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OR.II.0022.1.9.2016 

PROTOKÓŁ  NR 69/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 8 marca 2016 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 68/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 1 marca 2016 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

5. Realizacja uchwały Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Skarbnik Powiatu zwróciła się z prośbą do Starosty o rozszerzenie porządku posiedzenia                   

o dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian               

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok, który omówiony zostanie w dalszej części 

protokołu. 

Po rozszerzeniu porządku posiedzenia przedmiotowy projekt uchwały zostanie ujęty jako             

pkt 8, a pozostałe materiały jako pkt 9 – 14. 

 

Po zmianie, 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. 

 

Starosta przekazał, że kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 15 marca 2016 r.  

o godz. 08.00.  
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Ad. 1 

 

Protokół Nr 68/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 1 marca 2016 r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią, po poprawieniu jego zapisów                 

na str. 9 i 12.    

 

Ad. 2 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Raciborskiego za 2015 rok. 

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

256427. 

Starosta dodał, że do ww. projektu uchwały dołączono sprawozdania z realizacji zadań 

powiatowych służb, inspekcji i straży. 

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 przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu 

Raciborskiego za 2015 rok oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 29 marca   

2016 r. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił o przekazaniu na sesję w dniu 29 marca 2016 r.: 

1) informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie działania Komendy Powiatowej Policji                

w Raciborzu w 2015 r., 

2) sprawozdania z realizacji zadań w powiecie raciborskim przez Placówkę Straży Granicznej 

w Rudzie Śląskiej za rok 2015, 

3) sprawozdania z realizacji zadań Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej                

w Raciborzu za rok 2015 - Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu 

raciborskiego za 2015 rok, 

4) sprawozdania z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Powiatu 

Raciborskiego w roku 2015. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

informacji o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia 

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

256429. 

Starosta dodał, że do przedmiotowego projektu uchwały dołączono informacje sporządzone 

przez instytucje odpowiedzialne za ochronę przeciwpożarową oraz przeciwpowodziową         

w powiecie raciborskim.  

W tym miejscu Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Brygida Abrahamczyk złożyła 

wniosek o sporządzenie informacji nt. budowy/montażu zasuwy w Krzanowicach na suchym 

polderze.   

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 przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego              

i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 29 marca 2016 r. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił o przekazaniu na sesję w dniu 29 marca 2016 r.: 

1) informacji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu o stanie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego powiatu raciborskiego za 2015 rok, 

2) informacji Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Biuro Terenowe                    

w Raciborzu w zakresie bezpieczeństwa powodziowego na terenie powiatu raciborskiego, 

3) informacji Zarządu Zlewni Górnej Odry w Raciborzu nt. zrealizowanych prac                          

w 2015 r. na rzekach administrowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej                    

w Gliwicach a znajdujących się w granicach powiatu raciborskiego, 

4) informacji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach w zakresie stanu 

realizacji inwestycji pt. „Budowa Zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny 

(polder)”: 

a) opis przedsięwzięcia „Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze 

woj. Śląskie (polder)”, 

b) Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny (Polder). Zakres realizowanych               

oraz wykonanych robót – styczeń 2016 r., 

c) mapa Zbiornika. 

Jednocześnie Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Powiatowego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego przygotować informację dotyczącą budowy/montażu zasuwy                    

w Krzanowicach na suchym polderze i udzielić w ww. zakresie odpowiedzi Członkowi 

Zarządu Powiatu Raciborskiego Brygidzie Abrahamczyk. 
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Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawił projekt uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu 

Raciborskiego prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, 

położonej w Raciborzu przy ul. 1 Maja 3, w drodze jej darowizny. 

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

256538. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek poinformował,  

że przedmiotowy projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu 

Raciborskiego prawa własności nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. 1 Maja 3, 

składającej się z działek nr nr 4192/118 (arkusz mapy 4), 1057/237 (arkusz mapy 3), obręb 

Racibórz, o łącznej pow. 1,0128 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr GL1R/00035439/7, 

prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Raciborzu, stanowiącej własność Skarbu Państwa                   

w użytkowaniu wieczystym Powiatu Raciborskiego, na którym to prawie został ustanowiony 

trwały zarząd na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu. 

Przedmiotowa nieruchomość jest wykorzystywana jako siedziba i baza sprzętowo-

materiałowa Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu. Z tytułu prawa użytkowania 

wieczystego ww. nieruchomości, obecnie Powiat Raciborski uiszcza corocznie na rzecz 

Skarbu Państwa opłatę wynoszącą 3.989,42 zł. Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego 

Andrzej Chroboczek podkreślił, że przedmiotowa nieruchomość służy wyłącznie realizacji 

celu publicznego jakim jest budowa i utrzymywanie dróg powiatowych oraz jako siedziba 

ww. jednostki organizacyjnej. Nieruchomość ta nie ma charakteru komercyjnego                              

i nie przynosi jakiegokolwiek dochodu na rzecz Powiatu Raciborskiego. Nabycie prawa 

własności przedmiotowej nieruchomości na rzecz Powiatu Raciborskiego, w drodze                       

jej darowizny, spowodowałoby wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego (konfuzja 

praw), a wskutek tego zmniejszenie obciążenia finansowego Powiatu Raciborskiego. 

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 wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Raciborskiego prawa 

własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Raciborzu                         

przy ul. 1 Maja 3, w drodze jej darowizny oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję                 

w dniu 29 marca 2016 r. 
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Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego                       

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej regulaminu określającego niektóre zasady 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

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

256123. 

Wicestarosta przekazał, że w przedmiotowym regulaminie dokonano zmiany w części 

dotyczącej dodatków funkcyjnych dla wicedyrektorów i kierowników poprzez wskazanie 

kwoty wysokości dodatku, a nie minimalnej i maksymalnej wartości procentowej dodatku.   

Działając w oparciu o Uchwałę nr XIX/196/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 maja 

2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji                               

z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu lub organami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, Zarząd Powiatu 

skierował projekt omawianej uchwały Rady Powiatu Raciborskiego do konsultacji. 

Konsultacje prowadzono w formie pisemnego i elektronicznego wyrażania opinii w terminie 

od 10 do 24 lutego 2016 r. Osobą uprawnioną do kontaktu z organizacjami pozarządowymi 

była Pani Beata Janowicz - inspektor Referatu Edukacji, Kultury i Sportu.                                

Żadna z organizacji nie wzięła udziału w konsultacjach.  

Wicestarosta poinformował, że stosownie do zapisu art. 30 ust. 6a Karty Nauczyciela 

regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. 

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 zmiany uchwały dotyczącej regulaminu określającego niektóre 

zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,            

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 29 marca 2016 r. 

 

Następnie Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

założenia Liceum Ogólnokształcącego nr 1 dla Dorosłych w Raciborzu i włączeniem                      

go do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu z siedzibą                

przy ul. Gimnazjalnej 3. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

253914. 

Wicestarosta  przekazał, że Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 

w Raciborzu zwrócił się z prośbą o utworzenie Liceum Ogólnokształcącego nr 1                              

dla Dorosłych w Raciborzu chcąc poszerzyć ofertę dydaktyczną ww. centrum. Oferta nauki                  

w nowej szkole adresowana  jest do dorosłych absolwentów szkół podstawowych, gimnazjów 

i zasadniczych szkół zawodowych. Szkoła umożliwi kontynuację nauki, uzyskanie 

świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa maturalnego.  

Ponadto Wicestarosta poinformował, że działając w oparciu o Uchwałę Nr XIX/196/2012 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych 

zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku 

Publicznego w Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego              

i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej organizacji projekt omawianej uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

należy skierować do konsultacji. 

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 założenia Liceum Ogólnokształcącego nr 1 dla Dorosłych                         

w Raciborzu i włączenia go do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1                    

w Raciborzu z siedzibą przy ul. Gimnazjalnej 3, po wprowadzeniu autopoprawek 

polegających na poprawieniu drobnych błędów redakcyjnych w tytule oraz w załączniku              

nr 1 i 2. 

Jednocześnie Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu przygotować 

na kolejne posiedzenie projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji ww. projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

Ad. 3 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

konsultacji założeń realizacji projektu pn.: „Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki 

zawodów w Powiecie Raciborskim”. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

256734. 

Wicestarosta poinformował, że Powiat Raciborski będzie się starać o dofinansowanie 

projektu obejmującego remont sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zapewnieniem 

wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych w Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu i Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu. Dofinansowanie ma pochodzić 

ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata                

2014-2020 – Poddziałanie 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – Regionalne 

Inwestycje Terytorialne (RIT). Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2014-2020 ogłosiła 

konkurs 1 lutego 2016 r., a nabór trwa do 4 kwietnia 2016 r.  

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPSL.12.02.02-IZ.01-24-043/15 w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020                         

OŚ PRIORYTETOWA XII Infrastruktura edukacyjna, DZIAŁANIE 12.2 Infrastruktura 

kształcenia zawodowego, PODDZIAŁANIE 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – 

RIT Subregionu Zachodniego, ocena wniosków dokonywana jest w oparciu o kryteria wyboru 

projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WSL 2014-2020. Po spełnieniu 

kryteriów oceny formalnej następuje ocena merytoryczna projektu. Jednym z kryteriów                 

tej oceny jest zgodność projektu ze Strategią ZIT/RIT gdzie będzie oceniany m.in. udział 

partnerów i społeczności lokalnych w planowaniu projektu oraz jego realizacji poprzez 

przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu na stronie internetowej wnioskodawcy. 

Przeprowadzenie konsultacji założeń realizacji projektu pn.: „Nowoczesne pracownie                        

do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim” umożliwi zdobycie            

dodatkowych punktów na etapie oceny merytorycznej, a w efekcie końcowym uzyskanie 

wyższej oceny projektu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie konsultacji założeń realizacji projektu 

pn.: „Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim”,                 

po wprowadzeniu autopoprawek polegających na poprawieniu drobnych błędów 

redakcyjnych w uzasadnieniu oraz załączniku. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 
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Skarbnik Powiatu zaprezentowała dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok. 

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

256907. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że w przedmiotowym projekcie uchwały: 

1) zwiększa się w Rozdziale 75075 o kwotę 20 000 zł plan dotacji celowej zgodnie                         

z Zarządzeniem Nr 625/2016 z dnia 9 lutego 2016 r. Prezydenta Miasta Racibórz,                     

z przeznaczeniem na współfinansowanie przedsięwzięć promocyjno - kulturalnych                   

na terenie Raciborza, 

2) zwiększa się w Rozdziale 75075 o kwotę 20 000 zł plan wydatków będących w dyspozycji 

Wydziału Organizacyjnego, z przeznaczeniem na zorganizowanie uroczystości otwarcia 

kaplicy zamkowej 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 dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2016 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2016 r. 

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

256473.  

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

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

nr 2 „Mechanik”  w Raciborzu, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu z dnia 

29 lutego 2016 r. i 4 marca 2016 r., Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu, 

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych w postaci: nawierzchni boiska (boisko 

asfaltowe), kserokopiarki Canon NP-6216, młotu udarowego, 16 zestawów komputerowych,               



 

 

9 

które znajdują się w ewidencji księgowej, ale nie są użytkowane w Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu. 

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

256302.  

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

nawierzchni boiska (boisko asfaltowe), kserokopiarki Canon NP-6216, młotu udarowego,              

16 zestawów komputerowych, które znajdują się w ewidencji księgowej,                                        

ale nie są użytkowane w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”                    

w Raciborzu. O powyższym Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu poinformuje 

Dyrektora ww. jednostki. 

 

Starosta zapoznał zebranych z pismem Biura Rady nr BR.0012.1.13.2016 z dnia 2 marca 

2016 r., w którym w imieniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej poproszono                              

o przedstawienie na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 8 marca 2016 r. informacji                 

nt. kosztów funkcjonowania Zintegrowanego Sytemu Zarządzania w kontrolowanym okresie 

(m.in. koszty uzyskania certyfikatu zewnętrznego, koszty związane z wynagradzaniem 

audytorów wewnętrznych). 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 256143.  

W tym miejscu Sekretarz Powiatu przypomniała, że Zarząd na posiedzeniu w dniu 16 lutego 

br. polecił Pełnomocnikowi ds. Zarządzania Jakością przygotować dla Komisji Rewizyjnej 

stosowne materiały dot. kontroli Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie 

Powiatowym w Raciborzu oraz poprosił o udział w posiedzeniu Komisji w dniu 8 marca br. 

Następnie Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z przygotowanym przez Pełnomocnika            

ds. Zarządzania Jakością projektem odpowiedzi na ww. pismo Biura Rady, przedstawiającym 

wyliczenia nt. kosztów uzyskania certyfikatu i kosztów związanych z wynagradzaniem 

audytorów wewnętrznych w kontrolowanym okresie (2011 r. – 2015 r.). 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował przedłożony projekt odpowiedzi na pismo                 

nr BR.0012.1.13.2016 z dnia 2 marca 2016 r. dot. kosztów funkcjonowania Zintegrowanego 

Systemu Zarządzania w tut. Starostwie w kontrolowanym okresie (2011 r. – 2015 r.) i polecił 

Pełnomocnikowi ds. Zarządzania Jakością przedstawienie informacji w ww. zakresie                    

na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 8 marca 2016 roku. 
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Następnie Starosta zaprezentował interpelacje złożone przez radnych na sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 29 lutego 2016 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok 

pod numerem UID 256779 .  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił: 

1) Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów udzielić odpowiedzi na interpelację nr 1 

radnego Dominika Koniecznego, 

2) Naczelnikowi Wydziału Komunikacji i Transportu udzielić odpowiedzi na interpelację nr 2 

radnego Dominika Koniecznego. Szczegółowych informacji udzieli Członek Zarządu 

Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek, 

3) Inspektorowi ds. prawnych w Biurze Obsługi Prawnej udzielić odpowiedzi                        

na interpelację nr 3 radnego Dominika Koniecznego. W związku z powyższym polecił 

Inspektorowi ds. prawnych przygotować na jedno z najbliższych posiedzeń projekt 

odpowiedzi na ww. interpelację. Szczegółowych informacji udzieli Członek Zarządu 

Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek, 

4) Inspektorowi ds. współpracy z mediami Wydziału Organizacyjnego udzielić odpowiedzi 

na interpelację radnego Dawida Wacławczyka. W związku z powyższym polecił 

Inspektorowi ds. współpracy z mediami przed udzieleniem odpowiedzi zwrócić                       

się do Prezydenta Miasta Racibórz o podanie informacji w kwestii zorganizowania w roku 

bieżącym bądź przyszłym zjazdu raciborzan mieszkających w Niemczech.  

 

Starosta przedstawił interpelację radnej Pani Katarzyny Dutkiewicz z dnia 29 lutego 2016 r., 

która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 255772. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych udzielić 

odpowiedzi na interpelację radnej Pani Katarzyny Dutkiewicz z dnia 29 lutego 2016 r.                

dot. udzielenia danych w zakresie działania raciborskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej 

oraz kompleksowej informacji w kwestii działania innych punktów/ośrodków wsparcia                   

na terenie Powiatu Raciborskiego w ramach interwencji kryzysowej. 

 

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 Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały 
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Nr XVI/150/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr 6 mieszczącego się w budynku położonym                        

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

Ustalił Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzeja Chroboczka 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 

256189. 

 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 

Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 8 marca 2016 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 8 marca 2016 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie konsultacji założeń realizacji 

projektu pn.: „Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie 

Raciborskim”. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2016 rok. 

 


