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OR.II.0022.1.12.2016 

PROTOKÓŁ  NR 72/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 29 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 71/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 22 marca 2016 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

 

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

o dodatkowe nowe wersje projektów uchwał Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie: 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok oraz dokonania zmian                 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016 – 2025.  

Ich wprowadzenie wynika z faktu, że Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego poinformował Powiatowy Urząd Pracy  

w Raciborzu, iż złożony w ramach konkursu RPSL.09.01.05-IZ.01-24-034/15 wniosek  

o dofinansowanie projektu pn. „Klub Integracji Społecznej w Raciborzu” został oceniony 

pozytywnie i zatwierdzony do otrzymania dofinansowania.  

Jak przekazał Wicestarosta dokonanie ww. zmian w budżecie oraz w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej na sesji w dniu 29 marca 2016 r. spowoduje, że koniecznym stanie się podjęcie 

uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 

Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu do realizacji projektu pn. „Klub Integracji 

Społecznej w Raciborzu”. W związku z powyższym celowym jest, aby po zakończeniu sesji 
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odbyło się kolejne posiedzenie, podczas którego omówiony zostanie projekt uchwały  

w przedmiotowej sprawie. 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że w dniu dzisiejszym wysłano zebranym dodatkowe 

materiały, tj. nowe wersje projektów uchwał Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie: 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok oraz dokonania zmian                 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016 – 2025  

oraz projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu do realizacji projektu pn. „Klub 

Integracji Społecznej w Raciborzu”. 

Mając na uwadze powyższe, Starosta rozszerzył porządek posiedzenia o nowe wersje 

projektów uchwał Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie: dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2016 rok oraz dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016 – 2025, które ujęte zostały jako pkt 2 i 3. 

Pozostałe materiały zaś jako pkt 4 – 12.  

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. 

Uwzględniając wniosek Wicestarosty, Starosta poinformował, że w dniu dzisiejszym  

po zakończeniu sesji Rady Powiatu Raciborskiego, odbędzie się następne posiedzenie, 

podczas którego omówiony zostanie projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu  

do realizacji projektu pn. „Klub Integracji Społecznej w Raciborzu”. 

 

Jednocześnie Starosta przekazał, że kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie  

5 kwietnia 2016 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 71/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 marca 2016 r. 

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

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła nową wersję projektu uchwały Rady 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 

257675. 

Nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi Skarbnik Powiatu poinformowała, że w nowej 

wersji projektu uchwały w załączniku nr 1 Dochody budżetu Powiatu na 2016 rok  

w Rozdziale 85333 zwiększa się plan dotacji ze środków europejskich w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego dla osi priorytetowej IX 

Włączenie społeczne Działanie 9.1 Aktywna integracja na realizację projektu pn. „Klub 

Integracji Społecznej w Raciborzu” o kwotę 24 570,00 zł. Natomiast w załączniku nr 2 

Wydatki – zadania realizowane przez Powiat na rok 2016 w Rozdziale 85333 zwiększa się  

o ww. kwotę plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, z przeznaczeniem  

na realizację projektu pn. „Klub Integracji Społecznej w Raciborzu”. 

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 2016 rok oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 29 marca 2016 r. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2016 – 2025. 

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

257676. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2016 – 2025 dopisuje się projekt pn. „Klub Integracji Społecznej  

w Raciborzu”, który realizowany będzie w latach 2016-2018, a jego wartość wynosi 

73 130,00 zł. 

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 
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Powiatu Raciborskiego na lata 2016 – 2025 oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję  

w dniu 29 marca 2016 r. 

 

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

o wprowadzenie na sesję w dniu 29 marca 2016 roku: 

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

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok,  

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

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016 – 2025 

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

nr OR.II.0022.3.3.2016 z dnia 22 marca 2016 r.  

 

Ad. 3 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie  

cennika biletów wstępu, cennika wynajmu pomieszczeń, dziedzińca i urządzeń  

oraz wysokości stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntu na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu przy ulicy Zamkowej 2. 

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

259266. 

Szczegółowych informacji na temat przedmiotowego projektu uchwały udzieliła Inspektor  

ds. współpracy z mediami Wydziału Organizacyjnego Karolina Kunicka, która przekazała,  

że projekt uchwały określający cennik biletów wstępu, cennik wynajmu pomieszczeń, 

dziedzińca i urządzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu przy ulicy Zamkowej 2  

oraz wysokości stawek czynszu za dzierżawę działki na której położony jest Zamek 

Piastowski przygotowano na wniosek dyrektora Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej  

i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Zmiany wprowadzane 

w polityce taryfowej dotyczą zainicjowanego przez Zamek Piastowski programu rabatowego 

promującego obiekty i miejsca atrakcyjne turystycznie w powiecie raciborskim, odpłatnej 

usługi wynajmu pomieszczeń zamkowych – kaplicy pw. św. Tomasza Becketa  

oraz dzierżawy działki nr 128/22.  

O zmianie polityki taryfowej Zamku Piastowskiego poinformowano Instytucję Zarządzającą 

RPO WSL, która nie zgłosiła zastrzeżeń do planowanej zmiany. 
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Inspektor Wydziału Organizacyjnego Karolina Kunicka poinformowała, że w projekcie 

uchwały nie uwzględniono przewidywanych ulg w cenniku biletów wstępu związanych  

z przystąpieniem Zamku Piastowskiego do grona podmiotów realizujących ustawę  

z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Dodała, że Zamek Piastowski dopełnił 

wszelkich formalności związanych z wprowadzeniem dodatkowych zniżek dla posiadaczy 

Karty Dużej Rodziny, jednakże do dnia dzisiejszego Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach 

nie przedstawił do podpisania stosownego porozumienia w powyższej sprawie.  

Referująca zwróciła uwagę, że po raz pierwszy w załączniku nr 3 projektu uchwały 

wprowadzono zapisy określające stawki czynszu z tytułu dzierżawy działki nr 128/22,  

na której położony jest Zamek Piastowski w Raciborzu. Ponadto określono, że stawki czynszu 

mogą zostać obniżone do 50%, jeżeli wymagają tego uzasadnione względy społeczne  

lub gospodarcze. W przypadku dzierżawy gruntu na cele handlowo-usługowe przyjęto stawkę 

3,50 PLN/m²/miesiąc, a na inne cele stawkę 0,40 PLN/m²/miesiąc. 

Po dyskusji oraz zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie cennika biletów wstępu, 

cennika wynajmu pomieszczeń, dziedzińca i urządzeń oraz wysokości stawek czynszu  

z tytułu dzierżawy gruntu na Zamku Piastowskim w Raciborzu przy ulicy Zamkowej 2 

Zarząd polecił Inspektorowi ds. współpracy z mediami wspólnie z Kierownikiem Referatu 

Gospodarki Nieruchomościami przeanalizować wysokość proponowanych stawek czynszu  

z tytułu dzierżawy działki nr 128/22, na której położony jest Zamek Piastowski w Raciborzu 

w kontekście wysokości stawek czynszu obowiązujących na terenie Gminy Racibórz,  

a następnie przygotować stosowną propozycję na jedno z kolejnych posiedzeń.  

Mając na uwadze powyższe, Zarząd wniósł autopoprawki do przedmiotowego projektu 

uchwały polegające na wykreśleniu § 3, załącznika nr 3 i zmianie tytułu oraz uzasadnienia.  

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

0 głosów przeciw,  0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie cennika biletów 

wstępu oraz cennika wynajmu pomieszczeń, dziedzińca i urządzeń na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu przy ulicy Zamkowej 2. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu umowy użyczenia 

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

259557. 

Wicestarosta przekazał, że w projekcie uchwały zaproponowano wyrażenie zgody  

na zawarcie przez Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu, na czas nieoznaczony, umowy 

użyczenia części nieruchomości stanowiącej działki geodezyjne nr 2399/164 k.m. 4  

oraz nr 2400/164 k.m. 4, obręb Racibórz, o powierzchni ok. 111,70 m². Przedmiotowa 

nieruchomość zlokalizowana jest w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6, zapisana jest w księdze 

wieczystej nr GL1R/00042717/2 i stanowi własność Powiatu Raciborskiego w trwałym 

zarządzie Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu.  

Umowa użyczenia zostanie zawarta z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, 

celem rozbudowy budynku administracyjnego w ramach projektu pn. „Drugiemu 

Człowiekowi”. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  

przez Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu umowy użyczenia na czas nieoznaczony. 

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

 

Ad. 4 

 

Starosta omówił projekt postanowienia Zarządu Powiatu Raciborskiego dot. podjęcia 

postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu w sprawie ustanowienia 

trwałego zarządu na rzecz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 

„Mechanik” w Raciborzu w stosunku do nieruchomości położonej w Raciborzu  

przy ul. Zamkowej 1 i ul. Zamkowej 6, składającej się z działek nr nr 129/11, 130/11, 125/12, 

281/53 (k.m.1), obręb Bosac, o pow. 0,6567 ha, a stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego. 

Ww. projekt postanowienia znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem 

UID 259299. 

Starosta przypomniał, że pismem z dnia 20 sierpnia 2015 r. Dyrektor Centrum Kształcenia 

Zawodowego  i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu wniósł o ustanowienie trwałego zarządu  

na rzecz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu w stosunku  

do nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1 i ul. Zamkowej 6, składającej 
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się z działek nr nr 129/11, 130/11, 125/12, 281/53 (k.m.1), obręb Bosac, o pow. 0,6567 ha, 

stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. W trakcie prowadzonego postępowania 

zmianie uległa nazwa wnioskodawcy, która brzmi aktualnie: Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu. W oparciu o powyższe wszczęto 

postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. W jego toku ustalono, iż przed 

Prezydentem Miasta Racibórz toczy się odrębne postępowanie w celu zatwierdzenia podziału 

geodezyjnego nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Zamkowej, oznaczonej jako 

działka nr 125/12 (k.m.1), obręb Bosac. Celem ww. postępowania było wydzielenie z działki 

nr 125/12 części zajętej pod pas drogi publicznej gminnej. Zważając na powyższe Zarząd  

na mocy postanowienia z dnia 10 listopada 2015 r. zawiesił prowadzone postępowanie  

do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, jakim był podział geodezyjny wspomnianej 

działki nr 125/12. Na mocy ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 5 lutego 

2016 r., zatwierdzono projekt podziału działki nr 125/12, zgodnie z którym ulega ona 

podziałowi na działkę nr 139/12 o pow. 0,0183 ha, stanowiącą pas drogi gminnej,  

oraz działkę nr 140/12, o pow. 0,6404 ha, pozostającą w posiadaniu Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu. Tym samym ustała przyczyna zawieszenia 

postępowania. 

Wicestarosta złożył wniosek, aby w omawianym postanowieniu wymienić wszystkich 

Członków Zarządu, którzy biorą udział w jego wydaniu.  

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków  

– 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął postanowienie 

dotyczące podjęcia postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Dyrektora 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu w sprawie 

ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

nr 2 „Mechanik” w Raciborzu w stosunku do nieruchomości położonej w Raciborzu  

przy ul. Zamkowej 1 i ul. Zamkowej 6, składającej się z działek nr nr 129/11, 130/11, 125/12, 

281/53 (k.m.1), obręb Bosac, o pow. 0,6567 ha, a stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego.  

Postanowienie SN.I.6844.41.2015 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca 2016 r. 

znajduje się w aktach sprawy prowadzonych przez Referat Gospodarki Nieruchomościami.  
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Skarbnik Powiatu zaprezentowała 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 

259579. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu, Powiatowego Zarządu Dróg  

w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu.  

 

Starosta omówił: 

1) opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z posiedzenia w dniu 22 marca  

2016 r., która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 259437,  

2) opinie Komisji Budżetu i Finansów z posiedzenia w dniu 23 marca 2016 r., które znajdują 

się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 259439, 

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

z posiedzenia w dniu 24 marca 2016 r., która znajduje się w systemie informatycznym 

Mdok pod numerem UID 259602. 

 

Wicestarosta przedstawił Uchwałę nr 2/II/2016 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2016, która znajduje się 

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 259370. 

Wicestarosta przekazał, że Powiatowa Społeczna Rada Do Spraw Osób Niepełnosprawnych 

wyraziła pozytywną opinię o podziale środków PFRON, o którym mowa w przedstawionym  

w projekcie uchwały.  

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

Raciborskiego z prośbą, aby przekazać do wiadomości radnych na sesję w dniu 29 marca 

2016 r. Uchwałę nr 2/II/2016 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii  

na temat projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zadań z zakresu 
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rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2016.  

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Wicestarosta omówił opinię prawną radcy 

prawnego Michaliny Staniszewskiej nr OP.074.21.2016 z dnia 24 marca 2016 r.  

dot. udzielenia odpowiedzi na pytanie czy istnieje możliwość zdiagnozowania atmosfery  

w pracy w ramach prowadzonej przez pracowników tutejszego Starostwa kontroli DPS „Złota 

Jesień” w Raciborzu. 

W ocenie opiniującego przeprowadzenie ww. ankiety jest możliwe w ramach toczącego się 

postępowania skargowego. Przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) Rozdział VIII Skargi i wnioski nie precyzują, 

jakie czynności w ramach załatwienia skargi może przeprowadzić organ właściwy do jej 

rozpatrzenia. Ponadto brak również przepisów, które zakazywałyby przeprowadzenia 

określonych czynności. Tym samym uznać należy, iż każda czynność zmierzająca  

do wyjaśnienia przedmiotu skargi może zostać podjęta przez właściwy organ,  

tj. również anonimowa ankieta wśród pracowników DPS „Złota Jesień” w Raciborzu. 

Wskazać jedynie należy, że art. 237 kpa dotyczący sposobu załatwienia skargi, przewiduje 

m.in., że organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, 

nie później jednak niż w ciągu miesiąca, w przypadku zaś braku załatwienia skargi  

we wskazanym terminie zastosowanie mają przepisu art. 36-38 kpa. O sposobie załatwienia 

skargi zawiadamia się skarżącego. 

Ww. opinia prawna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

260449. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z opinią prawną radcy prawnego Michaliny 

Staniszewskiej nr OP.074.21.2016 z dnia 24 marca 2016 r. dot. udzielenia odpowiedzi  

na pytanie czy istnieje możliwość zdiagnozowania atmosfery w pracy w ramach prowadzonej 

przez pracowników tutejszego Starostwa kontroli DPS „Złota Jesień” w Raciborzu polecił 

Inspektorowi ds. kontroli zarządczej oraz Audytorowi Wewnętrznemu przeprowadzenie 

anonimowej ankiety wśród pracowników DPS „Złota Jesień” w Raciborzu. Szczegółowych 

informacji udzieli Wicestarosta.  

 

Starosta ponownie omówił interpelację radnego Szymona Bolika złożoną na sesji  

w dniu 26 stycznia 2016 roku dotyczącą akcji pn. ZŁOMIADA. 
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Biorąc pod uwagę przede wszystkim znaczenie i zasięg powiatowy wydarzenia Zarząd 

Powiatu Raciborskiego zdecydował o ufundowaniu drobnych nagród rzeczowych  

dla sołectwa, które zbierze najwięcej odpadów. O powyższym Kierownik Referatu Ochrony 

Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa poinformuje radnego.  

 

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. 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 29 marca 2016 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 29 marca 2016 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie cennika biletów wstępu oraz cennika 

wynajmu pomieszczeń, dziedzińca i urządzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu  

przy ulicy Zamkowej 2. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  

przez Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu umowy użyczenia na czas nieoznaczony. 


