
PROTOKÓŁ  NR 151/10
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 5 stycznia 2010r.

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  150/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 29.12.2009r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Sprawy różne.

4. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

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  150/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  29.12.2009r.  

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

Skarbnik Powiatu omówiła nową wersję tekstu jednolitego projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu  Raciborskiego  na  2010  rok,  

która 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 tekstu jednolitego projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego 

na  2010  rok  oraz  postanowił  o  jej  przekazaniu  na  sesję  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 05.01.2010r.

Jednocześnie Zarząd postanowił,  iż w/w projekt  uchwały zostanie przekazany na płytach  

CD-ROM  do Biura Rady. 

Starosta  przedstawił  projekt  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  Oddziału 

Dermatologicznego.

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  projekt  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 Oddziału Dermatologicznego oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady 

Powiatu Raciborskiego w dniu 26.01.2010r.

Ad. 3

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich 

dot.  określenia  kierunków  polityki  informacyjnej  Powiatu  Raciborskiego  

na 2010 rok.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
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Szczegółowych informacji w w/w sprawie udzieliła obecna na posiedzeniu Karolina Kunicka 

– podinspektor ds. współpracy z mediami Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego:

1. zaakceptował  zaproponowane  działania  w  ramach  polityki  informacyjnej  Powiatu 

Raciborskiego  na  2010  rok  wraz  z  przedstawionymi  kosztami  oraz  upoważnił 

podinspektora  ds.  współpracy  z  mediami  Wydziału  Organizacyjnego  i  Spraw 

Obywatelskich  do  podjęcia  czynności  związanych  z  przygotowaniem  umów  

z usługodawcami, 

2. postanowił, iż w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010r. w rozdziale 75075 § 4300 

zostanie  zabezpieczona  kwota  50 000  zł  na  realizację  zadań  w  ramach  polityki 

informacyjnej.

Wicestarosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot.  prośby Dyrektora  Młodzieżowego Ośrodka  Wychowawczego  w Rudach o  wyrażenie 

zgody na zatrudnienie w wymiarze ½ etatu kierowcy.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Wicestarosta  przekazał,  iż  Dyrektor  MOW w Rudach  zwróciła  się  z  prośbą  o  wyrażenie 

zgody na zatrudnienie w wymiarze ½ etatu kierowcy. Do tej pory obowiązki te wykonywała 

osoba zatrudniona na stanowisku kierownika gospodarczego. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zatrudnienie kierowcy w MOW w Rudach 

w wymiarze ½ etatu, w ramach środków zabezpieczonych w budżecie jednostki. 

Skarbnik Powiatu poinformowała  o konieczności  dostosowania uchwał  organów powiatu  

i wewnętrznych aktów prawnych Starostwa do ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych. 

W związku z powyższym Zarząd polecił Skarbnikowi Powiatu dopilnowanie niezwłocznego 

opracowania n/w aktów prawnych:

1. projektu uchwały Zarządu w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych 

do  dokonywania  przeniesień  w  planie  dochodów  własnych  i  wydatków  nimi 

finansowanych w roku 2010,

2. projektu uchwały Zarządu w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych 

uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 

(2011)  jest  niezbędna  dla  zapewnienia  ciągłości  działania  jednostki  i  termin  zapłaty 

upływa  w roku  następnym (2011),

3



3. projektu uchwały Zarządu w sprawie określenia uprawnień i odpowiedzialności z zakresu 

wykonywania  budżetu  powiatu  oraz  składania  oświadczenia  woli  w imieniu  powiatu  

w sprawach majątkowych,

4. projektu  uchwały  Rady  w  sprawie  zasad,  sposobu  i  trybu  umarzania,  odraczania  

lub  rozkładania  na  raty  spłaty  należności  pieniężnych  przypadających  Powiatowi 

Raciborskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym do których nie stosuje się przepisów 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa,

5. projektu uchwały Rady w sprawie ustalenia zasad i trybu tworzenia oraz prowadzenia 

gospodarki  finansowej  w  postaci  dochodów  własnych  przez  jednostki  organizacyjne 

Powiatu Raciborskiego,

6. projektu uchwały Rady w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej 

rozliczania  oraz  sposobu  kontroli  wykonywania  zleconego  zadania  przez  podmioty  

nie zaliczane do sektora finansów publicznych,

7. projektu Zarządzenia Wewnętrznego Starosty Raciborskiego w sprawie wprowadzenia  

do stosowania Polityki Rachunkowości Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

Jednocześnie Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu niezwłocznie 

przygotować propozycje n/w aktów prawnych:

1. projektu  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  trybu  postępowania  

o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania 

zleconego w dziedzinie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

2. projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie trybu udzielania i rozliczania 

dotacji z budżetu Powiatu Raciborskiego  szkołom i placówkom niepublicznym oraz trybu 

i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Ponadto Zarząd polecił Skarbnikowi Powiatu, aby w dalszej kolejności przygotowała projekt 

uchwały  Rady  w  sprawie  procedury  opracowania  i  uchwalania  budżetu  Powiatu 

Raciborskiego oraz projekt uchwały Rady w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu 

wykonania  budżetu  powiatu  oraz  planu  finansowego  samodzielnego  publicznego  zakładu 

opieki zdrowotnej za I półrocze roku budżetowego.

Skarbnik  Powiatu  zapoznała  zebranych  z  zapisami  art.  68  i  następnych  ustawy  

z  dnia  27  sierpnia  2009r.  o  finansach  publicznych  dotyczącymi  kontroli  zarządczej  

w  jednostkach  sektora  finansów  publicznych.  Kontrolę  tę  stanowi  ogół  działań 

podejmowanych  w  w/w  jednostkach  dla  zapewnienia  realizacji  celów  i  zadań  w  sposób 
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zgodny  z  prawem,  efektywny,  oszczędny  i  terminowy.  Zapewnienie  funkcjonowania 

adekwatnej,  skutecznej  i  efektywnej  kontroli  zarządczej  należy  do  obowiązków 

przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego. 

Wicestarosta poinformował, iż do tut. Starostwa wpłynęło orzeczenie Komisji Orzekającej  

w  sprawach  o  naruszenie  dyscypliny  finansów  publicznych  przy  Regionalnej  Izbie 

Obrachunkowej  w  Katowicach.  W  myśl  w/w  orzeczenia  uniewinniono  od  zarzutu  

o  naruszenie  dyscypliny  finansów  publicznych  Panią  Alicję  Grzesiak-Sobania  

(byłego  Dyrektora  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno  –  Wychowawczego  w  Rudach)  

oraz Panią Irenę Samyć (byłego Głównego Księgowego w w/w placówce). 

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  XXXVIII/375/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  22.12.2009r.  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 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/10.

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  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  do  określenia  realizacji  Uchwały

 Nr  XXXVIII/376/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  22.12.2009r.  w  sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2009r.  dotyczących wieloletniego 

programu inwestycyjnego.

Ustalił  Starostę  jako  nadzorującego  wykonanie  w/w  Uchwały,  a  Referat  Inwestycji  

i Remontów odpowiedzialny za jej realizację.

Karta  informacyjna  Referatu  Inwestycji  i  Remontów określająca  realizację  w/w Uchwały 

stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/10.
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Jednocześnie  Zarząd  polecił  Kierownikowi  Referatu  Inwestycji  i  Remontów,  

aby w przygotowywanych w 2010r. zmianach do WPI każda kolejna zmiana posiadała numer 

porządkowy umożliwiający bieżącą weryfikację WPI.

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 Referatu Edukacji,  Kultury i  Sportu do określenia realizacji  Uchwały  

Nr  XXXVIII/377/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  22.12.2009r.  w  sprawie 

wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  z  Powiatem Kluczborskim dot.  współpracy  

w  zakresie  dokształcania  zawodowego  młodocianych,  uczęszczających  do  oddziałów 

wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych, prowadzonego przez koordynatora 

wojewódzkiego  –  Wojewódzki  Ośrodek  Dokształcania  i  Doskonalenia  Zawodowego  

w Kluczborku.

Ustalił  Wicestarostę  jako  nadzorującego  wykonanie  w/w  Uchwały,  a  Referat  Edukacji, 

Kultury i Sportu odpowiedzialny za jej realizację.

Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu określająca realizację w/w Uchwały 

stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/10.

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 Biura Rady do określenia realizacji: 

1. Uchwały  Nr  XXXVIII/379/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  22.12.2009r.  

w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  dyrektora  Powiatowego  Centrum Pomocy  Rodzinie 

złożonej przez Jadwigę Kluz, 

2. Uchwały  Nr  XXXVIII/380/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  22.12.2009r.  

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2010, 

3. Uchwały  Nr  XXXVIII/381/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  22.12.2009r.  

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2010.

Karta informacyjna Biura Rady określająca realizację w/w Uchwał stanowi załącznik nr 10 

do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/10.

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

proponując wznowienie obrad po zakończeniu sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 
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II część 

Ad. 1

Po zakończeniu sesji,  Starosta zapoznał zebranych z  projektem uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego  w  sprawie  udzielenia  pożyczki  Samodzielnemu  Publicznemu  Zakładowi 

Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.

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

Starosta zaproponował, aby udzielić SP ZOZ Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w 

Raciborzu  pożyczki  w  kwocie  2 000 000,00  zł.  Spłata  pożyczki  nastąpi  w  terminie  

do  15.12.2010r.,  a  oprocentowanie  wynosić  będzie  1  % w stosunku  rocznym.  Jak  dodał 

Starosta przychody Szpitala pochodzą głównie z umów zawartych z NFZ, których wartość  

na  2010r.  została  jednostronnie  przez  NFZ zmniejszona,  a  pożyczka  pozwoli  Szpitalowi  

na utrzymanie płynności finansowej. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu.

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

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. 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 05.01.2010r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 05.01.2010r. 

3. Nowa wersja tekstu jednolitego projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2010 rok.

4. Projekt  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  Oddziału 

Dermatologicznego.

5. Karta  informacyjna  Wydziału Organizacyjnego i  Spraw Obywatelskich dot.  określenia 

kierunków polityki informacyjnej Powiatu Raciborskiego na 2010 rok.

6. Karta  informacyjna  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  dot.  prośby  Dyrektora 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach o wyrażenie zgody na zatrudnienie 

w wymiarze ½ etatu kierowcy.

7. Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XXXVIII/375/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  22.12.2009r.  w  sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2009r.

8. Karta  informacyjna  Referatu Inwestycji  i  Remontów do określenia realizacji  Uchwały

Nr  XXXVIII/376/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  22.12.2009r.  w  sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2009r. dotyczących wieloletniego 

programu inwestycyjnego.

9. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji Uchwały 

Nr  XXXVIII/377/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  22.12.2009r.  w  sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Kluczborskim dot. współpracy 

w  zakresie  dokształcania  zawodowego  młodocianych,  uczęszczających  do  oddziałów 

wielozawodowych  w  zasadniczych  szkołach  zawodowych,  prowadzonego  

przez koordynatora wojewódzkiego – Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia 

Zawodowego w Kluczborku.

10. Karta informacyjna Biura Rady do określenia realizacji: 

1) Uchwały  Nr  XXXVIII/379/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  22.12.2009r.  

w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  dyrektora  Powiatowego  Centrum Pomocy  Rodzinie 

złożonej przez Jadwigę Kluz, 
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2) Uchwały  Nr  XXXVIII/380/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  22.12.2009r.  

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2010, 

3) Uchwały  Nr  XXXVIII/381/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  22.12.2009r.  

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2010.

11. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  udzielenia  pożyczki 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi  Opieki  Zdrowotnej  Szpitalowi  Rejonowemu  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.

12. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pożyczki Samodzielnemu 

Publicznemu  Zakładowi  Opieki  Zdrowotnej  Szpitalowi  Rejonowemu  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.
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