
PROTOKÓŁ  NR  XII / 07

z  XII sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego

z  dnia  24 października 2007r. godz.  10ºº

Starostwo Powiatowe w Raciborzu 

Numery podjętych uchwał: 

 XII / 107 / 2007 w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej udzielenia pożyczki Samodzielnemu 

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

w Raciborzu. 

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej udzielenia pożyczki Samodzielnemu 

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

w Raciborzu 

4. Zakończenie sesji.

Streszczenie przebiegu sesji:

Ad.1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu N. Mika otworzył obrady XII nadzwyczajnej sesji Rady 

Powiatu Raciborskiego, zwołanej na dzień 24 października 2007 r. Na podstawie listy obecności 

stwierdził, iż na sali obrad obecnych było 20 radnych, co stanowiło  quorum  do podejmowania 

prawomocnych uchwał.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.    

Zgodnie z zapisem § 18 ust 7 pkt 1 Statutu Powiatu Raciborskiego przyjętego Uchwałą 

Nr XX/279/2004 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 01 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia 

jednolitego tekstu Statutu Powiatu Raciborskiego zawiadomienie o terminie i  porządku obrad 

sesji  Rady Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  25  września  2007 r.  zostało  wywieszone  na  tablicy 

ogłoszeń  w  hollu  Starostwa  Powiatowego  w  Raciborzu.  Powyższe  zawiadomienie  stanowi 

załącznik nr 2 do protokołu  
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Ad2. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu zapytał, czy są uwagi co do porządku obrad? 

W związku z brakiem uwag, Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o przegłosowanie 

porządku obrad w proponowanej wersji. 

Porządek obrad został przyjęty 20 głosami za.

Ad3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej udzielenia pożyczki Samodzielnemu Publicznemu 

Zakładowi  Opieki  Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Jozefa  Rostka w Raciborzu. 

Przewodniczący  Rady Powiatu  poprosił  Starostę  o  krótkie  wprowadzenie  do projektu 

uchwały.

Starosta  Raciborski  A.  Hajduk  przeprosił  za  zorganizowanie  sesji  nadzwyczajnej,  

ze względu za zaistniałą konieczność. Podziękował wszystkim radnym za zrozumienie , iż sesja ta 

mogła odbyć się w dniu dzisiejszym. Przypomniał, iż Szpital Rejonowy w Raciborzu był mocno 

zadłużony,  dlatego  został  opracowany  Program  restrukturyzacji  zadłużenia.  W  ramach  

w/w programu była przewidziana pomoc ze strony Starostwa w postaci pożyczek, które miały 

zostać  umorzone,  w  przypadku  pozytywnego  zakończenia  procesu.  W  lutym  2006  r.  

Rada Powiatu  Raciborskiego podjęła  uchwałę  o  udzielenie  pożyczki  w wysokości  2  mln zł,  

z  możliwością  całkowitego  umorzenia,  w  przypadku  wydania  przez  Wojewodę  pozytywnej 

decyzji. Ponad 4 mln zł była to pożyczka jaką szpital mógł zaciągnąć w ramach pomocy budżetu 

państwa dla szpitali zadłużonych. Wówczas była taka wiedza, że pożyczka ta po pozytywnym 

przeprowadzeniu procesu, zostanie umorzona przez państwo w wysokości 50 %. Okazało się, iż 

umorzona została  jeszcze do spłaty  cześć pożyczki  w wysokości  82,6 % otrzymanej  kwoty,  

a nie jak pierwotnie planowano 50 %, stąd też nie ma potrzeby, aby powiat umarzał tak duża 

kwotę, tj. 2 mln zł, tym bardziej, iż trzeba jeszcze w następnych latach udzielić kolejnej pożyczki 

na potrzymanie  procesu.  W związku z  tym istnieje  konieczność podjęcia powyższej  uchwały. 

Umożliwi to zakończenie procesu restrukturyzacji i wzięcie szpitalowi pożyczki z II transzy jaką 

przygotowało państwo. W związku z powyższym udzieloną przez powiat w 2006 r. pożyczkę  

w kwocie 2 mln zł umarza się w wysokości 50 % przyznanej kwoty.  Nie zachwieje to budżetem 

szpitala, lecz pozwoli szpitalowi sięgnąć po kolejną transzę.  

Przewodniczący Rady Powiatu podziękował przedmówcy za wypowiedź oraz zapytał, czy 

są uwagi do wystąpienia Starosty?
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Radny H. Panek stwierdził, iż niejasne dla niego jest uzasadnienie do projektu uchwały. 

Odczytał z uzasadnienia następujące zdanie:  „Kwota umorzenia jest wystarczająca,  aby szpital 

zrealizował  założenia  procesu  restrukturyzacji.  Przewiduje  się,  iż  zwrócona  w  tym  roku  

przez  szpital  kwota  zostanie  w  kolejnych  miesiącach  przeznaczona  na  udzielenie  szpitalowi 

pożyczki,  mającej  na  celu  utrwalenie  osiągniętych  wyników  procesu  restrukturyzacji”.  

Dla radnego powyższe  sformułowanie jest  niejasne,  gdyż w poprzednim zdaniu mówi  się,  iż 

kwota umorzenia jest wystarczająca, aby szpital zrealizował założenia procesu restrukturyzacji,  

a w dalszej części  mówi się, że zwrócona przez szpital kwota zostanie w kolejnych miesiącach 

przeznaczona na udzielenie szpitalowi pożyczki, mającej na celu utrwalenie osiągniętych wyników 

procesu  restrukturyzacji.  Radny  poprosił  o  wyjaśnienie,  na  czym  ma  polegać  utrwalenie 

osiągniętych wyników procesu restrukturyzacji. W odczuciu radnego nie ma to bezpośredniego 

związku z uchwałą, którą radni podejmują w dniu dzisiejszym, a która stanowi delegację Zarządu 

do udzielenia szpitalowi dalszych dotacji, która była obiecana w wysokości 2 mln zł.

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił  Starostę o ustosunkowanie  się  do wątpliwości 

radnego.   

Starosta  stwierdził,  iż  w  celu  przeprowadzenia  restrukturyzacji,  szpital  w/w  rzeczy  

nie robił z własnych dochodów. Gros środków była to pożyczka budżetu państwa i pożyczka  

z budżetu powiatu. Nie można na procesie mieć zysku, gdyż uniemożliwia to szpitalowi sięganie 

po  kolejne  środki  i  jest  to  wyłącznie  po  to,  aby  nie  wykazywać  zysku,  który  zrobiło  się  

na pożyczkach zaciąganych na restrukturyzację. Powiedział, że zaczynają się roszczenia płacowe 

w szpitalach i proces ten, który pozytywnie dobiega końca, może odwrócić się w przyszłym roku. 

Aby poprawić płace w szpitalu, potrzebna będzie pomoc Starostwa. Starosta stwierdził, iż trzeba 

Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu jakiś czas jeszcze pomagać, dlatego też zapis w końcowej 

części uzasadnienia jest taki, a nie inny. 

Radny H. Panek powiedział, że zabrał głos, gdyż uważał, iż niepotrzebne jest zdanie,  

o  którym wcześniej  wspomniał.  Stwierdził,  iż  ewentualne  podwyżki  płac,  które  będą  nie  są 

związane z restrukturyzacją. Żądania płacowe są odrębnym tematem. Uważał, iż niepotrzebny 

jest ostatni zapis w uzasadnieniu, dlatego zaproponował jego wykreślenie. 

Starosta  zgodził  się  z  wypowiedzią  przedmówcy,  stąd  też  wnioskował  o  wykreślenie 

ostatniego zdania z uzasadnienia. 

Przewodniczący  Rady  Powiatu  stwierdził,  iż  jest  to  autopoprawka  Zarządu  Powiatu. 

Poprosił  o  przegłosowanie  uchwały  w  proponowanej  wersji  wraz  z  autopoprawką  Zarządu 

Powiatu. 
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Uchwała  została  przyjęta  21  głosami  za  (na  salę  obrad  wszedł  radny  M.  Klimanek). 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

 Radny G. Utracki przypomniał, iż kiedy w założeniach restrukturyzacji szpitala mówiono 

o  udzielaniu  pomocy  szpitalowi,  bardziej  kierunkowano  radnych  na  wyposażenie  oddziałów 

szpitalnych  i  taka  też  kiedyś  była  intencja  radnych.  Radny  powiedział,  że  środki  bardziej  

są na wyposażenie, doposażenie oddziałów szpitalnych.  

Radny K.  Ciszek  odczytał  z  Uchwały  Nr  XXXIX/509/2006  Rady  Powiatu  z  dnia  

28  lutego  2006  r.,  którą  w  dniu  dzisiejszym  zmienia  się,  iż  środki  zostaną  przeznaczone  

przez szpital na regulacje płac, a nie na wyposażenie oddziałów.  

Przewodniczący  Rady  Powiatu  stwierdził,  że  intencją  radnego  G.  Utrackiego  było 

zasugerowanie  radnym,  iż  temat  ten  będzie  przedmiotem odrębnej  debaty.  Przywitał  Posła  

na Sejm RP -  elekta H. Siedlaczka. Na tym zakończył obrady sesji. 

Ad4. Zakończenie sesji.

O godz. 10:20 nastąpiło zamknięcie sesji. 

Protokołowała: PRZEWODNICZĄCY RADY 

Jolanta Długosz                                                    Norbert Mika 
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Załączniki: (znajdują się do wglądu w Biurze Rady)
1. Lista obecności. 

2. Zawiadomienie o XII sesji Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 października 2007 r. 

3. Uchwała Nr XII / 107 / 2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 października 2007 r.  

w  sprawie  zmiany  Uchwały  dotyczącej  udzielenia  pożyczki  Samodzielnemu  Publicznemu 

Zakładowi  Opieki  Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Jozefa  Rostka w Raciborzu. 
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