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PROTOKÓŁ  NR 158/10 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 25 lutego 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 157/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 16.02.2010r.  

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 157/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 16.02.2010r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2 

 

Starosta przedstawił nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010r. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

Starosta poinformował, iż od momentu zaopiniowania przedmiotowego projektu  

przez Zarząd Powiatu Raciborskiego na posiedzeniu w dniu 16.02.2010r. zaszła konieczność 

wprowadzenia dodatkowych zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010r.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

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

w dniu 09.03.2010r. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego jeszcze raz przypomniał Skarbnikowi Powiatu o właściwym 

formułowaniu uzasadnień do projektów uchwał w sprawie dokonania zmian w budżecie tak, 

aby w sposób wyczerpujący i zrozumiały określały proponowane zmiany. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia 

statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu. 

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 zatwierdzenia statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu  

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż posiedzenie w dniu 16.03.2010r. rozpocznie się  

od wizji w PUP w Raciborzu. O powyższym Dyrektora jednostki poinformuje Kierownik 

Referatu Spraw Społecznych.  

 

Starosta zaprezentował projekt Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia zmian 

w statucie oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu 

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

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

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego statutu 

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

Rostka w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 09.03.2010r. 

Jednocześnie Zarząd polecił, aby załączniki do w/w projektu uchwały zostały przekazane  

na posiedzenie Zarządu w dniu 04.03.2010r., po ich przyjęciu przez Radę Społeczną Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu. 

 



 3 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. realizacji 

polecenia Zarządu Powiatu Raciborskiego z posiedzenia w dniu 05.01.2010r.  

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

Starosta przypomniał, iż Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu 

Edukacji, Kultury i Sportu dostosować n/w akty prawne do nowej ustawy z dnia 27.08.2009r. 

o finansach publicznych: 

1. uchwałę 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. uchwałę Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji  

z budżetu Powiatu Raciborskiego szkołom i placówkom niepublicznym oraz trybu  

i zakresu kontroli i prawidłowości ich wykorzystania. 

 

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 trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania 

oraz sposobu kontroli wykonywania zadania zleconego w dziedzinie ochrony zabytków  

i opieki nad zabytkami oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 30.03.2010r., polecając Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury  

i Sportu doprecyzowanie poszczególnych zapisów projektu uchwały z radcą prawnym. 

Po zmianie, projekt 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 stanowi załącznik nr 7  

do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację, iż uchwała Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Raciborskiego szkołom  

i placówkom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli i prawidłowości ich 

wykorzystywania nie wymaga zmiany, gdyż została opracowana w myśl art. 90 ust. 4 ustawy  

z dnia 07.09.1999r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.  2572  

z późn. zm.), a nie przepisów nowej ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych.  
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Ad. 3 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010 rok.  

W/w projekt uchwały 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 dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2010 rok.  

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

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania 

nagrody III stopnia dla zawodnika Mateusza Wanke. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Wicestarosta poinformował, iż w dniu 22.02.2010r. wpłynęły wnioski Zarządu Miejskiego 

Klubu Zapaśniczego „Unia” Racibórz o przyznanie nagród dla zawodników: Mateusza 

Wanke, Mateusza Wolnego oraz Dawida Ersetica. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę 

Sportu Powiatu Raciborskiego, biorąc pod uwagę wysokie wyniki i godne reprezentowanie 

Polski w oficjalnych zawodach międzynarodowych, a także mistrzowskie krajowe sukcesy 

zawodnika, Referat Edukacji, Kultury i Sportu proponuje przyznać nagrody  

w/w zawodnikom.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania nagrody III stopnia  

dla zawodnika Mateusza Wanke. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyznania nagrody III stopnia dla zawodnika Mateusza Wolnego. 

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

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania nagrody III stopnia  

dla zawodnika Mateusza Wolnego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 
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Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie przyznania nagrody III stopnia dla zawodnika Dawida Ersetica. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania nagrody III stopnia  

dla zawodnika Dawida Ersetica. 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie odmowy 

przyznania stypendium sportowego Ryszardowi Nowakowi. 

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

Wicestarosta przekazał, iż w dniu 04.02.2010r. wpłynęły wnioski Zarządu Klubu LKS „Dąb” 

Brzeźnica o przyznanie stypendiów sportowych za wybitne wyniki sportowe zawodnikom: 

Ryszardowi Nowakowi, Jackowi Bileńskiemu, Sarze Jezierzańskiej. W/w wnioski zostały 

negatywnie zaopiniowane przez Radę Sportu Powiatu Raciborskiego. W związku  

z powyższym Referat Edukacji, Kultury i Sportu proponuje, aby Zarząd podjął decyzję  

o odmowie przyznania stypendiów. Powodem odmowy jest fakt, iż stypendia sportowe 

przyznane przez Gminę Rudnik oraz Gminę Racibórz gwarantują w/w zawodnikom poziom 

wsparcia finansowego podobny do sportowców uzyskujących wyniki sportowe na takim 

samym poziomie, dla których źródłem wsparcia szkolenia sportowego jest stypendium 

finansowane z budżetu Powiatu Raciborskiego.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

1 głosem wstrzymującym się – podjął uchwałę w sprawie odmowy przyznania stypendium 

sportowego Ryszardowi Nowakowi. 

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały w sprawie odmowy przyznania stypendium sportowego 

Jackowi Bileńskiemu. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

1 głosem wstrzymującym się – podjął uchwałę w sprawie odmowy przyznania stypendium 

sportowego Jackowi Bileńskiemu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

 



 6 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały w sprawie odmowy przyznania stypendium 

sportowego Sarze Jezierzańskiej. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

1 głosem wstrzymującym się – podjął uchwałę w sprawie odmowy przyznania stypendium 

sportowego Sarze Jezierzańskiej. 

Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu upoważnienia do złożenia wniosku  

do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, 

podpisania umowy oraz do rozliczenia otrzymanej dotacji. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu.  

Starosta poinformował, iż w w/w projekcie uchwały upoważnia się Dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Raciborzu do podpisania umowy i rozliczenia otrzymanej dotacji  

z WFOŚiGW w Katowicach celem zorganizowania wypoczynku śródrocznego „Zielona 

Szkoła” dla uczniów Zespołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół 

Specjalnych w Raciborzu upoważnienia do złożenia wniosku do Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, podpisania umowy  

oraz do rozliczenia otrzymanej dotacji. 

Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

 

Ad. 4 

 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia zmian 

w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2010r.  

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną Wydziału dot. zmian 

planów finansowych na 2010r.: Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu. 
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Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów   

dot. realizacji polecenia Zarządu Powiatu Raciborskiego z posiedzenia w dniu 16.02.2010r. 

dot. opracowania dokumentacji audytu energetycznego Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 25 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną dot. zlecenia opracowania 

dokumentacji audytu energetycznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach 

oraz przyjął informację o przystąpieniu do wyłonienia wykonawcy na w/w zadanie  

w marcu b.r.  

 

Starosta omówił pismo Kierownika Biura Rady w sprawie przekazania planów pracy  

na 2010r.: Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji  

i Współpracy z Zagranicą, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, 

Kultury, Sportu i Rekreacji, Komisji Budżetu i Finansów. 

W/w pismo stanowi załącznik nr 26 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przekazał kierownikom komórek organizacyjnych  

tut. Starostwa w/w plany pracy komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego na 2010r., 

zobowiązując jednocześnie do przygotowania niezbędnych materiałów (dyspozycja Starosty  

– symbol komórki organizacyjnej – przy poszczególnych tematach komisji). Zakres 

przedstawianych materiałów kierownicy omówią każdorazowo z resortowym Starostą. 

 

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 25.02.2010r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 25.02.2010r.  

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

Powiatu Raciborskiego na 2010r. 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia statutu 

Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu. 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie 

oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

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

6. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. realizacji polecenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego z posiedzenia w dniu 05.01.2010r.  

7. Projekt 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 (po zmianie).  

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

Powiatu Raciborskiego na 2010 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2010 rok. 

10. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagrody  

III stopnia dla zawodnika Mateusza Wanke. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagrody III stopnia  

dla zawodnika Mateusza Wanke. 

12. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagrody  

III stopnia dla zawodnika Mateusza Wolnego. 

13. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagrody III stopnia  

dla zawodnika Mateusza Wolnego. 

14. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagrody  

III stopnia dla zawodnika Dawida Ersetica. 

15. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagrody III stopnia  

dla zawodnika Dawida Ersetica. 

16. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie odmowy przyznania 

stypendium sportowego Ryszardowi Nowakowi. 



 10 

17. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie odmowy przyznania stypendium 

sportowego Ryszardowi Nowakowi. 

18. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie odmowy przyznania 

stypendium sportowego Jackowi Bileńskiemu. 

19. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie odmowy przyznania stypendium 

sportowego Jackowi Bileńskiemu. 

20. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie odmowy przyznania 

stypendium sportowego Sarze Jezierzańskiej. 

21. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie odmowy przyznania stypendium 

sportowego Sarze Jezierzańskiej. 

22. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia Dyrektorowi 

Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu upoważnienia do złożenia wniosku  

do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, 

podpisania umowy oraz do rozliczenia otrzymanej dotacji. 

23. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia Dyrektorowi Zespołu 

Szkół Specjalnych w Raciborzu upoważnienia do złożenia wniosku do Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, podpisania umowy 

oraz do rozliczenia otrzymanej dotacji. 

24. Karta informacyjna Wydziału Finansowego dot. przedstawienia zmian w planach 

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2010r.   

25. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. realizacji polecenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego z posiedzenia w dniu 16.02.2010r. dot. opracowania dokumentacji 

audytu energetycznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach. 

26. Plany pracy Komisji Rady Powiatu Raciborskiego na 2010r. (pismo nr BR. 0714-4/10  

z dnia 19.02.2010r.). 


