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OR.II.0022.1.21.2011 

PROTOKÓŁ  NR 26/2011 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 7 czerwca 2011r.  

 

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 25/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 31 maja 2011r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2010r. przez Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu  

i pokrycia straty netto. 

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Na wstępie Starosta przywitał na posiedzeniu Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  

w Raciborzu Edmunda Stefaniaka z dwoma pracownikami prosząc o omówienie 

przeprowadzanych ostatnio w Urzędzie naborów na stanowiska pracownicze. 

Dyrektor Stefaniak poinformował, iż nabory na wolne stanowiska w Powiatowym Urzędzie 

Pracy Raciborzu przeprowadzane są zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Regulaminem naboru na wolne stanowiska 

urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w PUP w Raciborzu wprowadzonym 
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Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 9/2011 Dyrektora z dnia 01.04.2011r. Kolejno szczegółowo 

omówił przebieg naboru na stanowisko „Lidera Klubu Pracy – stażysta”. Podkreślił,  

iż zarzut stawiany w skardze p. Ewy Domaradzkiej dot. sformułowania wymagań 

konkursowych dodatkowych pod konkretną osobę, okazał się bezpodstawny. Komisja 

Rewizyjna rozpatrując złożone skargi na Dyrektora stwierdziła tylko jedną niezgodność  

tj. wymagań konkursowych z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

polegającą na ograniczeniu wymagań niezbędnych poprzez podanie tylko wymogu posiadania 

obywatelstwa polskiego, a zgodnie z art. 98 pkt 2 ppkt 5 cytowanej wyżej ustawy, liderem 

klubu pracy może stać się osoba, która posiada obywatelstwo polskie lub wykaże się 

znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania zadań. 

Starosta polecił Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, aby dokładał 

wszelkiej staranności podczas przygotowywania, ogłaszania i przeprowadzania naborów.  

         

Ad. 1  

Protokół Nr 25/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 31 maja 2011r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.  

Ad. 2 

Na wniosek Wicestarosty Zarząd Powiatu Raciborskiego wycofał z porządku obrad projekt 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie podwyższenia wysokości kwoty pomocy 

pieniężnej przysługującej rodzinom zastępczym na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 

każdego umieszczonego w nich dziecka.  

Ad. 3 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2011 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2011-2021.   

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011-2021.   

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

ochrony przeciwpowodziowej. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

Starosta zaproponował ogłoszenie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego 

Powiatu Raciborskiego z zakresu ochrony przeciwpowodziowej pn.. „Doskonalenie członków 

ochotniczych straży pożarnych w zakresie usuwania skutków wiatrołomów i zatorów z drzew 

poprzez nabycie uprawnień operatorów pilarek spalinowych”. Propozycja powyższa  

spotkała się z akceptacją zebranych.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu  

na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu ochrony 

przeciwpowodziowej. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

wzorów wniosków o przyznanie stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród  

dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia wzorów wniosków  

o przyznanie stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte 

wyniki sportowe. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2011. 

Ad. 4 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. zmian w planach 

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2011r. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych na 2011r.: 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących  

Nr 2 w Raciborzu, Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, Zespołu Szkół 

Ekonomicznych w Raciborzu, Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych  

w Raciborzu, Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, Zespołu Szkół Zawodowych  

w Raciborzu, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu, Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu.   

 

Starosta omówił kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. zarezerwowania środków 

finansowych na uiszczenie opłaty planistycznej – dział 700 rozdział 70005 § 4520, środki 

powiatowe. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na dokonanie przesunięć w budżecie Powiatu 

Raciborskiego polegających na zmniejszeniu wydatków w dziale 757, rozdziale 75704,  

§ 8020 (poręczenie Szpitala) o kwotę 86.375,00 zł, a tym samym na zwiększenie wydatków  

w dziale 700, rozdziale 70005, § 4520, celem uregulowania opłaty planistycznej w związku 

ze sprzedażą nieruchomości zlokalizowanej w Raciborzu przy ul. Bema 5. Powyższe zmiany 

zostaną ujęte w przygotowywanym przez Skarbnika Powiatu na sesję w dniu 28 czerwca b.r. 

projekcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok.  

 
Starosta przedstawił interpelacje zgłoszone na VIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 31 maja 2011r., które stanowią załącznik nr 13 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił: 

1. Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów udzielić odpowiedzi na:  

1) interpelację radnej Teresy Frencel pkt 1 ppkt 1,  

2) interpelację radnego Leonarda Malcharczyka pkt 2,  

3) interpelację radnego Adriana Plury pkt 3 ppkt 1,  

4) interpelacje radnego Leonarda Fulneczka pkt 4 ppkt 1 i 2, 

5) interpelację radnego Franciszka Marcola nr 5, 

2. Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych przygotować propozycję odpowiedzi  

na interpelację radnego Adriana Plury pkt 3 ppkt 2,  

3. Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu udzielić odpowiedzi na interpelację 

radnego Krzysztofa Ciszka pkt 6,  
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4. Kierownikowi Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego udzielić odpowiedzi  

na interpelację radnej Teresy Frencel pkt 1 ppkt 2 oraz na interpelacje 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego Władysława Gumieniaka pkt 7  

ppkt 1 i 2.  

 

Starosta poinformował, iż w dniu dzisiejszym o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego (w/w informacja stanowi załącznik nr 14  

do protokołu).  

Ad. 5 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2010r. przez Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu  

i pokrycia straty netto. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  

Szczegółowych informacji udzielił obecny na posiedzeniu Dyrektor Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu Ryszard Rudnik.  

Dyrektor Rudnik poinformował, iż bilans sporządzony na dzień 31.12.2010r. wykazuje po 

stronie aktów i pasywów sumę 152.667.191,40zł, stratę z lat ubiegłych w wysokości 

39.159.279,70zł oraz stratę netto za okres od dnia 01.01.2010r. do 31.12.2010r. w wysokości 

7.319.756,03zł.  

Dyrektor przytoczył fragment opinii biegłego rewidenta nt. sprawozdania finansowego, które 

to przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej  

i finansowej jednostki, zostało sporządzone zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości 

oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i jest zgodne  

z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami 

statutu jednostki.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 

31.12.2010r. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu i pokrycia straty netto oraz postanowił o jego przekazaniu 

na sesję w dniu 28 czerwca 2011r. 
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Korzystając z obecności na posiedzeniu Zarządu Dyrektora Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu Starosta omówił dodatkową kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych 

dot. zwiększenia kapitału PORAMED Sp. z o. o. w Raciborzu. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Obecna na posiedzeniu radca prawny Marta Topór-Piórko wyjaśniła wątpliwości prawne 

związane z zastosowaniem przepisów ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji w przypadku 

obejmowania udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki PORAMED Sp. z o. o.  

w Raciborzu. Ponadto wyjaśniła różnicę pomiędzy kompetencjami pełnomocnika spółki  

z o. o. (jednoosobowej), a zarządem spółki. Radca prawny omówiła również ograniczenia 

wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie pełnienia funkcji 

członków zarządu oraz rady nadzorczej przez osoby pełniące funkcje publiczne wynikające  

z ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności 

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawy o wynagradzaniu osób 

kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. W ocenie radcy prawnego M. Topór – Piórko 

jedna osoba może być członkiem tylko jednej rady nadzorczej jednoosobowej spółki z o. o., 

utworzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, albowiem przepisy ustawy  

o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi są lex specialis  

w stosunku do ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby 

pełniące funkcje publiczne.  

Ponadto radca prawny Marta Topór-Piórko omówiła projekt ogłoszenia / zaproszenia  

do negocjacji w sprawie dokapitalizowania PORAMED Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu  

w kontekście unormowań Kodeksu Cywilnego.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż w dniu 14 czerwca b.r. odbędzie się Walne 

Zgromadzenie Wspólników PORAMED Sp. z o. o. w Raciborzu, jednocześnie  

nie zaakceptował propozycji dotyczącej wyboru Pełnomocnika Spółki.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Dominika Świerk-Bara  

 

 

 

 



 7 

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

obecności: 

1. Adam Hajduk  

2. Andrzej Chroboczek  

3. Józef Stukator  

4. ------------------ 

5. Piotr Olender  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 7 czerwca 2011r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 7 czerwca 2011r.  

3. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011-2021.   

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011-2021.   

7. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu ochrony 

przeciwpowodziowej. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu  

na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu ochrony 

przeciwpowodziowej. 

9. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia wzorów wniosków 

o przyznanie stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród dla osób fizycznych  

za osiągnięte wyniki sportowe. 

10. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia wzorów wniosków 

o przyznanie stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród dla osób fizycznych  

za osiągnięte wyniki sportowe. 

11. Karta informacyjna Wydziału Finansowego dot. przedstawienia zmian w planach 

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2011r. 

12. Karta informacyjna Wydziału Finansowego dot. zarezerwowania środków finansowych 

na uiszczenie opłaty planistycznej – dział 700 rozdział 70005 § 4520, środki powiatowe. 

13. Interpelacje zgłoszone na VIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 31 maja 2011r. 

(pismo nr BR. 0003.6.2011 z dnia 3 czerwca 2011r.).  

14. Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego (pismo  

nr BR. 0012.1.38.2011 z dnia 6 czerwca 2011r.).  

15. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2010r. przez Samodzielny Publiczny Zakład 
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Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu  

i pokrycia straty netto. 

16. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. zwiększenia kapitału PORAMED 

Sp. z o. o. w Raciborzu. 


