który brzmi "Aktywność 

przez mobilność”. W związku z powyższym zaistniał potrzeba podjęcia przedmiotowego 

projektu uchwały. 

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

220621. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do projektu  pn. „Aktywność przez mobilność”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przystąpienia Powiatu Raciborskiego do projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych                    

w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu (I)”. 

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

220662. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych                        

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu (I)”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Ad. 4 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych                                

dot. dofinansowania kosztów wypoczynku dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnej 

pieczy zastępczej. 

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

220087. 

Wicestarosta przekazał, że Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu 

zwrócił się do Zarządu z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie dofinansowania przez Powiat 
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kosztów wypoczynku dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Zgodnie z art. 83 ust. 1 

pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej                

(t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 332) starosta może przyznać raz w roku (świadczenie 

fakultatywne) dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku 

od 6 do 18 roku życia. Dofinasowanie do wypoczynku, począwszy od 2013 r., było                       

już kilkakrotnie przedmiotem obrad Zarządu Powiatu Raciborskiego. Zarząd analizował 

możliwości finansowania zadania. Przyjęto, że przy wsparciu na poziomie 700 zł na dziecko 

szacunkowe koszty dla Powiatu to około 140.000 zł rocznie. Ostatecznie Zarząd postanowił, 

że jeżeli możliwości finansowe Powiatu pozwolą to w 2015 r. zadanie będzie realizowane. 

Dyrektor PCPR w Raciborzu w projekcie budżetu na 2015 r. zaplanował ww. kwotę. 

Jednakże ze względu na oszczędności powyższe środki nie zostały ostatecznie uwzględnione 

w budżecie na 2015 r. Przeprowadzona przez Dyrektora analiza wydatków i stopień realizacji 

planu finansowego jednostki uniemożliwia przesunięcie środków i realizację zadania                      

w bieżącym roku z budżetu PCPR w Raciborzu. W związku z powyższym Dyrektor wystąpił 

do Zarządu z zapytaniem o możliwość przeniesienia innych środków finansowych Powiatu 

Raciborskiego na ten cel i realizację zadania. Ponadto Wicestarosta przekazał, że Dyrektor 

PCPR w Raciborzu możliwość realizacji dofinansowania kosztów wypoczynku dzieci                       

i młodzieży przebywającej w rodzinnej pieczy zastępczej widzi w pozyskaniu środków 

finansowych ze źródeł zewnętrznych.   

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną Referatu Spraw 

Społecznych dot. dofinansowania kosztów wypoczynku dzieci i młodzieży przebywającej               

w rodzinnej pieczy zastępczej rozpatrzył negatywnie możliwość dofinansowania kosztów 

wypoczynku dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnej pieczy zastępczej w roku 

bieżącym ze względu na znaczne środki jakie należałoby przeznaczyć na dofinansowanie          

ww. zadania, ograniczone możliwości finansowe Powiatu Raciborskiego oraz fakt,                      

że przedmiotowe zadanie ma charakter fakultatywny. Jednocześnie, Zarząd mając                         

na względzie duże znaczenie problemu i istotę sprawy w celu zdobycia środków                          

na dofinansowanie kosztów wypoczynku dzieci i młodzieży umieszczonych w rodzinach 

zastępczych zaakceptował propozycję, aby Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Raciborzu, wspierany przez Referat Spraw Społecznych, na bieżąco monitorował 

możliwość pozyskania środków zewnętrznych na realizację przedmiotowego zadania na rok 

2016. O powyższym Kierownik Referatu Spraw Społecznych poinformuje Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.  
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Następnie Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych w postaci: telewizora analogowego, 

komputera oraz sieci gazowej, które znajdują się w ewidencji księgowej, ale nie                                   

są użytkowane w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu. 

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

219842. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na likwidację środków trwałych w postaci: 

telewizora analogowego TYP 7030 STOTCsll-94 (data zakupu - 06/1998 r.), komputera (data 

zakupu 02/2006 r.), oraz sieci gazowej (nieaktywny zawór główny), znajdujących                         

się na stanie, ale nieużytkowanych w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu.                        

O powyższym Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu poinformuje Dyrektora 

Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek omówił kartę informacyjną 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. 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 

– uzupełnienie. 

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

220281. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przypomniał,                                    

że na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 2015 r. Zarząd zapoznał się z kartą informacyjną 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. 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                

i zobowiązał Referat do uzupełnienia przedmiotowej karty informacyjnej o kilka przykładów 

obrazujących na czym polegać będzie rozszerzenie kompetencji Zarządu w stosunku                    

do regulacji określonej w Uchwale Rady Powiatu Raciborskiego Nr V/78/2003 z dnia                   

25 lutego 2003 r., a dotyczących nabywania lub wydzierżawiania nieruchomości.                            

W nawiązaniu do posiedzenia Zarządu w dniu 9 czerwca br. Członek Zarządu Powiatu 

Raciborskiego Andrzej Chroboczek powtórzył, że celem analizowanego 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 było znaczne 
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zwiększenie kompetencji Zarządu w zakresie gospodarowania nieruchomościami Powiatu 

Raciborskiego. Projekt zawierał liczne uregulowania, w których Rada Powiatu delegowała 

Zarządowi uprawnienia do samodzielnego decydowania o zbyciu, obciążaniu nieruchomości 

ograniczonymi prawami rzeczowymi, czy wynajmowania/wydzierżawiania nieruchomości             

na czas dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony. Po korektach wprowadzonych do projektu 

przez Zarząd (zastąpienie kwoty 25 tys. euro, kwotą 5 tys. euro) oraz po szczegółowej 

analizie prawnej tj. zgodności zawartych uregulowań z obowiązującym prawem (projekt 

konsultowany z nadzorem prawnym Wojewody), proponowane regulacje zostały znacznie 

okrojone. Na dzień dzisiejszy w projekcie pozostała kompetencja Zarządu do zbywania, 

nabywania, obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi do kwoty 5 tys. euro,                       

bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Rady. W praktyce przypadki takie są bardzo 

rzadkie. W latach 2012-2015 wystąpiło tylko 5 przypadków, które wg projektu uchwały                

nie wymagałoby uzyskania zgody Rady Powiatu, gdyż wartość przedmiotu umowy była 

niższa niż 5 tys. euro. Aktualnie zbywane nieruchomości powiatowe mają wartość rynkową 

znacznie wyższą.   

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami dot. 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 – uzupełnienie: 

1) z uwagi, iż zapisy 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 budzą wątpliwości prawne, a w szczególności w zakresie 

zwiększenia kompetencji Zarządu do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie 

gospodarowania nieruchomościami Powiatu Raciborskiego odstąpił od podejmowania 

dalszych kroków w celu uchwalenia ww. zasad, 

2) ustalił, że gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu 

Raciborskiego, będzie odbywać się wg aktualnego stanu prawnego tj. na podstawie 

Uchwały  Nr V/78/2003 Rady  Powiatu  Raciborskiego z  dnia  25 lutego 2003 r.                         

w  sprawie  określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, 

stanowiących własność Powiatu Raciborskiego oraz ich wydzierżawiania                                

lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata oraz obowiązujących przepisów. 
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Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zaprezentował kartę 

informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. wszczęcia postępowania 

administracyjnego w celu wydzielenia z nieruchomości stanowiących własność Powiatu 

Raciborskiego, części zajętych pod pas drogi publicznej gminnej – ulicy Zamkowej                        

w Raciborzu. 

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

218775. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek poinformował, że pismem                 

z dnia 7 października 2014 r. Gmina Miasta Racibórz zwróciła się o wszczęcie postępowania 

administracyjnego w celu wydzielenia z nieruchomości stanowiących własność Powiatu 

Raciborskiego, oznaczonych jako działki nr nr 125/12, 128/22 (k.m.1), obręb Bosac, części 

zajętych pod pas drogi publicznej gminnej – ulicy Zamkowej w Raciborzu. Do wniosku 

dołączono wstępny projekt podziału ww. działek. Zgodnie z nim z działki nr 128/22 Gmina 

Miasta Racibórz proponuje wydzielić fragment działki o pow. 0,0140 ha, stanowiący 

fragment drogi, a z działki nr 125/12 fragment o pow. 0,0205 ha, stanowiący chodnik i część 

zieleńca. Podział nieruchomości nastąpiłby w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 782), co spowoduje,                                 

iż nowopowstałe działki z mocy prawa staną się własnością Gminy Miasta Racibórz                      

(za odszkodowaniem). 

Następnie Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przekazał,                     

że w trakcie postępowania wyjaśniającego ustalono, iż proponowany podział nie pokrywa              

się w pełni z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz. 

Proponowane przez Gminę Miasta Racibórz części działek do wydzielenia pod pas drogowy 

są mniejsze, niż zakładają to zapisy planu miejscowego, co przyznaje Gmina w piśmie z dnia 

8 stycznia 2015 r. wyjaśniając, iż ogranicza się do wydzielenia części działek faktycznie 

zajętych pod pas drogowy, co znajduje uzasadnienie w praktyce i wskazuje jednocześnie                

na możliwość późniejszej zmiany planu w celu dostosowania go do granic faktycznie 

wydzielonych działek. 

Biorąc pod uwagę fakt, iż działka nr  125/12 znajduje się w trwałym zarządzie Zespołu Szkół 

Mechanicznych w Raciborzu, natomiast działka nr 128/22 znajduje się w trwałym zarządzie 

Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim 

w Raciborzu, wystąpiono o opinie ww. podmiotów. Dyrektor ZSM w Raciborzu nie udzielił 

opinii, co zgodnie z treścią pisma z dnia 20 stycznia 2015 r. zostało poczytane za brak 

zastrzeżeń. Zastrzeżenia zgłosiła natomiast Dyrektor ww. Agencji, która pismem z dnia               
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28 stycznia 2015 r. wskazała, iż nie wnosi zastrzeżeń pod warunkiem ustalenia                             

czy na proponowanym do wydzielenia fragmencie działki nr 128/22 o pow. ok. 0,0140 ha                     

nie wykonano prac budowlanych w ramach zrealizowanego projektu „Utworzenie Centrum 

Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu”.                    

O wyjaśnienie tej kwestii zwrócono się do Referatu Inwestycji i Remontów oraz Referatu 

Funduszy Zewnętrznych i Strategii Rozwoju. W opinii Referatu Inwestycji i Remontów 

podział taki ingerowałby w prace zrealizowane w ramach ww. projektu, w związku z czym 

opinia w sprawie dokonania podziału jest negatywna. Natomiast w ocenie Referatu Funduszy 

Zewnętrznych i Strategii Rozwoju przedmiotowy projekt znajduje się w okresie trwałości                       

i co do zasady teren, na którym jest realizowany powinien został własnością beneficjenta 

(powiat raciborski). Kwestia ta została dodatkowo uzgodniona z Instytucją Zarządzającą 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007-2013,                       

w wyniku czego uzyskano opinię, że podział działki nr 128/22 jest możliwy jeżeli Powiat 

Raciborski będzie właścicielem nowopowstałej działki przez cały okres trwałości projektu 

(podział dokonany w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami spowoduje zmianę właściciela z mocy prawa). Nadto na nowopowstałej 

działce nie może powstać nic, co miałoby negatywny wpływ na projekt. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w celu wydzielenia                    

z nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego, części zajętych pod pas 

drogi publicznej gminnej – ulicy Zamkowej w Raciborzu: 

1)  nie wyraził zgody na podział działki nr 128/22 w sposób zaproponowany przez Gminę 

Miasta Racibórz tj. poprzez wydzielenie fragmentu działki o pow. 0,0140 ha, mając                 

na uwadze, że ww. działka znajduje się w obrębie realizacji projektu „Utworzenie Centrum 

Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu” 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

na lata 2007-2013 i co do zasady teren, na którym jest realizowany ww. projekt w okresie 

jego trwałości powinien zostać własnością beneficjenta, którym jest powiat raciborski. 

 Ponadto Zarząd ustalił, że do omówienia tematu podziału ww. działki powróci                     

na posiedzeniu za trzy lata po upływie okresu trwałości ww. projektu, który mija                     

w grudniu 2018 r. i będzie możliwa zmiana właściciela nowopowstałej przez podział 

działki bez negatywnych skutków dla  projektu i powiatu raciborskiego,  

2) wyraził zgodę na wystąpienie z wnioskiem o dokonanie podziału działki nr 125/12                       

w sposób zaproponowany przez Gminę Miasta Racibórz tj. poprzez wydzielenie fragmentu 
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działki o pow. 0,0205 ha, z uwagi na brak zastrzeżeń trwałego zarządcy nieruchomości -               

Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego                               

dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2015 r. 

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

220552. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu, Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu, Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją Skarbnika Powiatu nt. zmian                   

w budżecie powiatu raciborskiego na 2015 r., polegających na zwiększeniu planu 

finansowego wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu w kwocie 41 159,00 zł,                    

z przeznaczeniem na zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, w tym zapewnienie bezpiecznego 

miejsca rekreacji na powietrzu i na korytarzach szkolnych, na zakup niezbędnych pomocy 

dydaktycznych oraz na zagospodarowanie oddzielnego pomieszczenia świetlicy dla uczniów 

klas starszych.  

 

Starosta przedstawił dodatkowe materiały otrzymane w dniu dzisiejszym na posiedzenie 

Zarządu Powiatu Raciborskiego, tj.: 

1) opinię Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z posiedzenia w dniu 15 czerwca 2015 r., 

która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 220829, 

2) opinie Komisji Budżetu i Finansów z posiedzenia w dniu 22 czerwca 2015 r., które 

znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 220830, 

3) opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą z posiedzenia 

w dniu 23 czerwca 2015 r., która znajduje się w systemie informatycznym Mdok                      

pod numerem UID 221054. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

Protokołowała: 

Agnieszka Bosianek 
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Podpisy Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego obecnych na posiedzeniu, zgodnie z listą 

obecności: 

1. Ryszard Winiarski – Starosta  

2. Marek Kurpis – Wicestarosta  

3. Andrzej Chroboczek – Członek Zarządu  

4. Brygida Abrahamczyk – Członek Zarządu  

5. Piotr Olender – Członek Zarządu  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23 czerwca 2015 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23 czerwca 2015 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2015 rok. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji konkursowej                 

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji konkursowej               

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do projektu pn. „Aktywność przez mobilność”. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych                      

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu (I)”. 


