
PROTOKÓŁ  NR 140/09
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 20 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  139/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 13.10.2009r. 

2. Informacja dot.  wysokości subwencji,  planu dochodów oraz wykonania za III  kwartały 

2009r. budżetu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. 

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

5. Sprawy bieżące.

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 1

Protokół  Nr  139/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  13.10.2009r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

Ad. 2

Starosta przywitał na posiedzeniu Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa 

Sportowego w Raciborzu Arkadiusza Tylkę i przypomniał, iż wizyta związana jest z pismem 
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Dyrektora omawianym na poprzednim posiedzeniu (kserokopia pisma stanowi załącznik nr 3 

do protokołu). 

Dyrektor Tylka poinformował, iż uczniowie ZSOMS w Raciborzu korzystają z pomieszczeń 

internatu  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno  –  Wychowawczego  dla  Niesłyszących  

i  Słabosłyszących  w Raciborzu.  Zgodnie  z  stosownym przepisami  Dyrektor  ZSOMS jest 

zobowiązany do uiszczania opłat za wynajem w/w pomieszczeń. Niezbędna kwota na w/w cel 

wynosi 5.000,00 zł. Jednocześnie Dyrektor zwrócił uwagę na fakt, iż ze względu na wzrost 

liczby wychowanków występują  braki  środków finansowych  na  żywienie  wychowanków. 

Brakująca kwota wynosi 3.870,00 zł.

Mając  na  uwadze  powyższe  informacje,  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  wyraził  zgodę  

na zwiększenie budżetu ZSOMS w Raciborzu o kwotę 8.870,00 zł. 

Dyrektor ZSOMS w Raciborzu zwrócił się również z prośbą o zwiększenie budżetu Szkoły, 

celem  zakupu  ławek  do  wyremontowanych  pomieszczeń  szatni  w  budynku  sali 

gimnastycznej. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  postanowił,  iż  ze  względu  na  bieżącą,  trudną  sytuację 

finansową Powiatu Raciborskiego prośba ta nie może być rozpatrzona pozytywnie. 

Następnie  Starosta  przedstawił  informację  dot.  wysokości  subwencji,  planu  dochodów  

oraz  wykonania  za  III  kwartały  2009r.  budżetu  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących 

Mistrzostwa  Sportowego  w  Raciborzu,  przygotowaną  przez  Wydział  Finansowy  

tut. Starostwa (w/w informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu). 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie budżetu ZSOMS w Raciborzu 

o brakujące środki na zakup energii (kwota 110.000,00 zł) oraz na wynagrodzenia (kwota 

85.072,00 zł).

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  postanowił,  iż  szczegółowo  przeanalizuje  plan  budżetu 

ZSOMS w Raciborzu na 2010r. w terminie późniejszym. 

Ad. 3

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Programu 

współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010, który stanowi załącznik nr 5  

do protokołu. 

Po  zapoznaniu  się  z  w/w  projektem  uchwały,  Zarząd  Powiatu  wniósł  drobne  uwagi  

co  do  brzmienia  §  3  Programu  współpracy  Powiatu  Raciborskiego  z  organizacjami 
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pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  

na rok 2010. 

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  Programu  współpracy  Powiatu  Raciborskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2010 oraz polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych przedłożyć 

w/w  Program  do  zaopiniowania  organizacjom  pozarządowym  oraz  innym  podmiotom 

prowadzącym działalność pożytku publicznego. 

Po zmianie, w/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Wicestarosta  omówił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zmiany 

uchwały  dotyczącej  określenia  zadań  z  zakresu  rehabilitacji  osób  niepełnosprawnych  

oraz  wielkości  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w 2009r.                                               

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

Wicestarosta  przekazał,  iż  dnia  15.10.2009r.  Prezes  Zarządu  PFRON  poinformował,  

iż o 111 889,00 zł zostały zwiększone środki dla Powiatu Raciborskiego na realizację zadań 

z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w 2009r. Propozycję podziału otrzymanych 

środków  opracował  Referat  Spraw  Społecznych  Starostwa  Powiatowego  w  Raciborzu  

w porozumieniu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu oraz Powiatowym 

Urzędem Pracy w Raciborzu, jednostkami realizującymi w imieniu powiatu zadania z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przy udziale środków PFRON. 

Powyższe zmiany zostaną przedłożone do zaopiniowania przez  Powiatową Społeczną Radę 

ds. Osób Niepełnosprawnych. 

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 zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych  przeznaczonych  na  realizację  tych  zadań  w  2009r.  oraz  postanowił  

o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 27.10.2009r. Jednocześnie 

polecił,  aby  Referat  Spraw  Społecznych  przekazał  w/w  projekt  uchwały  Powiatowej 

Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych, celem zaopiniowania. 
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Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody  na  nieodpłatne  nabycie  przez  Powiat  Raciborski  udziałów  Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Starosta poinformował,  iż zgodnie z otrzymanym pismem z Ministerstwa Skarbu Państwa 

istnieje  możliwość  nieodpłatnego  nabycia  udziałów  Przedsiębiorstwa  Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. Za podjęciem w/w decyzji przemawia dobra sytuacja 

finansowa Spółki (materiał dot. charakterystyki Spółki stanowi załącznik nr 9 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 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Powiat Raciborski 

udziałów  Przedsiębiorstwa  Komunikacji  Samochodowej  w  Raciborzu  Sp.  z  o.  o.  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 27.10.2009r.

Ad. 4

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 10 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 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na wynajęcie mienia ruchomego i mienia ruchomego małej wartości Samodzielnego 

Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Rejonowego  im.  dr.  Józefa  Rostka  

w Raciborzu, będącego na wyposażeniu Stacji Dializ, znajdującego się w budynku szpitalnym 

przy ul. Gamowskiej 3.  

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Obecna na posiedzeniu radca prawny Barbara Kowalska poinformowała, iż nie ma przeszkód 

formalno – prawnych do podjęcia w/w uchwały przez Zarząd Powiatu. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie mienia 

ruchomego i mienia ruchomego małej wartości Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej  Szpitala  Rejonowego  im.  dr.  Józefa  Rostka  w  Raciborzu,  będącego  

na wyposażeniu Stacji Dializ, znajdującego się w budynku szpitalnym przy ul. Gamowskiej 3. 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Ad. 5

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej 

i Rolnictwa dot.  dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej do zadania pn. „Przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego 

Racibórz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Raciborzu” dla Powiatowego Inspektoratu 

Weterynarii z siedzibą w  Raciborzu przy ul. Katarzyny 6.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na  dofinansowanie ze środków Powiatowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do zadania pn. „Przyłączenie do sieci 

ciepłowniczej węzła cieplnego Racibórz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Raciborzu” 

dla  Powiatowego  Inspektoratu  Weterynarii  z siedzibą  w  Raciborzu  

przy ul. Katarzyny 6 w wysokości 6.000,00 zł.

Starosta  zapoznał  zebranych  z  informacją  dot.  terminów posiedzeń  komisji  stałych  Rady 

Powiatu Raciborskiego, które odbędą się w październiku 2009r. 

W/w informacja stanowi załącznik 15 do protokołu. 

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 20.10.2009r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20.10.2009r.

3. Kserokopia pisma Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego 

w Raciborzu nr SMS II F 3010/115/09 z dnia 08.10.2009r. 

4. Informacja dot. wysokości subwencji, planu dochodów oraz wykonania za III kwartały 

2009r. budżetu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.

5. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Programu współpracy Powiatu 

Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2010.

6. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Programu współpracy Powiatu 

Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2010 – po zmianie. 

7. Projekt  uchwały  Rady Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zmiany uchwały  dotyczącej 

określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków 

Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  przeznaczonych  

na realizację tych zadań w 2009r. 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

nabycie przez Powiat Raciborski udziałów Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej 

w Raciborzu Sp. z o. o. 

9. Materiał dot. charakterystyki Spółki PKS w Raciborzu.

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2009r.

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2009r.

12. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  wyrażenia  zgody  

na  wynajęcie  mienia  ruchomego  i  mienia  ruchomego  małej  wartości  Samodzielnego 

Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Rejonowego  im.  dr.  Józefa  Rostka  

w  Raciborzu,  będącego  na  wyposażeniu  Stacji  Dializ,  znajdującego  się  w  budynku 

szpitalnym przy ul. Gamowskiej 3.  

13. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wynajęcie 

mienia  ruchomego  i  mienia  ruchomego  małej  wartości  Samodzielnego  Publicznego 
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Zakładu Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Rejonowego im.  dr.  Józefa  Rostka  w Raciborzu, 

będącego  na  wyposażeniu  Stacji  Dializ,  znajdującego  się  w  budynku  szpitalnym  

przy ul. Gamowskiej 3.  

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

dot.  dofinansowania  ze  środków  Powiatowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska 

i Gospodarki Wodnej do zadania pn. „Przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego 

Racibórz  Powiatowego  Inspektoratu  Weterynarii  w Raciborzu” 

dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w  Raciborzu przy ul. Katarzyny 6.

15. Pismo Biura Rady nr BR. 0058-7-9/09 z dnia 15.10.2009r. 
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