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BR. 0041-7/09 

PROTOKÓŁ  NR  XXXIII/09 

z  XXXIII sesji Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 18 czerwca 2009 r.  godz.  8ºº 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

 

Numery podjętych uchwał: 

1. XXXIII/331/2009 – w sprawie zmiany uchwały dotyczącej dokonania zmian w budŜecie 

Powiatu Raciborskiego na 2009 r.   

2. XXXIII/332/2009 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego 

na dzień 31.12.2008 r. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital 

Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu i podziału zysku netto. 

3. XXXIII/333/2009 – w sprawie dokonania zmian w budŜecie Powiatu Raciborskiego  

na 2009 r.  dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego. 

4. XXXIII/334/2009 – w sprawie dokonania zmian w budŜecie Powiatu Raciborskiego  

na 2009 r.    

5. XXXIII/335/2009 – w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budŜetu Powiatu 

Raciborskiego dla Gminy Krzanowice na realizację zadania publicznego o charakterze 

ponadlokalnym w zakresie rolnictwa.   

6. XXXIII/336/2009 – w sprawie zaciągnięcia poŜyczki przez Powiat Raciborski  

na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych  

w Raciborzu przy ulicy Królewskiej 19”. 

7. XXXIII/337/2009 – w sprawie zawarcia umowy na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa 

sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu” oraz zabezpieczenie 

prawidłowego wydatkowania środków w formie weksla „in blanco”.   

8. XXXIII/338/2009 – w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego Powiatu Raciborskiego za 2008r. 

9. XXXIII/339/2009 – w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budŜetu 

Powiatu Raciborskiego szkołom i placówkom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystywania.    

10. XXXIII/340/2009 – w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Raciborskiego. 

11. XXXIII/341/2009 – w sprawie upowaŜnienia Zarządu Powiatu Raciborskiego do podjęcia 

działań mających na celu przejęcie przez Województwo Śląskie Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. 
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12. XXXIII/342/2009 – w sprawie odstąpienia od odwołania darowizny nieruchomości. 

 

Uczestnicy sesji z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu: 

1. Sekretarz Powiatu                            Beata Bańczyk 

2. Skarbnik Powiatu       Ewa Tapper 

3. Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu    Renata Dradrach – Szweda  

4. Kierownik Referatu Spraw Społecznych    Aleksander Kasprzak  

5. Radca Prawny        Lidia Chrzan  

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Informacja nt. porządku obrad. 

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

5. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami, w tym realizacja uchwał  

i wniosków Rady Powiatu. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej dokonania zmian w budŜecie 

Powiatu Raciborskiego na 2009 r.   

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego  

na dzień 31.12.2008 r. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital 

Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu i podziału zysku netto.  

8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budŜecie Powiatu Raciborskiego  

na 2009 r.  dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budŜecie Powiatu Raciborskiego  

na 2009 r.   

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budŜetu Powiatu 

Raciborskiego dla Gminy Krzanowice na realizację zadania publicznego o charakterze 

ponadlokalnym w zakresie rolnictwa.   

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia poŜyczki przez Powiat Raciborski na realizację 

zadania pn.: „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu 

przy ulicy Królewskiej 19”. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa 

sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu” oraz zabezpieczenie 

prawidłowego wydatkowania środków w formie weksla „in blanco”.   
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13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego Powiatu Raciborskiego za 2008r. 

14. Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę 

Raciborskiego. 

15. Interpelacje i zapytania radnych. 

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

17. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

18. Wolne wnioski i informacje, w tym informacja Przewodniczącego Rady o złoŜonych 

interpelacjach i odpowiedziach na nie. 

19. Zakończenie sesji.  

 
 
Streszczenie przebiegu sesji: 
 

Ad. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego N. Mika otworzył obrady XXXIII sesji 

Rady Powiatu Raciborskiego, zwołanej na dzień 18 czerwca 2009 r. na godz. 8:00  

oraz przywitał zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności w sesji uczestniczyło 19 

radnych, co stanowiło quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności 

stanowi załącznik nr 1, lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2, zaś 

usprawiedliwienie radnego L. Malcharczyka stanowi załącznik nr 3. 

Zgodnie z zapisem § 18 ust. 7 Statutu Powiatu Raciborskiego, przyjętego Uchwałą  

Nr XVI/150/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji 

Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 18 czerwca 2009 r. zostało podane do publicznej 

wiadomości.  

W/w zawiadomienie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

 

Ad2. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

Przewodniczący rady zapytał, czy są pytania i uwagi do protokołu? 

Zgłosił się radny J. Matyja. Powiedział, Ŝe nie otrzymał protokołu sesji drogą 

elektroniczną.   
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Przewodniczący rady poprosił, aby słuŜby techniczne Starostwa Powiatowego 

wyjaśniły tę kwestię. Następnie zapytał, czy są inne uwagi.   

W związku z brakiem uwag, przewodniczący rady poprosił o przegłosowanie 

protokołu.   

Protokół został przyjęty: 18 głosami za, 0 głosów przeciw i 1 głosem wstrzymującym.  

 

Ad3. Informacja nt. porządku obrad. 

 

Przewodniczący rady odczytał pismo Starosty Raciborskiego Nr OR. 0714 – 19/09  

z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia na sesję dodatkowych projektów uchwał. 

W/w pismo stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.  

W związku z przedstawionym pismem przewodniczący rady zaproponował  

wprowadzenie nowych projektów uchwał w pozycjach: 

1. Punkt 7 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień  

31.12.2008 r. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu i podziału zysku netto. 

2. Punkt 14 - w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budŜetu Powiatu 

Raciborskiego szkołom i placówkom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystywania.    

3. Punkt 16 - w sprawie upowaŜnienia Zarządu Powiatu Raciborskiego do podjęcia działań 

mających na celu przejęcie przez Województwo Śląskie Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. 

4. Punkt 17 - w sprawie odstąpienia od odwołania darowizny nieruchomości. 

 

Przewodniczący rady zapytał, czy są inne pytania do przedstawionego projektu 

uchwały? 

W związku z brakiem uwag przewodniczący rady poprosił o przyjęcie porządku obrad 

z poprawkami.  

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie: 20 głosami za, 0 głosów przeciw  

i 0 głosów wstrzymujących.  
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Ad4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

 Przewodniczący rady zaproponował do składu Komisji Uchwał i Wniosków 

następujące osoby: M. Kurpisa, K. Mandrysz i P. Olendra.  

 Radna K. Mandrysz przekazała, iŜ Przewodniczącym Komisji Uchwał i Wniosków 

został M. Kurpis.  

 Przewodniczący rady zarządził 5 – minutową przerwę w celu uaktualnienia nowego 

porządku obrad sesji.  

 Po przerwie przewodniczący rady wznowił obrady sesji.  

 

Ad5. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami, w tym realizacja 

uchwał i wniosków Rady Powiatu. 

 

Przewodniczący rady poprosił Starostę o zabranie głosu.  

Starosta przekazał, iŜ informację Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami 

za okres od 27.05.2009 do 10.06.2009 radni otrzymali w materiałach na sesję drogą 

elektroniczną. W/w informacja stanowi załącznik nr 6. Starosta odniósł się wyłącznie  

do informacji dodatkowej za okres od 11.06.2009 r. do 18.06.2009 r. PowyŜsze uzupełnienie 

informacji stanowi załącznik nr 7. Ponadto przekazał, iŜ informacja o realizacji uchwał Rady 

Powiatu Raciborskiego znajduje się w Biurze Rady.  

 Przewodniczący rady zapytał, czy są pytania i uwagi do wypowiedzi przedmówcy? 

 W związku z brakiem uwag, przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.   

 

Ad6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej dokonania zmian w budŜecie 

Powiatu Raciborskiego na 2009 r.   

  

Przewodniczący rady zapytał Przewodniczącego Komisji BudŜetu i Finansów, czy  

pragnie zabrać głos w powyŜszym punkcie porządku obrad?  

Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów G. Utracki powiedział, Ŝe komisja 

resortowa przyjęła projekt uchwały.  

Następnie przewodniczący rady zapytał, czy pozostali przewodniczący komisji  

w imieniu swoich komisji oraz radni pragną zabrać głos?  

 W związku z brakiem chętnych, przewodniczący rady poprosił o przegłosowanie 

uchwały.   
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 Uchwała została przyjęta jednogłośnie: 19 głosami za, 0 głosów przeciw i 0 głosów 

wstrzymujących. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

Ad7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego  

na dzień 31.12.2008 r. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital 

Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu i podziału zysku netto.  

 

Przewodniczący rady zapytał, czy ktoś z przedstawicieli Zarządu Powiatu 

Raciborskiego, przewodniczących komisji w imieniu swoich komisji oraz radnych pragnie 

zabrać głos?  

 W związku z brakiem chętnych, przewodniczący rady poprosił o przegłosowanie 

uchwały.   

 Uchwała została przyjęta jednogłośnie: 19 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosów 

wstrzymujących. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 

Ad8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budŜecie Powiatu Raciborskiego  

na 2009 r.  dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego.  

 

Przewodniczący rady zapytał, czy ktoś z przedstawicieli Zarządu Powiatu 

Raciborskiego, przewodniczących komisji w imieniu swoich komisji oraz radnych pragnie 

zabrać głos?  

 W związku z brakiem chętnych, przewodniczący rady poprosił o przegłosowanie 

uchwały.   

 Uchwała została przyjęta jednogłośnie: 19 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 

wstrzymujących. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

Ad9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budŜecie Powiatu Raciborskiego  

na 2009 r.   

  

Przewodniczący rady zapytał, czy Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów 

pragnie zabrać głos w powyŜszym punkcie porządku obrad.  

Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów G. Utracki powiedział, Ŝe komisja 

resortowa pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
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Przewodniczący rady zapytał, czy pozostali przewodniczący komisji w imieniu swoich 

komisji oraz radnych pragnie zabrać głos?  

 W związku z brakiem chętnych, przewodniczący rady poprosił o przegłosowanie 

uchwały.   

 Uchwała została przyjęta jednogłośnie: 19 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosów 

wstrzymujących. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

 

Ad10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budŜetu Powiatu 

Raciborskiego dla Gminy Krzanowice na realizację zadania publicznego o charakterze 

ponadlokalnym w zakresie rolnictwa.   

 

Przewodniczący rady zapytał, czy ktoś z przedstawicieli Zarządu Powiatu 

Raciborskiego, przewodniczących komisji w imieniu swoich komisji oraz radnych pragnie 

zabrać głos?  

 W związku z brakiem chętnych, przewodniczący rady poprosił o przegłosowanie 

uchwały.   

 Uchwała została przyjęta jednogłośnie: 19 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 

wstrzymujących. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

 

Ad11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia poŜyczki przez Powiat Raciborski  

na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych  

w Raciborzu przy ulicy Królewskiej 19”. 

 

Przewodniczący rady zapytał, czy ktoś z przedstawicieli Zarządu Powiatu 

Raciborskiego, przewodniczących komisji w imieniu swoich komisji oraz radnych pragnie 

zabrać głos?  

 W związku z brakiem chętnych, przewodniczący rady poprosił o przegłosowanie 

uchwały.   

 Uchwała została przyjęta jednogłośnie: 19 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosów 

wstrzymujących. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 
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Ad12. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy na dofinansowanie zadania  

pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu”  

oraz zabezpieczenie prawidłowego wydatkowania środków w formie weksla „in blanco”.   

 

Przewodniczący rady zapytał, czy ktoś z przedstawicieli Zarządu Powiatu 

Raciborskiego, przewodniczących komisji w imieniu swoich komisji oraz radnych pragnie 

zabrać głos?  

 W związku z brakiem chętnych, przewodniczący rady poprosił o przegłosowanie 

uchwały.   

 Uchwała została przyjęta jednogłośnie: 19 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosów 

wstrzymujących. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

 

Ad13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego Powiatu Raciborskiego za 2008 r. 

 

Przewodniczący rady zapytał, czy ktoś z przedstawicieli Zarządu Powiatu 

Raciborskiego pragnie zabrać głos? 

Zgłosił się Starosta. Poinformował, iŜ od pewnego czasu jest obowiązek przyjęcia 

przez Radę Powiatu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego powiatu  

oraz jednostek podległych. Ze sprawozdania wynika m.in. jaki jest majątek Starostwa 

Powiatowego.  

Przewodniczący rady zapytał, czy przewodniczący komisji w imieniu swoich komisji 

oraz radni pragną zabrać głos?  

W związku z brakiem chętnych, przewodniczący rady poprosił o przegłosowanie 

uchwały.   

 Uchwała została przyjęta jednogłośnie: 19 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 

wstrzymujących. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 
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Ad14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budŜetu 

Powiatu Raciborskiego szkołom i placówkom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystywania.    

 

Przewodniczący rady zapytał, czy ktoś z przedstawicieli Zarządu Powiatu 

Raciborskiego, przewodniczących komisji w imieniu swoich komisji oraz radnych pragnie 

zabrać głos?  

W związku z brakiem chętnych, przewodniczący rady poprosił o przegłosowanie 

uchwały.   

 Uchwała została przyjęta jednogłośnie: 19 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosów 

wstrzymujących. Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

 

Ad15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Raciborskiego. 

 

Przewodniczący rady zapytał radnych, czy pragną zabrać głos w powyŜszym punkcie 

porządku obrad?  

W związku z brakiem chętnych, przewodniczący rady poprosił o przegłosowanie 

uchwały.   

 Uchwała została przyjęta jednogłośnie: 19 głosami za, 0 głosami przeciw, 0 głosów 

wstrzymujących. Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 

 

Ad16. Podjęcie uchwały w sprawie upowaŜnienia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

do podjęcia działań mających na celu przejęcie przez Województwo Śląskie Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. 

 

 Przewodniczący rady poprosił Starostę o zabranie głosu.  

 Starosta przypomniał, iŜ od dawna toczyły się dyskusje nad dalszą przyszłością 

ZSOMS. Jest to placówka z tradycjami, w roku 2008 odbyło się jej 35 – lecie. Podkreślił, i Ŝ 

jest to pierwsza w Polsce i jedyna szkoła sportowa w województwie śląskim. JednakŜe niŜ 

demograficzny, jeśli chodzi o młodzieŜ w szkołach, dotyka równieŜ i ta jednostkę. Z roku na 

rok ubywa młodzieŜy, która zamierza kształcić się sportowo. Dla w/w szkoły były dwa 

wyjścia: zostanie rozwiązana ze względu na brak naboru albo konieczne będzie zwiększenie 

zasięgu naboru w celu jej utrzymania. W powyŜszej kwestii rozmawiano z Urzędem 

Marszałkowskim i przedstawiono jaka jest sytuacja:  
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- albo będzie to szkoła o zasięgu ponadregionalnym, gdzie będzie nabór z całego 

województwa śląskiego i szkoła nadal będzie funkcjonowała, 

- albo szkoła przestanie istnieć.  

Zarząd Województwa Śląskiego pochylił się nad tym tematem. Przed Komisją Oświaty, 

Kultury, Sportu i Rekreacji otrzymano pismo Członka Zarządu Województwa Śląskiego,  

w którym jest wstępna deklaracja przejęcia przez Urząd Marszałkowski ZSOMS w całości 

(wszystkie klasy wraz ze szkołą podstawową). Urząd Marszałkowski planuje, aby przejęcie 

nastąpiło z dniem 01.01.2010 r., stąd teŜ w ostatniej chwili wprowadzono  

w/w projekt uchwały pod obrady dzisiejszej sesji. Przez okres wakacyjny Zarząd Powiatu 

Raciborskiego będzie mógł zebrać dokumenty i rozpocząć wszystkie procedury, w celu 

przygotowania niezbędnego projektu uchwały o przekazaniu ZSOMS i wprowadzenia go  

w sierpniu lub we wrześniu pod obrady sesji Rady. Starosta podkreślił po raz kolejny, iŜ był 

to jedyny sposób ratowania ZSOMS. Decyzja Województwa Śląskiego o przejęciu szkoły jest 

dobrym krokiem, a Zarząd Powiatu Raciborskiego nie będzie uchylał się od dalszej 

współpracy przy ewentualnych inwestycjach na rzecz szkoły. Zarząd Powiatu Raciborskiego 

będzie występował do rady o współfinansowanie inwestycji, w miarę moŜliwości 

finansowych.  

 Następnie Starosta odniósł się do projektu uchwały w sprawie odstąpienia  

od odwołania darowizny nieruchomości. Przypomniał, iŜ Gmina Kuźnia Raciborska przejęła 

prowadzenie Zespołu Szkół Technicznych, które wcześniej prowadził Powiat Raciborski  

wraz z majątkiem nieruchomym. Przekazując nieruchomości aktem notarialnym, znalazł się 

zapis mówiący, iŜ w przypadku innego zadysponowania nieruchomościami przez gminę, 

konieczna będzie zgoda Rady Powiatu Raciborskiego. W chwili obecnej gmina w części tej 

nieruchomości chce ulokować inne zadania, które ma prowadzić podmiot prywatny.  

W związku z powyŜszym gmina wystąpiła do tut. Starostwa o wyraŜenie opinii w kwestii 

zbycia przez Gminę Kuźnia Raciborska nieruchomości zabudowanej. W tej kwestii 

poproszono o opinię Komisji BudŜetu i Finansów, która wyraziła pozytywną opinię  

w powyŜszym temacie. Wówczas gmina dokonała podziału geodezyjnego i określiła 

dokładnie wielkość działki. Informacje te otrzymał od gminy w dniu wczorajszym  

i dzisiejszym, stąd teŜ poprosił o wprowadzeniu projektu uchwały pod obrady dzisiejszej sesji 

oraz na prośbę władz Gminy Kuźni Raciborskiej poprosił o pozytywne zaopiniowanie 

projektu uchwały.  

Przewodniczący rady zapytał radnych, czy pragną zabrać głos w powyŜszym punkcie 

porządku obrad?  
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W związku z brakiem chętnych, przewodniczący rady poprosił o przegłosowanie 

uchwały.   

 Uchwała została przyjęta jednogłośnie: 20 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 

wstrzymujących. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 

  

Ad17.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od odwołania darowizny nieruchomości. 

 

Przewodniczący rady zapytał, czy przewodniczący komisji w imieniu swoich komisji,  

oraz radni pragną zabrać głos w powyŜszym punkcie porządku obrad?  

W związku z brakiem chętnych, przewodniczący rady poprosił o przegłosowanie 

uchwały.   

 Uchwała została przyjęta jednogłośnie: 20 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 

wstrzymujących. Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. 

 

Ad18. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

 Przewodniczący rady zapytał, kto z radnych pragnie zabrać głos w w/w punkcie 

porządku obrad? Zgłosił się radny Ł. Kocur. Przewodniczący rady zamknął listę mówców.  

 Radny Ł. Kocur zapytał, jakie są nadwykonania w ambulatoryjnej opiece 

specjalistycznej?  

 Przewodniczący rady poprosił Zastępcę ds. medycznych o ustosunkowanie się  

do wypowiedzi przedmówcy. 

 Zastępca dyrektora ds. medycznych Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu Z. Wierciński nie potrafił przedstawić w liczbach ile jest porad, na jaką kwotę, 

ze względu na brak konkretnych danych. Nadwykonania są w większości poradni, szpital 

utrzymuje nadwykonania na poziomie 10 – 15 %. Do takich nadwykonań moŜna dopuścić, 

aby mieć argumenty do NFZ o sukcesywne z roku na rok zwiększanie kontraktu  

dla szpitala. Zdaniem Zastępca dyrektora, nie moŜna podjąć ryzyka, iŜ szpital wykonuje  

w danym roku nadwykonania na poziomie 50 % jednocześnie „obsługując” wszystkich 

pacjentów, gdyŜ moŜe doprowadzić to do załamania finansów szpitala. Szpital stara się 

udzielać taką ilość porad, jaka jest w 1/12 rocznego kontraktu.  

 Przewodniczący rady zapytał, czy zostanie ogłoszony konkurs na dyrektora ZSO Nr 2 

i kiedy zostanie on ogłoszony?  
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 Starosta odpowiedział, Ŝe aktualnie trwa procedura konkursowa. Nie potrafi wskazać 

konkretnej daty. Zarząd Powiatu Raciborskiego zamierzał przedłuŜyć kadencję dyrektorowi 

L. Wyrzykowskiemu, który złoŜył pismo informujące, iŜ nie zamierza juŜ w dalszym ciągu 

pełnić tej funkcji, w związku z tym został ogłoszony konkurs.    

 Przewodniczący rady zapytał, czy w komisji konkursowej będzie przedstawiciel Rady 

Powiatu Raciborskiego? 

 Starosta odpowiedział, Ŝe w komisji konkursowej będzie przedstawiciel rady,  

z pewnością będzie Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji.   

 

Ad19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

 

 Wszystkie odpowiedzi na pytania radnych zostały udzielone w punkcie 18.  

 

Ad20. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

 Przewodniczący rady poprosił Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków  

o odczytanie wniosków.  

 Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków M. Kurpis stwierdził, iŜ na sesji  

nie zostały zgłoszone Ŝadne wnioski.   

 

Ad21. Wolne wnioski i informacje, w tym informacja Przewodniczącego Rady o złoŜonych 

interpelacjach i odpowiedziach na nie. 

 

 Przewodniczący rady poprosił Starostę o zabranie głosu. 

 Starosta powrócił do sprawy dotyczącej deficytowych oddziałów Szpitala Rejonowego 

w Raciborzu, która pojawiła się na połączonych komisji w dniu 15.06.br. Oddziałem 

deficytowym jest m.in. Oddział Ortopedii. Dyrektor w ubiegłym roku mówił o oddziałach 

deficytowych i skupiano się wyłącznie na dobrej kondycji finansowej szpitala.  

W 2009 r. podjęto działania, aby poznać przyczyny takiego stanu. Usiłowano ustalić,  czy są  

to czynniki zewnętrzne - niezaleŜne od oddziału, czy teŜ czynniki występujące wewnątrz 

oddziału. Problem ten był omawiany na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 

26.05.br. Dyrektor Szpitala Rejonowego został wówczas zobowiązany do przygotowania 

syntetycznej informacji nt. dwóch wybranych oddziałów szpitalnych przynoszących 

największe straty. NiezaleŜnie od tego, Dyrektor podjął juŜ pewne działania wobec jednego  
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z tych oddziałów. Ustalono, iŜ przez okres 3 miesięcy oddział będzie pod monitoringiem, by 

sprawdzić, czy zastosowane rozwiązania przyniosą poprawę sytuacji. Jeśli nie, to kwestię tę 

będzie chciał szczegółowo przedstawić Radzie Powiatu, w celu wypracowania stanowiska  

i podjęcia działań w celu wyeliminowania problemu. Dodał, iŜ nie moŜna pozwolić, by starty 

były generowane z przyczyn leŜących po stronie oddziału. Zarząd Powiatu Raciborskiego 

będzie zmuszony do podjęcia konkretnych, stanowczych, jednoznacznych działań. Podkreślił, 

iŜ w całej sytuacji dobro pacjentów nie zostanie zaniedbane. W sierpniu br. temat ten będzie 

analizowany przez Zarząd Powiatu Raciborskiego i wówczas będzie mógł więcej powiedzieć 

na temat tego oddziału na komisjach w sierpniu br.. Przypomniał, iŜ na połączonych 

komisjach w dniu 15.06.br. złoŜono wniosek odnośnie przedłoŜenia na posiedzenie Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w miesiącu czerwcu 2009 r. informacji nt. dwóch deficytowych 

oddziałów szpitalnych m.in. Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu oraz określenia zasad restrukturyzacji oraz ewentualnego 

wyeliminowania zadłuŜenia w/w oddziału. Stwierdził, iŜ po powrocie dyrektora z urlopu 

rozmowy zostaną podjęte, zaś ostateczne decyzje w powyŜszym temacie zostaną 

przedstawione radnym w sierpniu br..  

 Przewodniczący rady poinformował, iŜ na wszystkie interpelacje radnych zostały 

udzielone pisemne odpowiedzi. Odpowiedzi te znajdują się do wglądu w Biurze Rady 

Powiatu.    

 

Ad22. Zakończenie sesji.  

 
Sesja zakończyła się o godz. 8:40.  

Przewodniczący rady poinformował, iŜ kolejna sesja Rady Powiatu Raciborskiego 

 odbędzie się dnia 25.08.2009 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. 

Tematem sesji będzie: „Informacja nt. zadań realizowanych przy udziale środków 

zewnętrznych”. Podziękował radnym za udział w sesji.  

 
 
 
Protokołowała:     PRZEWODNICZĄCY RADY 

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

1. Lista obecności. 

2. Lista zaproszonych gości.  

3. Usprawiedliwienie radnego L. Malcharczyka.  

4. Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu  

18 czerwca 2009 r. 

5. Pismo Starosty Raciborskiego Nr OR. 0714 – 19/09 z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie 

wprowadzenia na sesję dodatkowych projektów uchwał. 

6. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami (27.05.2009 - 

10.06.2009). 

7. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami (11.06.2009 – 

18.06.2009) – uzupełnienie do informacji za okres (27.05.2009 - 10.06.2009). 

8. Uchwała Nr XXXIII/331/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 czerwca 2009 r.   

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej dokonania zmian w budŜecie Powiatu 

Raciborskiego na 2009 r.   

9. Uchwała Nr XXXIII/332/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 czerwca 2009 r.   

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień  

31.12.2008 r. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu i podziału zysku netto. 

10. Uchwała Nr XXXIII/333/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 czerwca 2009 r.  

w sprawie dokonania zmian w budŜecie Powiatu Raciborskiego na 2009 r.  dotyczących 

wieloletniego programu inwestycyjnego. 

11. Uchwała Nr XXXIII/334/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 czerwca 2009 r.  

w sprawie dokonania zmian w budŜecie Powiatu Raciborskiego na 2009 r.    

12. Uchwała Nr XXXIII/335/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 czerwca 2009 r.  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budŜetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy 

Krzanowice na realizację zadania publicznego o charakterze ponadlokalnym w zakresie 

rolnictwa.  

13.  Uchwała Nr XXXIII/336/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 czerwca 2009 r.  

w sprawie zaciągnięcia poŜyczki przez Powiat Raciborski na realizację zadania  

pn.: „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu przy ulicy 

Królewskiej 19”. 
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14. Uchwała Nr XXXIII/337/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 czerwca 2009 r.  

w sprawie zawarcia umowy na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej 

przy Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu” oraz zabezpieczenie prawidłowego 

wydatkowania środków w formie weksla „in blanco”.   

15. Uchwała Nr XXXIII/338/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 czerwca 2009 r.  

w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu 

Raciborskiego za 2008r. 

16. Uchwała Nr XXXIII/339/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 czerwca 2009 r.  

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budŜetu Powiatu 

Raciborskiego szkołom i placówkom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich wykorzystywania.    

17. Uchwała Nr XXXIII/340/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 czerwca 2009 r.  

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Raciborskiego. 

18. Uchwała Nr XXXIII/341/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 czerwca 2009 r.  

w sprawie upowaŜnienia Zarządu Powiatu Raciborskiego do podjęcia działań mających  

na celu przejęcie przez Województwo Śląskie Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu. 

19. Uchwała Nr XXXIII/342/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 czerwca 2009 r.  

w sprawie odstąpienia od odwołania darowizny nieruchomości. 

 

 

 

 

 


