
PROTOKÓŁ  NR 160/10
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 9 marca 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  159/10  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 04.03.2010r. 

2. Sprawy różne.

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 1

Protokół  Nr  159/10  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  04.03.2010r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

Ad. 2

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej 

i Rolnictwa w sprawie likwidacji Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Z dniem 1 stycznia 2010r. zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 2009r.

o zmianie ustawy Prawo ochrony  środowiska oraz niektórych innych ustaw zlikwidowane 

zostały  powiatowe  fundusze  ochrony  środowiska  i  gospodarki  wodnej,  a  dotychczasowe 
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przychody tych funduszy stały się  dochodami budżetów powiatów. Zgodnie z art. 16 ust. 5 

cyt. ustawy powiaty zostały zobowiązane do dostosowania uchwał budżetowych do nowych 

przepisów w  terminie  do  31  marca  2010r.  W związku  z  powyższym zaistniała  potrzeba 

dokonania zmian w budżecie powiatu. Zmiany polegają  na dostosowaniu do obowiązującej 

klasyfikacji  budżetowej  (wprowadzeniu  odpowiednich  działów,  rozdziałów  i  paragrafów) 

dochodów i wydatków po likwidacji PFOŚ i GW. W myśl znowelizowanego art. 403 ust. 1 

ustawy  Prawo  ochrony  środowiska,  do  zadań powiatów  należy  finansowanie  ochrony 

środowiska i  gospodarki wodnej w wysokości nie mniejszej  niż  kwota wpływów z tytułu 

opłat  i  kar stanowiących dochody budżetu powiatu.  Przedstawiony projekt  zmian budżetu 

przewiduje  dochody na  poziomie  ubiegłorocznym powiększone  (zgodnie  z  art.  16  ust  3  

cyt. ustawy zmieniającej ustawę POŚ) o bilans zamknięcia Powiatowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r. w łącznej wysokości 1.014.399zł. 

Starosta poinformował, iż przepisy nowej ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych 

przewidują  możliwość  udzielania  pomocy  finansowej  w  formie  dotacji  celowych  jedynie 

jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie stosownej umowy. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  zmiany  planu  finansowego 

Referatu  Ochrony  Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  i  Rolnictwa.  Jednocześnie  polecił 

Skarbnikowi  Powiatu  przygotować  na  kolejne  posiedzenie  Zarządu  w  dniu  16.03.2010r. 

projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie 

powiatu na 2010r. Ponadto Starosta osobiście poda do publicznej wiadomości informację  

o  przedmiotowych  zmianach  w przepisach  prawa  oraz  o  zaprzestaniu  udzielania  dotacji  

na działania proekologiczne dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, 

w tym osób fizycznych.   

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Spraw  Społecznych  dot.  wniosku  Rady 

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

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

W dniu 03.03.2010r. Rada Społeczna Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu 

omawiała m.in. sytuację finansową zakładu, w tym wielkość kontraktów na specjalistyczne 

leczenie  ambulatoryjne.  Rada Społeczna ustaliła,  iż  wystosuje  apel  do Premiera,  Ministra 

Zdrowia  o  zwiększenie  środków  finansowych  dla  Narodowego  Funduszu  Zdrowia 

przeznaczonych  docelowo  na  zwiększenie  przez  NFZ  zakupu  porad  specjalistycznych.  
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W związku  z  powyższym  Rada  Społeczna  zwróciła  się  z  prośbą  do  organów  powiatu  

o podjęcie podobnych działań. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  ustosunkował  się  do  prośby  Rady  Społecznej 

Szpitala Rejonowego im. dr.  Józefa Rostka w Raciborzu i  polecił  Kierownikowi Referatu 

Spraw  Społecznych  przygotować  stosowne  wystąpienie  w  imieniu  Zarządu  Powiatu 

Raciborskiego do Premiera oraz Ministra Zdrowia w przedmiotowej sprawie. 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia zmian  

w  planach  finansowych  Starostwa  Powiatowego  w  Raciborzu  oraz  jednostek  podległych

na 2010r.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

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

finansowych  na  2010r.:  Centrum Kształcenia  Ustawicznego  w  Raciborzu,  Zespołu  Szkół 

Ogólnokształcących  Mistrzostwa  Sportowego  w  Raciborzu,  DPS  „Złota  Jesień”  

w Raciborzu oraz Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

Starosta przedstawił kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich 

dot.  wynajęcia  pomieszczenia  w  budynku  Starostwa  przy  pl.  Okrzei  4  na  cele  agencji 

ubezpieczeniowej. 

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

W  dniu  11.01.2010r.  Agencja  Ubezpieczeniowa  Fokus  wypowiedziała  umowę  najmu 

pomieszczenia  w  budynku  tut.  Starostwa.  Zgodnie  z  postanowieniami  umowy  okres 

wypowiedzenia  minął  z  dniem  24.02.2010r.  Funkcjonowanie  agencji  ubezpieczeniowej  

w  bezpośrednim  sąsiedztwie  Wydziału  Komunikacji  i  Transportu  jest  korzystnym 

rozwiązaniem  dla  klientów  Starostwa.  Jednakże  biorąc  pod  uwagę  ewentualne  plany 

inwestycyjne związane z budynkiem pomieszczenia mogłyby być wynajęte na okres do końca 

2010r.

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  negatywnie  ustosunkował  się  do  rozwiązania 

zaproponowanego  w  karcie  informacyjnej,  z  uwagi  na  inne  plany  zagospodarowania 

przedmiotowego pomieszczenia.   
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Starosta przedstawił informację Biura Rady dot. wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa 

i Ochrony Środowiska, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą 

oraz  Komisji  Rolnictwa  i  Promocji  Powiatu  Kędzierzyńsko  -  Kozielskiego,  

w dniu 12.03.2010r.

W/w informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Starosta omówił:

1. wniosek z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 04.03.2010r., 

który stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

2. wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 08.03.2010r., które stanowią 

załącznik nr 9 do protokołu. 

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

z Zagranicą z dnia 02.03.2010r., który stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:

Dominika Świerk-Bara
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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 09.03.2010r.

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 09.03.2010r.

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

w sprawie likwidacji Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

4. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. wniosku Rady Społecznej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.

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

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

6. Karta  informacyjna  Wydziału  Organizacyjnego i  Spraw Obywatelskich  dot.  wynajęcia 

pomieszczenia w budynku Starostwa przy pl. Okrzei 4 na cele agencji ubezpieczeniowej. 

7. Informacja  Biura  Rady  dot.  wspólnego  posiedzenia  Komisji  Rolnictwa  i  Ochrony 

Środowiska, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz 

Komisji Rolnictwa i Promocji Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, w dniu 12.03.2010r.

8. Wniosek z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 04.03.2010r.

9. Wnioski z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 08.03.2010r.

10. Wniosek  z  posiedzenia  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego,  Promocji  i  Współpracy  

z Zagranicą z dnia 02.03.2010r.
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