
PROTOKÓŁ  NR 154/10
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 26 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:
1. Przyjęcie  Protokołu  Nr  153/10  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 20.01.2010r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne.

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 1

Protokół  Nr  153/10  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  20.01.2010r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

Ad. 2

Obecna  na  posiedzeniu  Podinspektor  w  Wydziale  Finansowym  Dominika  Budzan 

przedstawiła  tekst  jednolity  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010r., który stanowi załącznik nr 3 

do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował tekst jednolity projektu uchwały Rady 
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Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  

na  2010r.  oraz  postanowił  o  jego  przekazaniu  na  sesję  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 26.01.2010r.

Ad. 3

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010 rok.

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 – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2010 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania 

w  nieodpłatne  użytkowanie  środków  trwałych  dla  SP  ZOZ  Szpitala  Rejonowego  

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

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 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, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

W dalszej  kolejności  Starosta  omówił  kartę  informacyjną  Referatu  Spraw  Społecznych  

dot.  zatwierdzenia  rozliczenia  kosztów  remontów  przeprowadzonych  w  2009r.  

przez „Centrum Zdrowia” Spółka z o.o. w Raciborzu w obiektach dzierżawionych od Powiatu 

Raciborskiego.

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

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

0 głosów wstrzymujących – podjął  uchwałę w sprawie zatwierdzenia rozliczenia kosztów 

remontów przeprowadzonych w 2009r. przez „Centrum Zdrowia” Spółka z o. o. w Raciborzu 

w obiektach dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.
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Ad. 4

Starosta  zaprezentował  kartę  informacyjną  Referatu  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki 

Wodnej i Rolnictwa dot.:

1. „Sprawozdania  z  realizacji  gminnego  planu  gospodarki  odpadami  dla  Gminy 

Krzyżanowice za lata 2007 – 2008”, 

2. „Sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami za lata 2007 – 2008 dla 

Gminy Krzanowice”, 

3. „Sprawozdania  z  realizacji  gminnego  planu  gospodarki  odpadami  dla  Gminy  Kuźnia 

Raciborska na lata 2008 – 2015 za okres 2007 – 2008”, 

4. „Sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami dla Gminy Pietrowice 

Wielkie za lata 2007 – 2008”.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Starosta poinformował, iż zgodnie z art. 14 ust. 12b ustawy o odpadach organy wykonawcze 

gminy  przygotowują  sprawozdania  z  realizacji  gminnego  planu  gospodarki  odpadami, 

obejmujące okres dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia kończącego 

ten okres. Ponadto sprawozdania z realizacji gminnych planów gospodarki odpadami organy 

wykonawcze gminy zobowiązane są przedłożyć radzie gminy i zarządowi powiatu w terminie 

do dnia 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego (art. 14 ust. 13 ustawy o odpadach). 

Poprzednie sprawozdania zostały opracowane według stanu na dzień 31.12.2006r. i przyjęte 

przez Zarząd Powiatu Raciborskiego w 2007r. Kolejne sprawozdania obejmują więc okres 

sprawozdawczy – lata 2007-2008 i są sporządzone według stanu na dzień 31.12.2008r.

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął:

1. „Sprawozdanie  z  realizacji  gminnego  planu  gospodarki  odpadami  dla  Gminy 

Krzyżanowice za lata 2007 – 2008”, 

2. „Sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami za lata 2007 – 2008 dla 

Gminy Krzanowice”, 

3. „Sprawozdanie  z  realizacji  gminnego  planu  gospodarki  odpadami  dla  Gminy  Kuźnia 

Raciborska na lata 2008 – 2015 za okres 2007 – 2008”, 

4. „Sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami dla Gminy Pietrowice 

Wielkie za lata 2007 – 2008”.
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Wicestarosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu 

dot.  informacji  Dyrektora  MOW  o  zatrudnieniu  w  wymiarze  19  godzin  nauczyciela 

emerytowanego  –  Pani  Aliny  Wojtas  do  prowadzenia  zajęć  z  języka  polskiego  w  roku 

szkolnym 2009/2010 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął bez zastrzeżeń informację Dyrektora Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego w Rudach o zatrudnieniu nauczyciela – emeryta Pani Aliny Wojtas 

na  czas  realizacji  zajęć  z  języka  polskiego,  tj.  do  dnia  25.06.2010r.  w  Młodzieżowym 

Ośrodku Wychowawczym w Rudach.

Wicestarosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  

dot.  sprawozdania  z  wysokości  średnich  wynagrodzeń  nauczycieli  na  poszczególnych 

stopniach  awansu  zawodowego  w  szkołach  i  placówkach  prowadzonych  przez  Powiat 

Raciborski w 2009r.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Wicestarosta poinformował, iż zgodnie z nowymi przepisami w każdym roku kalendarzowym 

w  terminie  do  20  stycznia  roku  kalendarzowego  następującego  po  roku,  który  podlegał 

analizie, organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego przeprowadza 

analizę  poniesionych  w  danym  roku  kalendarzowym  wydatków  na  wynagrodzenia 

nauczycieli,  w  odniesieniu  do  wysokości  średnich  wynagrodzeń,  o  których  mowa  

w art.  30  ust.  3  ustawy –  Karta  Nauczyciela,  oraz  średniorocznej  struktury  zatrudnienia 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. W przypadku nieosiągnięcia 

w danym roku wysokości średnich wynagrodzeń, w składnikach wskazanych w art. 30 ust. 1 

Karty,  w/w  organ  ustala  kwotę  różnicy  między  wydatkami  faktycznie  poniesionymi  

na wynagrodzenia a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli,  o których mowa  

w art. 30 ust. 3, ustalanych dla danego roku w oparciu o kwotę bazową. Gdy wystąpi różnica 

na niekorzyść nauczycieli kwota tej różnicy jest dzielona między nauczycieli i wypłacana  

do 31 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, dla którego wyliczono kwotę 

różnicy, proporcjonalnie do osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.

Ponadto  organ  ten  ma  obowiązek  sporządzić  w  terminie  do  dnia  10  lutego  roku 

kalendarzowego następującego po roku, który podlegał analizie, sprawozdanie z wysokości 

średnich  wynagrodzeń  nauczycieli  na  poszczególnych  stopniach  awansu  zawodowego  
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w danej jednostce z uwzględnieniem kwoty w/w różnicy. Sprawozdanie to w terminie 7 dni 

od dnia jego sporządzenia musi zostać przekazane regionalnej izbie obrachunkowej, organowi 

stanowiącemu  jednostki  samorządu  terytorialnego,  dyrektorom  szkół  i  placówek  

oraz  związkom  zawodowym  zrzeszającym  nauczycieli. Wzór  formularza  sprawozdania 

określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie 

sposobu  opracowywania  sprawozdania  z  wysokości  średnich  wynagrodzeń  nauczycieli  

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki 

samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 6, poz. 35). 

Jak przekazał  Wicestarosta z  analizy poniesionych w 2009r.  wydatków na wynagrodzenia 

nauczycieli  wynika,  że  nie  ma  konieczności  wypłaty  jednorazowych  dodatków 

uzupełniających  z  uwagi  na  osiąganie  przez  nauczycieli  zatrudnionych  w  powiatowych 

jednostkach  oświatowych  średnich  wynagrodzeń,  określonych  w  Karcie  Nauczyciela  

oraz rozporządzeniach wykonawczych.

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  postanowił  przedłożyć  Radzie  Powiatu  Raciborskiego  

na sesji w dniu 26.01.2010r.  sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli  

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę 

samorządu terytorialnego wraz z opisem realizacji art. 30a i 30b ustawy – Karta Nauczyciela 

oraz polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu przekazać w/w sprawozdanie 

regionalnej izbie obrachunkowej, dyrektorom szkół i placówek oraz związkom zawodowym 

zrzeszającym nauczycieli.

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia planu 

finansowego jednostek podległych na 2010r.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął plany finansowe jednostek podległych na 2010r.

Starosta  omówił  kartę  informacyjną  Powiatowego  Centrum  Zarządzania  Kryzysowego  

dot. uregulowania systemu pracy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną dot. uregulowania systemu 

pracy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

Zarząd polecił  Kierownikowi  Powiatowego Centrum Zarządzania  Kryzysowego uzupełnić 

kartę  o  szczegółowe  wyjaśnienia  w  jaki  sposób  zwiększenie  obsady  o  1  etat  wpłynie  

na  rozkład  czasu  pracy  wszystkich  pracowników  i  w  jakim  stopniu  zaproponowane 

5



rozwiązanie  gwarantuje  spełnienie  przez  Starostę  ustawowego  obowiązku  zapewnienia 

całodobowych  dyżurów  przez  Centrum  Zarządzania  Kryzysowego.  Racjonalizując 

potencjalne koszty etatu polecił dodatkowo określić zadania merytoryczne jakie realizowałby 

ewentualny pracownik. 

Po  uzupełnieniu  Kierownik  Powiatowego  Centrum Zarządzania  Kryzysowego  przedstawi 

w/w kartę informacyjną na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu. 

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami  

dot.  sprawozdania  z  realizacji  Uchwały  Nr  V/78/2003  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

z  dnia  25.02.2003r.  w  sprawie  określenia  zasad  nabywania,  zbywania  i  obciążania 

nieruchomości  stanowiących  własność  Powiatu  Raciborskiego  oraz  ich  wydzierżawiania  

lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  postanowił,  iż  do  omówienia  sprawozdania  z  realizacji 

Uchwały  Nr  V/78/2003  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  25.02.2003r.  w  sprawie 

określenia zasad nabywania,  zbywania i  obciążania nieruchomości stanowiących własność 

Powiatu  Raciborskiego  oraz  ich  wydzierżawiania  lub  wynajmowania  na  okres  dłuższy  

niż 3 lata powróci na kolejnym posiedzeniu. 

Starosta  omówił  kartę  informacyjną  Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami  

dot.  sprawozdania  z  realizacji  Uchwały  Nr  III/41/2006  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

z  dnia  28.12.2006r.  w  sprawie  określenia  zasad  wynajmowania  lokali  mieszkalnych, 

stanowiących własność Powiatu Raciborskiego.

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego pozytywnie zaopiniował sprawozdanie z realizacji Uchwały 

Nr III/41/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.12.2006r. w sprawie określenia zasad 

wynajmowania  lokali  mieszkalnych,  stanowiących  własność  Powiatu  Raciborskiego  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 09.03.2010r.

Starosta omówił:

1. wnioski  z  posiedzenia  Komisji  Zdrowia,  Opieki  Społecznej,  Polityki  Prorodzinnej, 

Wspierania  Osób  Niepełnosprawnych  oraz  Bezpieczeństwa  z  dnia  18.01.2010r.,  

które stanowią załącznik nr 16 do protokołu. 
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Zarząd  polecił,  aby  Kierownik  Referatu  Spraw  Społecznych  udzielił  odpowiedzi  

na wnioski nr 1 i nr 2 z posiedzenia Komisji, 

2. wnioski  z  posiedzenia  Komisji  Rolnictwa  i  Ochrony Środowiska  z  dnia  20.01.2010r., 

które stanowią załącznik nr 17 do protokołu,

3. wnioski  z  posiedzenia  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego,  Promocji  i  Współpracy  

z Zagranicą z dnia 201.01.2010r., które stanowią załącznik nr 18 do protokołu, 

4. wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 21.01.2010r., 

które stanowią załącznik nr 19 do protokołu. 

5. wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 25.01.2010r., które stanowią 

załącznik nr 20 do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  postanowił,  iż  do  omówienia  karty  informacyjnej  

dot.  rachunku  zysków i  strat  za  okres  od  01.01.2009r.  do  30.11.2009r.,  bilansu  na  dzień 

30.11.2009r.,  opisu  sytuacji  finansowej,  zestawienia  zobowiązań  Szpitala  Rejonowego  

w  Raciborzu  na  koniec  listopada  2009r.,  wybranych  wskaźników  statystycznych  

dla oddziałów, etatyzacji na dzień 30.11.2009r., przychodów i kosztów oddziałów i poradni 

powróci na kolejnym posiedzeniu w obecności Dyrektora.

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 26.01.2010r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 26.01.2010r. 

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

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010r.

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

Powiatu Raciborskiego na 2010 rok.

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

Powiatu Raciborskiego na 2010 rok.

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

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

w Raciborzu, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego.

7. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przekazania  w  nieodpłatne 

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

w Raciborzu, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego.

8. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. zatwierdzenia rozliczenia kosztów 

remontów  przeprowadzonych  w  2009r.  przez  „Centrum  Zdrowia”  Spółka  z  o.o.  

w Raciborzu w obiektach dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego.

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia rozliczenia kosztów 

remontów  przeprowadzonych  w  2009r.  przez  „Centrum  Zdrowia”  Spółka  z  o.  o.  

w Raciborzu w obiektach dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego. 

10. Karta informacyjna Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa dot.:

1) „Sprawozdania  z  realizacji  gminnego  planu  gospodarki  odpadami  dla  Gminy 

Krzyżanowice za lata 2007 – 2008”, 

2) „Sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami za lata 2007 – 2008 dla 

Gminy Krzanowice”, 

3) „Sprawozdania  z  realizacji  gminnego  planu  gospodarki  odpadami  dla  Gminy  Kuźnia 

Raciborska na lata 2008 – 2015 za okres 2007 – 2008”, 

4) „Sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami dla Gminy Pietrowice 

Wielkie za lata 2007 – 2008”.

11. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. informacji Dyrektora MOW 

o zatrudnieniu w wymiarze 19 godzin nauczyciela emerytowanego – Pani Aliny Wojtas do 
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prowadzenia  zajęć  z  języka  polskiego  w  roku  szkolnym  2009/2010  

w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach.

12. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. sprawozdania z wysokości 

średnich wynagrodzeń nauczycieli  na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  

w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Raciborski w 2009r.

13. Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  dot.  przedstawienia  planu  finansowego 

jednostek podległych na 2010r.

14. Karta informacyjna Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego dot. uregulowania 

systemu pracy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

15. Karta  informacyjna  Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami  dot.  sprawozdania  

z realizacji  Uchwały Nr III/41/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28.12.2006r.  

w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, stanowiących własność 

Powiatu Raciborskiego.

16. Wnioski  z  posiedzenia  Komisji  Zdrowia,  Opieki  Społecznej,  Polityki  Prorodzinnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z dnia 18.01.2010r.

17. Wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 20.01.2010r.

18. Wnioski  z  posiedzenia  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego,  Promocji  i  Współpracy  

z Zagranicą z dnia 20.01.2010r. 

19. Wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 21.01.2010r.

20. Wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 25.01.2010r.
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