
PROTOKÓŁ  NR 138/09
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 6 października 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  137/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 29.09.2009r. i w dniu 30.09.2009r. 

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  137/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  29.09.2009r.  

i w dniu 30.09.2009r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

Ad. 2

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 3 do protokołu. 
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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 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Starosta  zaprezentował  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

przystąpienia Powiatu Raciborskiego do Projektu pn. „Osiągnąć standard II”. 

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

Starosta  poinformował,  iż  Powiat  Raciborski  przystępuje  do  Projektu  pn.  „Osiągnąć 

standard II” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu 

Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  Priorytetu  VI  „Rynek  pracy  otwarty  dla  wszystkich”, 

Działanie  6.1  „Poprawa  dostępu  do  zatrudnienia  oraz  wspieranie  aktywności  zawodowej 

w regionie”,   Poddziałanie  6.1.2  „Wsparcie powiatowych i  wojewódzkich urzędów pracy 

w  realizacji  zadań  na  rzecz  aktywizacji  zawodowej  osób  bezrobotnych  w  regionie”.  

Do  podejmowania  wszelkich  czynności  związanych  z  przygotowaniem,  realizacją  

i rozliczeniem w/w Projektu udziela się pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu 

Pracy  w  Raciborzu  Edmundowi  Stefaniakowi,  a  podczas  jego  nieobecności  –  Zastępcy 

Dyrektora Krystynie Krupie. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do Projektu pn. „Osiągnąć standard II”.

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

Ad. 3

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków 

i  strat  za  okres  od  01.01.2009r.  do  31.08.2009r.,  opisu  sytuacji  finansowej,  zestawienia 

zobowiązań  Szpitala  Rejonowego  w Raciborzu  na  koniec  sierpnia  2009r.  oraz  średniego 

wykorzystania łóżek na oddziałach.

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  postanowił,  iż  do  omówienia  karty  informacyjnej  

dot.  rachunku  zysków  i  strat  za  okres  od  01.01.2009r.  do  31.08.2009r.,  opisu  sytuacji 

finansowej,  zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec sierpnia 

2009r. oraz średniego wykorzystania łóżek na oddziałach powróci na kolejnym posiedzeniu 

w obecności Dyrektora jednostki.
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Starosta  omówił  kartę  informacyjną  Referatu  Spraw  Społecznych  dot.  prefinansowania 

wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Starosta poinformował, iż Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu 

zwrócił  się z prośbą do Zarządu Powiatu o wyrażenie zgody na prefinansowanie wydatków 

związanych  z  realizacją  projektu  systemowego  „Drugiemu  Człowiekowi”  ze  środków 

własnych powiatu. 

W  drugim  roku  realizacji  projektu  Powiatowi  Raciborskiemu  przyznano  łącznie  kwotę 

365 510,64 zł.  Do  tej  pory  kompleksową  i  profesjonalną  pomocą  objęto  ponad  

140  mieszkańców  Powiatu  Raciborskiego  oraz  zatrudniono  w  Centrum  3  pracowników 

socjalnych i księgową. Urząd Marszałkowski wyraził również zgodę na dostosowanie trzech 

pomieszczeń PCPR do potrzeb osób niepełnosprawnych, na łączną kwotę ponad 50 000 zł,  

w tym na: wykonanie podłóg, wymianę drzwi, malowanie ścian, zakup sprzętu i mebli. 

Trudności  w realizacji  projektu  przysparza  uzyskiwanie  kolejnych  transz  dotacji,  w  roku 

bieżącym  PCPR  w  Raciborzu  pierwszą  transzę  w  wysokości  172 850,00  zł  otrzymał 

w miesiącu maju. Doświadczenia roku poprzedniego pozwalają przewidywać, że pozostałe 

środki projektu w wysokości 192 696,64 zł mogą wpłynąć do powiatu w ostatnich tygodniach 

tego roku lub w pierwszych miesiącach roku przyszłego.

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził  zgodę na prefinansowanie wydatków Powiatowego 

Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Raciborzu  związanych  z  realizacją  projektu  systemowego 

„Drugiemu  Człowiekowi”  ze  środków  własnych  Powiatu  Raciborskiego  

w kwocie 192 694,64 zł w transzach. Kwoty i terminy przekazania poszczególnych transz 

ustali Dyrektor PCPR w Raciborzu ze Skarbnikiem Powiatu.

Starosta  zaprezentował  kartę  informacyjną  Referatu  Spraw Społecznych  dot.  zwiększenia 

budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu.

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

Starosta poinformował, iż Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu zwrócił  się  

do Zarządu Powiatu z prośbą o zwiększenie budżetu Urzędu o kwotę 20 520,00 zł, w tym 

m.in. na wydatki związane ze zmianą siedziby PUP oraz na dalsze funkcjonowanie jednostki 

do końca roku, na zapłatę podatku od nieruchomości, a także na opłaty za energię elektryczną.

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie budżetu Powiatowego Urzędu 

Pracy w Raciborzu o kwotę 15 520,00 zł, w tym: 
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1) kwota  6 000,00  zł  przeznaczona  jest  na  wydatki  związane  ze  zmianą  siedziby  PUP  

oraz na wydatki na dalsze funkcjonowanie jednostki do końca 2009r., 

2) kwota 1 020,00 zł przeznaczona będzie na zapłatę podatku od nieruchomości, 

3) kwota 8 500,00 zł przeznaczona będzie na opłaty za energię elektryczną. 

Stosowne przesunięcia budżetowe przedstawi na kolejnym posiedzeniu Skarbnik Powiatu. 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. wyrażenia 

zgody na zatrudnienie w wymiarze 8.39 godzin nauczyciela emerytowanego – Pani Elżbiety 

Otlik w roku szkolnym 2009/2010 w Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  wyraził  zgodę  na  zatrudnienie  w  wymiarze  8.39  godzin 

nauczyciela emerytowanego – Pani Elżbiety Otlik w roku szkolnym 2009/2010 w Zespole 

Szkół Zawodowych w Raciborzu. 

Następnie  Starosta  zaprezentował  interpelacje  zgłoszone  na  XXXV  sesji  Rady  Powiatu 

Raciborskiego w dniu 29.09.2009r., które stanowią załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił: 

1) Kierownikowi  Powiatowego  Centrum Zarządzania  Kryzysowego  udzielić  odpowiedzi  

na interpelacje: Radnego Leonarda Malcharczyka oraz Przewodniczącego Rady Powiatu 

Raciborskiego Norberta Miki, 

2) Kierownikowi  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  przygotować  projekt  odpowiedzi  

na  interpelację  nr  1  Radnego  Marcelego  Klimanka,  a  Kierownikowi  Referatu  Spraw 

Społecznych udzielić odpowiedzi na interpelację nr 2 Radnego Marcelego Klimanka. 

Starosta  przekazał,  iż  Komisja  konkursowa  do  przeprowadzenia  konkursu  na  stanowisko 

Zastępcy Dyrektora  ds.  lecznictwa  SP ZOZ Szpitala  Rejonowego  im.  dr.  Józefa  Rostka  

w Raciborzu rekomenduje na to stanowisko Pana Włodzimierza Kącika.

Informacja Przewodniczącego komisji konkursowej stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zapoznał  się  z  informacją  Przewodniczącego  Komisji 

konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa 

SP  ZOZ  Szpitala  Rejonowego  im.  dr.  Józefa  Rostka  w  Raciborzu  dot.  rekomendacji  

na to stanowisko Pana Włodzimierza Kącika.
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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 XXXV/355/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29.09.2009r. 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 12 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/09.

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 06.10.2009r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 06.10.2009r.

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2009r.

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2009r.

5. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przystąpienia  Powiatu 

Raciborskiego do Projektu pn. „Osiągnąć standard II”. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do Projektu pn. „Osiągnąć standard II”. 

7. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  dot.  prefinansowania  wydatków 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.

8. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. zwiększenia budżetu Powiatowego 

Urzędu Pracy w Raciborzu.

9. Karta  informacyjna  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  dot.  wyrażenia  zgody  

na zatrudnienie  w wymiarze 8.39 godzin  nauczyciela  emerytowanego – Pani  Elżbiety 

Otlik w roku szkolnym 2009/2010 w Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu.

10. Interpelacje zgłoszone na XXXV sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 29.09.2009r. 

(pismo nr BR. 0045-7/09 z dnia 05.10.2009r.). 

11. Pismo  Przewodniczącego  Komisji  konkursowej  do  przeprowadzenia  konkursu  

na  stanowisko  Zastępcy  Dyrektora  ds.  lecznictwa  SP  ZOZ  Szpitala  Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu nr ZS. 8022/I/11/09 z dnia 05.10.2009r. 

12. Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XXXV/355/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z dnia  29.09.2009r.  w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2009r.
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