
PROTOKÓŁ  NR 149/09
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 22 grudnia 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  148/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 15.12.2009r. 

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.

Starosta  poinformował,  iż  Wicestarosta  Andrzej  Chroboczek,  na  zaproszenie  Burmistrza 

Miasta  Kuźnia  Raciborska  Rity  Serafin  i  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej  w  Kuźni 

Raciborskiej  Manfreda  Wrony,  uczestniczy  w  spotkaniu  opłatkowym  zorganizowanym  

w ZSO w Rudach. 
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I część 

Ad. 1

Protokół  Nr  148/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  15.12.2009r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

Ad. 2

Skarbnik Powiatu przedstawiła tekst jednolity projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

w sprawie  dokonania  zmian w budżecie  Powiatu  Raciborskiego na  2009r.,  który stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  tekst  jednolity  projektu  uchwały  

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na  2009r.  oraz  postanowił  o  jego  przekazaniu  na  sesję  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 22.12.2009r.

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż na wniosek Dyrektora Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu, na sesji w dniu 22.12.2009r. zgłosi autopoprawkę do projektu uchwały Rady 

Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania  przekształcenia  Samodzielnego  Publicznego 

Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Rejonowego  im.  dr.  Józefa  Rostka  w  Raciborzu 

polegającego  na  ograniczeniu  rodzajów  jego  działalności  i  udzielanych  świadczeń 

zdrowotnych  poprzez  likwidację  Stacji  Dializ.  Autopoprawka  dotyczy zmiany brzmienia  

§ 1 ust.  2 i  § 2 ust.  1.  Po zmianie § 1 ust.  2 w/w projektu uchwały otrzyma brzmienie: 

„Zakończenie  działalności  likwidowanej  Stacji  Dializ  nastąpi  31  marca  2010r.”.  

W  konsekwencji  z  dniem  1  kwietnia  2010r.  dalsze  nieprzerwane  udzielanie  świadczeń 

zdrowotnych,  realizowanych  dotychczas  przez  likwidowaną  Stację  Dializ,  bez  istotnego 

ograniczenia  ich  dostępności  zapewni  NEFROLUX  Lucjan  Sobieraj,  Wojciech  Kamiński 

Spółka jawna.  

Skarbnik Powiatu omówiła tekst jednolity projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2010 rok, który stanowi załącznik 

nr 4 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował tekst jednolity projektu uchwały Rady 
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Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2010 rok 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 05.01.2010r. 

Starosta zaprezentował projekt  uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

sprawozdania Starosty Raciborskiego z  działalności  Powiatowej  Komisji  Bezpieczeństwa  

i Porządku za 2009 rok.

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

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  przyjęcia  sprawozdania  Starosty  Raciborskiego  z  działalności 

Powiatowej  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Porządku  za  2009  rok  oraz  postanowił  o  jego 

przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 26.01.2010r. 

Ad. 3

Starosta przedstawił projekt decyzji Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia 

prawa  trwałego  zarządu  na  rzecz  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  1  z  siedzibą  

w Raciborzu przy ul. Kasprowicza 11, w stosunku do nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu  Raciborskiego,  położonej  w  Raciborzu,  a  składającej  się  z  działki  nr  4669/179  

(k. m. 4), obręb Racibórz, o pow. 0,0071 ha. 

W/w projekt decyzji stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Starosta  przypomniał,  iż  działka nr 4669/179 (k.m.4),  obręb Racibórz,  o  pow. 0,0071 ha, 

stanowi  własność  Powiatu  Raciborskiego.  Prawo  jej  własności  zostało  nabyte  w  drodze 

umowy  darowizny,  zawartej  w  dniu  14.09.2009r.,  pomiędzy  Województwem  Śląskim  

a Powiatem Raciborskim. Przedmiotowa nieruchomość pozostaje we faktycznym posiadaniu 

Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  1  w  Raciborzu.  Podmiot  ten  nie  posiada  tytułu 

prawnego do zajmowanej działki. Na w/w nieruchomości posadowiony jest fragment obiektu 

budowlanego –  budynku stanowiącego łącznik  pomiędzy salą  gimnastyczną  a  budynkiem 

szkolnym  (dydaktycznym).  Zespół  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  1  w  Raciborzu  jest 

powiatową  jednostką  organizacyjną,  nie  posiadającą  osobowości  prawnej,  zatem  tytułem 

prawnym umożliwiającym dysponowanie przedmiotową nieruchomością jest prawo trwałego 

zarządu.  Ustanowienie  takiego  prawa  następuje  na  wniosek  zainteresowanej  jednostki. 

Wniosek  taki  został  złożony  pismem  z  dnia  19.11.2009r.  Ustanowienie  prawa  trwałego 

zarządu  przedmiotową  nieruchomością  na  czas  nieoznaczony  umożliwi  w/w  jednostce 

realizację jej ustawowych zadań.
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0 głosów wstrzymujących – podjął decyzję w sprawie ustanowienia prawa trwałego zarządu 

na  rzecz  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  1  z  siedzibą  w  Raciborzu  

przy  ul.  Kasprowicza  11,  w  stosunku  do  nieruchomości  stanowiącej  własność  Powiatu 

Raciborskiego, położonej w Raciborzu, a składającej się z działki nr 4669/179 (k. m. 4) obręb 

Racibórz, o pow. 0,0071 ha. 

Kserokopia decyzji stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Starosta  omówił  kartę  informacyjną  Wydziału  Organizacyjnego  i  Spraw  Obywatelskich  

dot.  zwiększenia  planu  wydatków  Wydziału  Organizacyjnego  i  Spraw  Obywatelskich  

w projekcie budżetu na 2010r.

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

Starosta  poinformował,  iż  w  2010r.  realizowane  będą  dodatkowe  zadania  z  zakresu 

gospodarki  nieruchomościami.  Dotyczą  one  w  szczególności  prowadzenia  punktu 

konsultacyjno – informacyjnego  oraz  ujawniania  praw własności  w księgach wieczystych 

nieruchomości. Koszt finansowania tych zadań szacuje się na 45 879,60 zł. Zadania te będą 

realizowane  na  podstawie  umów  zleceń,  które  finansowane  są  z  budżetu  Wydziału 

Organizacyjnego  i  Spraw  Obywatelskich.  W  odpowiednich  paragrafach  na  przyszły  rok 

zaplanowano łącznie 58 820,- zł. Koszt dodatkowych umów wyczerpie znaczną część planu 

wydatków  w/w  Wydziału,  zatem  koniecznym  jest  zwiększenie  planu  wydatków  

o 30 000 zł. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wprowadzenie zmian w projekcie budżetu 

powiatu  na  2010r.  zwiększając  plan  wydatków  Wydziału  Organizacyjnego  i  Spraw 

Obywatelskich o kwotę 30 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu gospodarki 

nieruchomościami. 

Starosta przedstawił pismo Naczelnika Wydziału Informacji,  Analiz i Szkoleń Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Katowicach wraz z Uchwałami III Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Katowicach:

1. Nr  4100/III/148/2009  w  sprawie  opinii  o  przedłożonym  przez  Zarząd  Powiatu 

Raciborskiego projekcie  uchwały budżetowej  na  2010 rok wraz  z  informacją  o  stanie 

mienia komunalnego i uzasadnieniem, 

2. Nr 4100/III/149/2009 w sprawie opinii o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały 

budżetowej na 2010 rok prognozy kwoty długu Powiatu Raciborskiego,
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3. Uchwały Nr 4100/III/156/2009 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu  

w  kwocie  5.182.451  zł  przyjętego  w  projekcie  budżetu  na  2010  rok  Powiatu 

Raciborskiego. 

W/w pismo stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Starosta  poinformował,  iż  III  Skład  Orzekający  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  

w Katowicach wydał pozytywną opinię: 

- o  przedłożonym  przez  Zarząd  projekcie  uchwały  budżetowej  na  2010  rok  

wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i uzasadnieniem, 

- o prawidłowości załączonej do projektu uchwały budżetowej na 2010 rok prognozy kwoty 

długu Powiatu Raciborskiego, 

- o  możliwości  sfinansowania  deficytu  w  wysokości  5.182.451  zł  przedstawionego  

w projekcie uchwały budżetowej na 2010 rok Powiatu Raciborskiego. 

Starosta przedstawił:

1. wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 17.12.2009r., 

które stanowią załącznik nr 10 do protokołu. 

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

Opieki  Społecznej,  Polityki  Prorodzinnej,  Wspierania  Osób  Niepełnosprawnych  

oraz Bezpieczeństwa, Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisją Rozwoju 

Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą z dnia 21.12.2009r., które stanowią 

załącznik nr 11 do protokołu. 

Zarząd polecił Kierownikowi Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego udzielić 

odpowiedzi na wniosek nr 1.

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 12 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  układzie 

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009r.

Uchwała stanowi załącznik nr 13 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.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 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 oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009r.

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych dla SP ZOZ Szpitala Rejonowego 

im. dr Józefa Rostka w Raciborzu, stanowiącego własność Powiatu Raciborskiego.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  przekazania  w  nieodpłatne 

użytkowanie  środków trwałych  dla  SP ZOZ Szpitala  Rejonowego  im.  dr  Józefa  Rostka  

w Raciborzu, stanowiącego własność Powiatu Raciborskiego.

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Starosta  omówił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  uchylenia 

uchwały dotyczącej zatwierdzenia szczegółowych zasad i trybu przyznania nagrody rocznej 

dla  kierowników  samorządowych  jednostek  organizacyjnych  posiadających  osobowość 

prawną oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Starosta  poinformował,  iż  w  związku  z  wejściem  w  życie  ustawy  z  dnia  21.11.2008r.  

o  pracownikach  samorządowych,  którą  stosuje  się  do  pracowników  samorządowych 

zatrudnionych  między  innymi  w  powiatowych  jednostkach  organizacyjnych  uchyla  się 

uchwałę dotyczącą zatwierdzenia szczegółowych zasad i trybu przyznania nagrody rocznej 
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dla  kierowników  samorządowych  jednostek  organizacyjnych  posiadających  osobowość 

prawną oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody.

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

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  uchylenia  uchwały  dotyczącej 

zatwierdzenia  szczegółowych  zasad  i  trybu  przyznania  nagrody rocznej  dla  kierowników 

samorządowych  jednostek  organizacyjnych  posiadających  osobowość  prawną  oraz  wzoru 

wniosku o przyznanie nagrody.

Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Starosta  przedstawił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

upoważnienia Członka Zarządu Norberta Parysa do reprezentowania Powiatu Raciborskiego 

na  Zwyczajnym  Walnym  Zgromadzeniu  Akcjonariuszy  Agencji  Rozwoju  Rolnictwa  

i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego S.A. w Raciborzu.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

Starosta poinformował, iż kolejne Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Agencji 

Rozwoju Rolnictwa i  Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego S.A. w Raciborzu 

zaplanowano na dzień 31.12.2009r.

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

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  upoważnienia  Członka  Zarządu 

Norberta  Parysa  do  reprezentowania  Powiatu  Raciborskiego  na  Zwyczajnym  Walnym 

Zgromadzeniu  Akcjonariuszy  Agencji  Rozwoju  Rolnictwa  i  Przemysłu  Przetwórczego 

Regionu Raciborskiego S.A. w Raciborzu.

Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała:

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

obecności:

1. Adam Hajduk 

2. -------------------

3. Norbert Parys 

4. Brygida Abrahamczyk 

5. Adam Wajda 
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Załączniki:

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22.12.2009r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22.12.2009r.

3. Tekst  jednolity  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2009r.

4. Tekst  jednolity  projektu  uchwały  Rady Powiatu  Raciborskiego  w sprawie  uchwalenia 

budżetu Powiatu Raciborskiego na 2010 rok.

5. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty 

Raciborskiego  z  działalności  Powiatowej  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Porządku  

za 2009 rok.

6. Projekt decyzji Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia prawa trwałego 

zarządu  na  rzecz  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  1  z  siedzibą  w  Raciborzu  

przy ul. Kasprowicza 11, w stosunku do nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego, położonej w Raciborzu, a składającej się z działki nr 4669/179 (k. m. 4), 

obręb Racibórz, o pow. 0,0071 ha. 

7. Kserokopia  decyzji  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  nr  SN.  I.  7002/8/3/09  

z dnia 22.12.2009r. 

8. Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich dot. zwiększenia 

planu wydatków Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich w projekcie budżetu 

na 2010r.

9. Kserokopia pisma Naczelnika Wydziału Informacji,  Analiz i Szkoleń Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach nr WA-4102/505/2009 z dnia 14.12.2009r. 

10. Wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 17.12.2009r.

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

Opieki  Społecznej,  Polityki  Prorodzinnej,  Wspierania  Osób  Niepełnosprawnych  

oraz Bezpieczeństwa, Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisją Rozwoju 

Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą z dnia 21.12.2009r.

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

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009r.

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

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009r.

14. 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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15. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie 

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2009r.

16. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania w nieodpłatne 

użytkowanie środków trwałych dla SP ZOZ Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka  

w Raciborzu, stanowiącego własność Powiatu Raciborskiego.

17. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przekazania  w  nieodpłatne 

użytkowanie środków trwałych dla SP ZOZ Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka  

w Raciborzu, stanowiącego własność Powiatu Raciborskiego.

18. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej 

zatwierdzenia szczegółowych zasad i trybu przyznania nagrody rocznej dla kierowników 

samorządowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną oraz wzoru 

wniosku o przyznanie nagrody.

19. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  uchylenia  uchwały  dotyczącej 

zatwierdzenia szczegółowych zasad i trybu przyznania nagrody rocznej dla kierowników 

samorządowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną oraz wzoru 

wniosku o przyznanie nagrody.

20. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  upoważnienia  Członka 

Zarządu  Norberta  Parysa  do  reprezentowania  Powiatu  Raciborskiego  na  Zwyczajnym 

Walnym  Zgromadzeniu  Akcjonariuszy  Agencji  Rozwoju  Rolnictwa  i  Przemysłu 

Przetwórczego Regionu Raciborskiego S.A. w Raciborzu.

21. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  upoważnienia  Członka  Zarządu 

Norberta  Parysa  do  reprezentowania  Powiatu  Raciborskiego  na  Zwyczajnym Walnym 

Zgromadzeniu  Akcjonariuszy  Agencji  Rozwoju  Rolnictwa  i  Przemysłu  Przetwórczego 

Regionu Raciborskiego S.A. w Raciborzu. 
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