
PROTOKÓŁ  NR 133/09
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 1 września 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:

1. Przyjęcie  Protokołu  Nr  132/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 25.08.2009r.

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

3. Sprawy bieżące.

4. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 1

Protokół  Nr  132/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  25.08.2009r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

Ad. 2 

Starosta  przedstawił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zmiany 

Uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego dotyczącej  zaakceptowania  programu inwestycji 

dla zadania „Szpital Miejski w Raciborzu”, ul. Gamowska, 47-400 Racibórz.

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 – podjął  uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu 
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Raciborskiego dotyczącej zaakceptowania programu inwestycji dla zadania „Szpital Miejski 

w Raciborzu”, ul. Gamowska, 47-400 Racibórz. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Skarbnik  Powiatu  omówiła  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2009r.

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 – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009r.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany  uchwały  dot.  określenia  uprawnień  i  odpowiedzialności  z  zakresu  wykonywania 

budżetu  powiatu  oraz  składania  oświadczenia  woli  w  imieniu  powiatu  w  sprawach 

majątkowych.

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

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

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  zmiany  uchwały  dot.  określenia 

uprawnień  i  odpowiedzialności  z  zakresu  wykonywania  budżetu  powiatu  oraz  składania 

oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych.

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Skarbnik  Powiatu  omówiła  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

zmiany  uchwały  dotyczącej  upoważnienia  kierowników  jednostek  budżetowych  

do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych 

w roku 2009.

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

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

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  zmiany  uchwały  dotyczącej 

upoważnienia  kierowników jednostek  budżetowych do dokonywania  przeniesień  w planie 

dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w roku 2009.

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.
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Skarbnik  Powiatu  omówiła  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej  przekazania  kierownikom jednostek  budżetowych uprawnień  

do  zaciągania  zobowiązań  z  tytułu  umów,  których  realizacja  w  roku  następnym (2010)  

jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 

następnym (2010).

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  zmiany  uchwały  dotyczącej 

przekazania  kierownikom  jednostek  budżetowych  uprawnień  do  zaciągania  zobowiązań  

z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia 

ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym (2010).

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Wicestarosta  zapoznał  zebranych  z  projektem  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w sprawie przyznania nagrody II stopnia dla trenera Andrzeja Jasińskiego.

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  przyznania  nagrody  II  stopnia  

dla trenera Andrzeja Jasińskiego.

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

Ad. 3

Wicestarosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  

dot.  realizacji  harmonogramu  działań  związanych  z  przekazaniem  Zespołu  Szkół 

Ogólnokształcących  Mistrzostwa  Sportowego  w  Raciborzu  samorządowi  województwa 

śląskiego.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Zarząd Powiatu zapoznał się z w/w kartą informacyjną. Jednocześnie polecił Kierownikowi 

Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu,  aby  w/w  informacje  były  przedstawiane  w  formie 

tabelarycznej na kolejne posiedzenia Zarządu.
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Wicestarosta  omówił  kartę  informacyjną  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  

dot. przydzielenia godzin nadliczbowych kadrze kierowniczej szkół/placówek oświatowych 

podległych Powiatowi Raciborskiemu.

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

Członkowie Zarządu zapoznali się z przedmiotową kartą, jednocześnie polecili Kierownikowi 

Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dokonać szczegółowej weryfikacji godzin nadliczbowych 

kadry  kierowniczej  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  1  w  Raciborzu,  o  wynikach 

przeprowadzonej weryfikacji należy poinformować Zarząd, w terminie 04.09.2009r. 

Ponadto,  Zarząd  wyraził  zgodę  na  realizację  jednej  godziny  matematyki  powyżej 

dopuszczalnego  limitu  godzin  ponadwymiarowych  dla  Dyrektora  Zespołu  Szkół 

Budowlanych  i  Rzemiosł  Różnych  w  Raciborzu.  Jednakże  zwrócił  uwagę  Kierownikowi 

Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu,  aby  zgodnie  z  przyjętymi  zasadami  w  szkołach  / 

placówkach  oświatowych,  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Powiat  Raciborski,  

nie  przekraczano  ustalonego  limitu  6  godzin  nadliczbowych  dla  kadry  kierowniczej, 

odstępstwa powinny być uzasadnione i przedstawione do akceptacji Zarządowi.

Wicestarosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  

dot. zatrudniania przez dyrektorów szkół/placówek oświatowych emerytów do realizacji zajęć 

dydaktycznych od 1 września 2009r. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Zarząd  Powiatu  po  szczegółowym  przeanalizowaniu  informacji  zawartych  w  w/w  karcie 

podjął następujące decyzje:

1. wyraził zgodę na zatrudnienie przez Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 

w Raciborzu emerytowanych nauczycieli: M. Hunter i P. Libera,      

2. wyraził  zgodę  na  zatrudnienie  przez  Dyrektora  Zespołu  Szkół  Mechanicznych  

w  Raciborzu  niżej  wymienionych  nauczycieli  emerytów  do  nauczania  przedmiotów 

zawodowych: E. Dutka, I. Półgrabia, J. Klabiński, J. Psota, T. Magott, 

3. wyraził zgodę na zatrudnienie przez Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Raciborzu emerytowanego pedagoga M. Okas, w wymiarze ½ etatu,

4. wyraził zgodę na zatrudnienie przez Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł 

Różnych  w  Raciborzu  dwóch  nauczycieli  emerytów  M.  Kolos  i  B.  Wolańską-Bies,  

w niepełnym wymiarze czasu pracy, do nauczania przedmiotów zawodowych,

5. nie wyraził zgody na zatrudnienia przez:
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- Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu nauczyciela emeryta 

T. Piecha,

- Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu dwóch nauczycieli 

emerytów J. Szpili i K. Stoczek,

- Dyrektora  Zespołu  Szkół  Mechanicznych  w  Raciborzu  nauczyciela  emeryta  

W. Staniczek.

Ponadto,  Zarząd  Powiatu  podkreślił,  że  każdorazowe  odstępstwo  od  ustalonych  zasad  

dot.  zatrudniania  przez  dyrektorów  szkół/placówek  oświatowych  dla  których  organem 

prowadzącym  jest  Powiat  Raciborski  nauczycieli  emerytów,  powinno  być  uzasadnione  

i przedstawione do akceptacji Zarządowi.

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej 

i  Rolnictwa  dot.  akcji  Agencji  Rozwoju  Rolnictwa  i  Przemysłu  Przetwórczego  Regionu 

Raciborskiego S.A. w Raciborzu.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Pismem z dnia 07.08.2009r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa wystąpił  

do  Starosty  Raciborskiego  z  propozycją  nieodpłatnego  przejęcia  60  akcji  pozostających  

w posiadaniu Skarbu Państwa w spółce pod firmą Agencji Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu 

Przetwórczego  Regionu  Raciborskiego  S.A.  w  Raciborzu.  Mając  na  uwadze  trwające  

od 2007r.  działania,  które  zmierzają  do zbycia  95 akcji  będących w posiadaniu  Powiatu, 

Zarząd  nie  wyraził  woli  przyjęcia  nieodpłatnie  60  akcji  Agencji  Rozwoju  Rolnictwa  

i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego S.A. od Skarbu Państwa. 

Starosta  zapoznał  zebranych  z  informacją  inspektora  Referatu  Kontroli  i  Audytu 

Wewnętrznego Danuty Borowik dot. przeprowadzonych kontroli w 2009r. 

W/w informacja stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  zapoznał  się  z  wyjaśnieniami  dot.  przeprowadzonych  kontroli  w  2009r. 

Jednakże nie zaakceptował przytoczonych powodów braku ścisłej realizacji planu kontroli  

na  2009r.  i  ponownie  polecił  Kierownikowi  Referatu  Kontroli  i  Audytu  Wewnętrznego 

przygotować szczegółowy harmonogram przeprowadzenia kontroli  do końca 2009r.  wraz  

z  podaniem  terminów  realizacji  kontroli  w  poszczególnych  jednostkach  organizacyjnych 

Powiatu.  W trakcie  roku  nie  zaistniały  żadne  nadzwyczajne  sytuacje  usprawiedliwiające 

odstępstwa od zatwierdzonego planu, Starosta nie wyraził również zgody na wprowadzenie 

zmian do planu.  Zaistniałe opóźnienia w realizacji  zaplanowanych kontroli  Zarząd ocenia 
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negatywnie i poleca podjęcie działań dyscyplinujących w zakresie właściwego wykonywania 

obowiązków przez inspektora Referatu Kontroli  i  Audytu Wewnętrznego Danutę Borowik 

gwarantujących realizację planu zatwierdzonego przez Starostę w dniu 17.02.2009r. 

Starosta  zapoznał  zebranych z  interpelacjami i  zapytaniami zgłoszonymi  na XXXIV sesji 

Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  25.08.2009r.,  które  stanowią  załącznik  nr  20  

do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił:

1. Kierownikowi  Powiatowego  Centrum Zarządzania  Kryzysowego  udzielić  odpowiedzi  

na wniosek nr 1, 

2. Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów udzielić odpowiedzi na wniosek nr 2, 

3. Kierownikowi  Referatu  Architektury  i  Budownictwa  udzielić  odpowiedzi  

na interpelację Radnego Krzysztofa Ciszka oraz na interpelację Przewodniczącego Rady 

Powiatu nr 2 i nr 3, 

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

Przewodniczącego Rady Powiatu nr 1.

Starosta poinformował, iż w dniu dzisiejszym o godz. 15.00 rozpoczęła się kontrola Komisji 

Rewizyjnej  Rady  Powiatu  Raciborskiego  (w/w  informacja  stanowi  załącznik  nr  21  

do protokołu). 

Ad. 4

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  Wydziału  Finansowego  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XXXIV/352/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25.08.2009r. w sprawie  dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2009r.

Ustalił  Starostę  jako  nadzorującego  wykonanie  w/w  Uchwały,  a  Wydział  Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację.

Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  określająca  realizację  w/w  Uchwały  stanowi 

załącznik nr 22 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/09.

Protokołowała:

Dominika Świerk-Bara 

6



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 01.09.2009r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 01.09.2009r.

3. Projekt  uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały Zarządu 

Powiatu  Raciborskiego  dotyczącej  zaakceptowania  programu  inwestycji  dla  zadania 

„Szpital Miejski w Raciborzu”, ul. Gamowska, 47-400 Racibórz.

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego  dotyczącej  zaakceptowania  programu  inwestycji  dla  zadania  „Szpital 

Miejski w Raciborzu”, ul. Gamowska, 47-400 Racibórz.

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2009r.

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2009r.

7. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zmiany  uchwały  

dot. określenia uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu powiatu 

oraz składania oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych.

8. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zmiany  uchwały  dot.  określenia 

uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu powiatu oraz składania 

oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych.

9. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie 

dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w roku 2009.

10. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zmiany  uchwały  dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie 

dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w roku 2009.

11. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań 

z  tytułu  umów,  których  realizacja  w  roku  następnym  (2010)  jest  niezbędna  

dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym 

(2010).

12. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zmiany  uchwały  dotyczącej 

przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań 
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z  tytułu  umów,  których  realizacja  w  roku  następnym  (2010)  jest  niezbędna  

dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym 

(2010).

13. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagrody II stopnia 

dla trenera Andrzeja Jasińskiego.

14. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyznania  nagrody  II  stopnia  

dla trenera Andrzeja Jasińskiego.

15. Karta  informacyjna  Referatu  Edukacji,  Kultury i  Sportu  dot.  realizacji  harmonogramu 

działań  związanych  z  przekazaniem  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  Mistrzostwa 

Sportowego w Raciborzu samorządowi województwa śląskiego.

16. Karta  informacyjna  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  dot.  przydzielenia  godzin 

nadliczbowych kadrze kierowniczej szkół/placówek oświatowych podległych Powiatowi 

Raciborskiemu.

17. Karta  informacyjna  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  dot.  zatrudniania  

przez  dyrektorów  szkół/placówek  oświatowych  emerytów  do  realizacji  zajęć 

dydaktycznych od 1 września 2009r. 

18. Karta  informacyjna  Referatu  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  i  Rolnictwa  

dot. akcji Agencji Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego 

S.A. w Raciborzu.

19. Informacja  inspektora  Referatu  Kontroli  i  Audytu  Wewnętrznego  Danuty  Borowik  

dot. przeprowadzonych kontroli w 2009r. 

20. Interpelacje  i  zapytania  zgłoszone  na  XXXIV  sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 25.08.2009r.

21. Informacja  o  kontroli  Komisji  Rewizyjnej  (pismo  nr  BR.  0058-7-8/09  

z dnia 27.08.2009r.). 

22. Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XXXIV/352/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  25.08.2009r.  w  sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2009r.
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