
PROTOKÓŁ  NR 126/09
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 18 czerwca 2009r.

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 do podejmowania uchwał. 

TEMATYKA  POSIEDZENIA:

I część 

1. Przyjęcie  Protokołu  Nr  125/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 09.06.2009r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Sprawy bieżące.

II część 

1. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

I część 

Ad. 1

Protokół  Nr  125/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  09.06.2009r.  

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

Starosta  omówił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zatwierdzenia 

sprawozdania  finansowego  sporządzonego  na  dzień  31.12.2008r.  przez  Samodzielny 

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

i podziału zysku netto. 

Starosta poinformował, iż po badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta  

w czerwcu 2009r. nastąpiła korekta sprzedaży do Narodowego Funduszu Zdrowia dotycząca 

przychodów w roku 2008. W związku z tym dokonano korekty sprawozdania. Ostatecznie 

rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2008r. do dnia 31.12.2008r. wykazuje zysk 

netto  w  kwocie  660 994,25  zł.  W związku  z  w/w zmianami  przygotowano  nową  wersję 

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 

31.12.2008r.  przez  Samodzielny  Publiczny Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Szpital  Rejonowy  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu i podziału zysku netto.

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

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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego 

na  dzień  31.12.2008r.  przez  Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Szpital 

Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu i podziału zysku netto oraz postanowił o jej 

przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 18.06.2009r.

Starosta  zaprezentował projekt  uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Raciborskiego szkołom i placówkom 

niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

Starosta  przekazał,  iż  w  przedmiotowym  projekcie  uchwały  dokonano  zmian,  o  które 

wnioskowała  Komisja  Budżetu  i  Finansów  oraz  uszczegółowiono  niektóre  zapisy,  

po konsultacjach z Regionalną Izbą Obrachunkową w Katowicach. W związku z powyższym 

przygotowano  nową  wersję  projektu  uchwały  w  sprawie  ustalenia  trybu  udzielania  

i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Raciborskiego szkołom i placówkom niepublicznym 

oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 
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Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu 

Powiatu Raciborskiego szkołom i placówkom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystywania oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 18.06.2009r.

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia 

Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  do  podjęcia  działań  mających  na  celu  przejęcie  

przez  Województwo Śląskie  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego  

w Raciborzu.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

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 upoważnienia Zarządu Powiatu Raciborskiego do podjęcia działań 

mających na celu przejęcie przez Województwo Śląskie Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu oraz postanowił  o  jego przekazaniu na  sesję  Rady 

Powiatu Raciborskiego w dniu 18.06.2009r. 

Starosta  omówił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  odstąpienia  

od odwołania darowizny nieruchomości. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 protokołu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  po  zapoznaniu  się  z  projektem  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego w sprawie  odstąpienia  od  odwołania  darowizny nieruchomości,  postanowił 

zmienić brzmienie § 1.

Po zmianie § 1 projektu uchwały otrzymał brzmienie: „Odstępuje się od odwołania darowizny 

dokonanej  aktem  notarialnym  Rep.  A  8197/2004  z  dnia  16  grudnia  2004r.,  której 

przedmiotem była  nieruchomość,  położona w Kuźni  Raciborskiej,  oznaczona  geodezyjnie 

jako działka  nr 1080/2,  k.m.5, o powierzchni 1,7809 ha, zabudowana budynkiem szkoły, 

budynkiem kotłowni,  sali  gimnastycznej  oraz  magazynami  i  zbycie  przez  Gminę  Kuźnia 

Raciborska  części  w/w  nieruchomości,  tj.  działki  nr  1080/3  o  powierzchni  0,4682  ha, 

zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem  o powierzchni użytkowej 915,80m²”.  

Po  zmianie,  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 odstąpienia od odwołania darowizny nieruchomości 
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oraz  postanowił  o  jego  przekazaniu  na  sesję  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 18.06.2009r. 

Po zmianie, w/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Ad. 3

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich 

dot. informacji o działaniach komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu 

w 2008 roku.

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż do omówienia w/w karty informacyjnej powróci 

na kolejnym posiedzeniu. 

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  

dot.  robót  dodatkowych  w  związku  z  realizacją  zadania  „Budowa  sali  gimnastycznej  

przy ul. Zamkowej 1 w Raciborzu”.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wszczęcie procedury zamówienia z wolnej 

ręki  na  wykonanie  pali  fundamentowych  pod  stopami  budowanej  sali  gimnastycznej  

przy ul. Zamkowej 1 w Raciborzu i w wyniku zrealizowania tego postępowania podpisanie 

umowy  z  wolnej  ręki  do  kwoty  122 976  zł.  Płatne  ze  środków  własnych  Powiatu 

Raciborskiego 2009r. z działu 801, rozdziału 80130, § 6050.

Starosta omówił:

1. wnioski  ze  wspólnego  posiedzenia  Komisji  Budżetu  i  Finansów  z  Komisją  Zdrowia, 

Opieki  Społecznej,  Polityki  Prorodzinnej,  Wspierania  Osób  Niepełnosprawnych  

oraz  Bezpieczeństwa  i  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego,  Promocji  i  Współpracy  

z Zagranicą z dnia 15.06.2009r., które stanowią załącznik nr 9 do protokołu. 

Zarząd  polecił  Kierownikowi  Referatu  Spraw  Społecznych  udzielić  odpowiedzi  

na wniosek nr 3,

2. wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 16.06.2009r., 

które stanowią załącznik nr 10 do protokołu. 

Zarząd  polecił  Kierownikowi  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  przygotować 

odpowiedź na wniosek nr 1, 
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3. wnioski  z  posiedzenia  Komisji  Rolnictwa  i  Ochrony Środowiska  z  dnia  17.06.2009r., 

które stanowią załącznik nr 11 do protokołu. 

Zarząd  polecił  Kierownikowi  Referatu  Spraw  Społecznych  przygotować  projekt 

odpowiedzi na wniosek nr 1, a Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki 

Wodnej i Rolnictwa udzielić odpowiedzi na wniosek nr 2.

Starosta zapoznał zebranych z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Raciborskiego  z  kontroli  przeprowadzonej  w  Starostwie  Powiatowym  w  Raciborzu.  

Zakres kontroli dotyczył realizacji wniosków przyjętych przez Radę Powiatu Raciborskiego 

w  2008r.  Okres  kontroli  obejmował  dokumentację  począwszy  od  29.01.2008r.  

do dnia 25.11.2008r. 

Jak poinformował  Starosta,  kontrola  wykazała  prawidłową realizację  wniosków podjętych 

przez  Radę  w  okresie  od  dnia  29.01.2008r.  do  dnia  25.11.2008r.  realizowanych  

przez Zarząd Powiatu Raciborskiego. 

W/w protokół pokontrolny stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

W  tym  miejscu  Starosta  ogłosił  przerwę  w  obradach  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego, 

proponując wznowienie obrad po zakończeniu sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

II część 

Ad. 1

Skarbnik  Powiatu  omówiła  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009r.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

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

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

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009r.

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego

w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  oraz  w  układzie 

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009r.
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W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

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 oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009r.

Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego

w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  oraz  w  układzie 

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009r. (rezerwa ogólna). 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

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 oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009r.

Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na podział geodezyjny nieruchomości stanowiącej w części fragment drogi publicznej 

powiatowej.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Starosta poinformował, iż wnioskiem nr GN.IX.7228 – 9/09 z dnia 02.06.2009r. Prezydent 

Miasta Racibórz zwrócił się do Starosty Raciborskiego z prośbą o wyrażenie zgody na podział 

geodezyjny nieruchomości, która zgodnie z zapisami w ewidencji gruntów stanowi własność 

Skarbu Państwa (zapis nie odzwierciedla rzeczywistego stanu prawnego). Działka nr 466/73 

k.m.2,  obręb Płonia o pow. 0,8799 ha,  w części  zajęta  jest  pod drogę powiatową – ulicę 

Piaskową (S 3548), w pozostałej części pod drogę gminną – ulicę Sudecką.

Na  podstawie  art.  5  ust.  1  ustawy z  dnia  10.05.1990r.  Przepisy  wprowadzające  ustawę  

o  samorządzie  terytorialnym  i  ustawę  o  pracownikach  samorządowych  (Dz.  U.  Nr  32,  

poz. 191 z późn. zm.) część zajęta pod drogę gminną podlega komunalizacji na rzecz Gminy 

Racibórz  z  mocy  prawa,  a  na  podstawie  art.  60  ustawy  z  dnia  13.10.1998r.

– Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U.  Nr 133,  

poz.  872 z  późn.  zm.)  część zajęta  pod drogę powiatową z dniem 01.01.1999r.  przeszła  

z mocy prawa na własność Powiatu Raciborskiego.

Powiatowy  Zarząd  Dróg  w  Raciborzu  pismem  nr  PZD  –  5540/MR/54/2009  

z  dnia  19.05.  2009r.,  potwierdził  potrzebę  wydzielenia  z  działki  nr  466/73  k.m.2,  
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obręb Płonia, części faktycznie zajętej pod drogę powiatową, co pozwoliłoby na uregulowanie 

stanu  prawnego  nieruchomości  zajętych  pod  drogi  publiczne.  Zaleca  się,  aby  koszty 

postępowania podziałowego poniosła Gmina Racibórz w całości.

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

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

geodezyjny nieruchomości stanowiącej w części fragment drogi publicznej powiatowej.

Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

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. Norbert Parys 

4. Brygida Abrahamczyk 

5. Adam Wajda 
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Załączniki:

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 18.06.2009r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 18.06.2009r. 

3. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania 

finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2008r. przez Samodzielny Publiczny Zakład 

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

i podziału zysku netto. 

4. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  ustalenia  trybu  udzielania  

i  rozliczania  dotacji  z  budżetu  Powiatu  Raciborskiego  szkołom  i  placówkom 

niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

5. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego  do  podjęcia  działań  mających  na  celu  przejęcie  przez  Województwo 

Śląskie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.

6. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  odstąpienia  od  odwołania 

darowizny nieruchomości.

7. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  odstąpienia  od  odwołania 

darowizny nieruchomości – po zmianie. 

8. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. robót dodatkowych w związku 

z realizacją zadania „Budowa sali gimnastycznej przy ul. Zamkowej 1 w Raciborzu”.

9. Wnioski  ze  wspólnego  posiedzenia  Komisji  Budżetu  i  Finansów z  Komisją  Zdrowia, 

Opieki  Społecznej,  Polityki  Prorodzinnej,  Wspierania  Osób  Niepełnosprawnych  

oraz  Bezpieczeństwa  i  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego,  Promocji  i  Współpracy  

z Zagranicą z dnia 15.06.2009r.

10. Wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 16.06.2009r. 

11. Wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 17.06.2009r.

12. Protokół  pokontrolny  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.

13. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w układzie 

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009r.

14. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania  zmian  w  układzie 

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009r.

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2009r.
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16. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie 

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2009r.

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2009r. (rezerwa ogólna). 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2009r.

19. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na podział 

geodezyjny nieruchomości stanowiącej w części fragment drogi publicznej powiatowej.

20. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  podział 

geodezyjny nieruchomości stanowiącej w części fragment drogi publicznej powiatowej.
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