
BR. 0041-9/09

PROTOKÓŁ  NR  XXXV/09

z  XXXV sesji Rady  Powiatu  Raciborskiego

z  dnia 29 września 2009 r.  godz.  15ºº

Starostwo Powiatowe w Raciborzu 

Numery podjętych uchwał:

1. XXXV/355/2009  –  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  

na 2009r.

2. XXXV/356/2009  –  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  

na 2009r. dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego.

3. XXXV/357/2009 – w sprawie rozpatrzenia skargi na  Dyrektora Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu.

Uczestnicy sesji z ramienia Starostwa Powiatowego w Raciborzu:

1. Sekretarz Powiatu                        Beata Bańczyk

2. Skarbnik Powiatu Ewa Taper

3. Kierownik Biura Rady Ewa Mekeresz 

4. Radca Prawny Barbara Kowalska 

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

2. Przyjęcie protokołu z XXXIV 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. Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2009r.

7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  

na 2009r. 

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

na 2009r. dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego.
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9. Podjęcie  uchwały w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na   Dyrektora  Szpitala  Rejonowego  

w Raciborzu.

10. Interpelacje i zapytania radnych. 

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych

12. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.

13. Wolne  wnioski  i  informacje,  w  tym  informacja  Przewodniczącego  Rady  o  złożonych 

interpelacjach i odpowiedziach na nie.

14. Zakończenie sesji.

Streszczenie przebiegu sesji:

Ad1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego N. Mika otworzył obrady XXXV sesji 

Rady  Powiatu  Raciborskiego,  zwołanej  na  dzień  29  września  2009  r.  na  godz.  15:00.  

Przywitał  wszystkich  zaproszonych  gości,  m.in.  Dyrektora  Instytutu  Nauk  Społecznych 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu dr T. Jemczurę oraz przedstawicieli 

mediów.  Na  podstawie  listy  obecności  w  sesji  uczestniczyło  21  radnych,  co  stanowiło 

quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik nr 1, zaś 

lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2. 

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  29  września  2009  r.  zostało  podane  do  publicznej 

wiadomości. 

W/w zawiadomienie stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Przewodniczący rady przypomniał, iż dawniej – w czasach dynastii Przemyślidów  

i  kolejnych  włodarzy  ziemi  raciborskiej  –  Starosta  Raciborski  rezydował  na  zamku  na 

Ostrogu. Dopiero władze pruskie przeniosły Starostwo do budynku, gdzie obecnie  mieści się 

tzw.  Galeria  Młyńska.  W  1945  r.  Starostwo  znalazło  siedzibę  w  gmachu  przy  Placu 

Bohaterów  Westerplatte,  aby  w  1946  r.  przeprowadzić  się  do  budynku  przy  ul.  Wojska 

Polskiego  –  obecnego  Ośrodka  Szkolno  Wychowawczego  dla  Niesłyszących  

i Słabosłyszących. W 1953 r. siedzibą władz powiatu został gmach przy ul. Drzymały, gdzie 

obecnie znajduje się Urząd Skarbowy. W 1975 r. komunistyczne władze PRL uznały powiaty 
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za  zbędne  ogniwo  samorządu  terytorialnego  i  je  zlikwidowały.  Na  nowo  zostały  

one  utworzone  w 1998r.  Wówczas władze  Starostwa Powiatowego w Raciborzu znalazły 

siedzibę  na  miejscu  dawnego  Urzędu  Rejonowego  na  ul.  Klasztornej,  by  jesienią  2009r. 

przenieść się do budynków przy Placu Okrzei na Ostrogu. W ten sposób dzieje Starostwa 

zatoczyły wielkie koło. Jego władze funkcjonujące dawniej na Ostrogu, po kilkuset latach na 

nowo powróciły na Ostróg.  

Ad2. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu Raciborskiego.

Przewodniczący  rady  przekazał,  że  protokół  został  wysłany  radnym  drogą 

elektroniczną  oraz  wystawiony  był  w  Biurze  Rady.  Zapytał,  czy  są  pytania  i  uwagi  

do protokołu?

W  związku  z  brakiem  uwag,  przewodniczący  rady  poprosił  o  przegłosowanie 

protokołu.  

Protokół został przyjęty jednogłośnie: 21 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 głosami 

wstrzymującymi. 

Ad3. Informacja nt. porządku obrad.

Przewodniczący rady odczytał pismo Starosty Raciborskiego Nr OR. 0714 – 26/09  

z dnia 22 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia na sesję w dniu 29 września 2009 r. 

dodatkowych projektów uchwał (załącznik nr 4),

Radny J.  Strachota  poprosił  o  głos  i  stwierdził,  iż  uczestniczył  w obradach  Rady 

Miejskiej  w  Krzanowicach,  na  której  nie  zostały  przyjęte  projekty  uchwał  w  sprawie 

pozbawienia  odcinka  drogi  powiatowej  Nr  3528  S  na  terenie  Powiatu  Raciborskiego  

od ul. Wesołej w miejscowości Pietraszyn do granicy Państwa (gmina Krzanowice) kategorii 

drogi  powiatowej  i  w  sprawie  zaliczenia  części  drogi  gminnej  nr  1454035  tj.  odcinka  

ul.  Wesołej  w  miejscowości  Pietraszyn  (Powiat  Raciborski)  i  drogi  gminnej  oznaczonej  

nr  1454036  tj.  odcinka  od  skrzyżowania  z  ul.  Wesołą  w  miejscowości  Pietraszyn  

do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr DW 916 (Powiat  Raciborski)  do kategorii  drogi 

powiatowej. Powodem wycofania projektów uchwał było prawdopodobnie niedotrzymywanie 

porozumień  pomiędzy  Gminą  a  Starostwem.  W  związku  z  czym  zapytał,  czy  ma  sens 

wprowadzenie powyższych projektów uchwał do porządku obrad dzisiejszej sesji?  
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Starosta  Raciborski  A.  Hajduk  zaproponował  nie  przyjmować  w  chwili  obecnej 

porządku obrad, potwierdzić tę informację, o której mówił przedmówca. 

Przewodniczący  rady  zaproponował  przyjąć  porządek  obrad  w  dalszej  części 

posiedzenia i przejść do kolejnego punktu porządku obrad. 

Ad4.  Raport  Państwowej  Wyższej  Szkoły  Zawodowej  w  Raciborzu  nt.  badania  poziomu  

satysfakcji klientów Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

Przewodniczący rady zapytał, czy Pani Teresa Jemczura ma prowadzić prezentację  

w sposób szczegółowy – w odwołaniu się do środków audiowizualnych czy też odwołać się 

do ważniejszych tematów. Oddał głos Pani T. Jemczurze. 

Dyrektor  Instytutu  Studiów  Społecznych  Państwowej  Wyższej  Szkoły  Zawodowej

w  Raciborzu  dr  T.  Jemczura  poinformowała,  iż  Instytut  Studiów  Społecznych  PWSZ 

przeprowadził badania nt. poziomu satysfakcji klientów Starostwa Powiatowego w Raciborzu 

na  przełomie  miesiąca  kwietnia  i  maja.  Omówiła  raport  Państwowej  Wyższej  Szkoły 

Zawodowej w Raciborzu nt. badania poziomu satysfakcji klientów Starostwa Powiatowego 

w Raciborzu, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący  Rady  zapytał,  czy  zapis  o  wydawaniu  dowodów  osobistych  

znalazł się pomyłkowo w materiale, gdyż w/w kwestią nie zajmuje się Starostwo Powiatowe, 

ale Urząd Miasta. 

Dyrektor T. Jemczura przyznała rację przedmówcy stwierdzając, iż do jej materiału 

wkradł się błąd, gdy chodzi o sprawę miejsca wydawania paszportów.  

  Radny L. Malcharczyk doczytał się z materiału, iż 9 % badanych twierdziło, iż język, 

jakim posługują się urzędnicy sprawiał kłopoty.

Dyrektor T. Jemczura odpowiedziała radnemu, iż takie wskazania zostały zapisane  

w ankietach. Nie potrafiła wyjaśnić, czy kwestia dotyczyła posługiwania się przez urzędnika 

fachową  terminologią  związaną  ze  sprawą,  a  respondent  nie  był  w  ogóle  zorientowany  

i czasami może nie wiedział o czym mówił urzędnik.  

Radny L. Malcharczyk doszukał się w materiale informacji, iż osoby udające się do 

Biura Obsługi Klienta często były skierowane do niewłaściwej osoby (39%). 

Dyrektor  T.  Jemczura  odpowiedziała,  że  sprawa  dotyczy  33,6%  osób.  Urzędnicy 

kierując  petenta  do  danego  referatu  nie  wiedzieli  czym  zajmował  się  referat.  Jest  to 

wskazówka, aby badać poszczególne referaty pod każdym aspektem. 

4



W  związku  z  brakiem  innych  uwag,  przewodniczący  rady  podziękował  Pani  

dr T. Jemczurze za wyczerpujące sprawozdanie i omówienie wyników ankiety, która pozwoli 

wyciągnąć  wnioski  Zarządowi  Powiatu  Raciborskiego  do  podjęcia  odpowiednich  kroków 

zmierzających do ewentualnej naprawy. 

Dyrektor T. Jemczura poinformowała, iż były to pierwsze badania przeprowadzone  

w  Starostwie  z  poziomu  świadczonych  usług.  Urzędnicy  –  w  opinii  ankietowanych  -  

są  osobami  kompetentnymi,  odznaczają  się  wysoką  kulturą  osobistą  i  wykazują  duże 

zaangażowanie  w  prowadzonych  sprawach.  Bardzo  wysoko  została  oceniona  fachowość  

i informowanie o prowadzonych sprawach.

W nawiązaniu do zgłoszonych przez radnego J. Strachotę we wcześniejszym punkcie 

posiedzenia  wątpliwości,  Starosta  potwierdził,  że  Rada  Miasta  Krzanowice  nie  przyjęła 

projektów  uchwał,  w  związku  z  czym  wnioskował  o  wycofanie  propozycji  włączenia 

niniejszych  uchwał  do  porządku  obrad  bieżącej  sesji.  Nie  potrafił  przedstawić  powodów 

wycofania  projektów  uchwał,  lecz  po  sesji  z  pewnością  wyjaśni  je  Burmistrz  Miasta 

Krzanowice.          

Przewodniczący  rady  stwierdził,  iż  aktualny  w  nowym  porządku  obrad 

pozostaje punkt 1 – wprowadzenie tekstu jednolitego projektu uchwały w sprawie dokonania 

zmian  

w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  na  2009  r.  dotyczących  wieloletniego  programu 

inwestycyjnego. W związku z powyższym poprosił o przegłosowanie porządku obrad sesji  

z wyłączeniem dwóch punktów.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie: 22 głosami za, 0 głosami przeciw 

i 0 głosami wstrzymującymi.  

Ad5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

Przewodniczący rady zaproponował następujących radnych do składu Komisji Uchwał 

i Wniosków: P. Olendra, K. Mandrysz, Ł. Kocura.    

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

został P. Olender. 

Radni wyrazili zgodę uczestniczenia w pracach w/w Komisji. 
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Ad6.  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 radnym, iż na następnej sesji  nie będzie już kabli,  będą osłony  

na umieszczenie torb na laptopy, krzesła ze stolikami dla prasy i pracowników Starostwa. 

Poinformował,  iż  radni  otrzymali  informację  Starosty o pracach Zarządu Powiatu  między 

sesjami (26.08.2009 – 17.09.2009). W/w informacja stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 

protokołu. Następnie odniósł się do informacji  Starosty o pracach Zarządu Powiatu między 

sesjami  (18.09.2009  –  29.09.2009)  –  uzupełnienie  do  informacji  za  okres  26.08.2009  – 

17.09.2009 (załącznik nr 7). 

Starosta odniósł się do kwestii dotyczącej szpitala. Stwierdził, iż raciborski szpital  

ma  najnowocześniejszy  Oddział  Neurologiczny  w  województwie  śląskim  i  otrzymuje  

¼ środków mniej w porównaniu do innych szpitali, które są w gorszym stanie i mają stare 

wyposażenie.  Przez  wiele  lat  podejmowano  działania,  aby  szpital  przestał  zadłużać  się, 

dołożono  nawet  z  budżetu  powiatu  środki  na  szpital,  żeby  mógł  pokrywać  długi.  

Za 6 miesięcy strata szpitala wynosi prawie 6 mln zł. Oddział Dermatologiczny nigdy nie 

będzie  dochodowy,  ale  został  on  stworzony,  gdyż  taka  była  potrzeba.  W  przypadku 

bilansowania się całego szpitala, to Oddział ten byłby w dalszym ciągu prowadzony. Poprosił 

przewodniczącego rady,  aby następnie  głos  zabrał  Dyrektor  szpitala,  który powiedziałby  

o przyczynach i podejmowanych działaniach w celu poprawy kondycji finansowej szpitala. 

Na zakończenie poinformował, iż informacja o realizacji uchwał Rady Powiatu Raciborskiego 

znajduje się w Biurze Rady. 

Przewodniczący  rady  poprosił  Dyrektora  Szpitala  Rejonowego  w  Raciborzu  

o zabranie głosu. 

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

R. Rudnik postanowił omówić informację w trzech blokach tematycznych: przedstawić wynik 

finansowy, jaki uzyskano za 8 miesięcy, przyczyny tego stanu rzeczy oraz działania, które 

należy  podjąć,  w  celu  ratowania  sytuacji.  Przychody  za  8  miesięcy  2009  r.  wynoszą  

36  mln  679  tys.  zł.  W  analogicznym  okresie  ubiegłego  roku  przychody  wynosiły  

32  mln  zł.  Wzrost  przychodów  w 2009  r.  jest  większy  o  4  mln  zł.  Koszty  operacyjne  

za  8  miesięcy  2009  r.  wynosiły  44  mln  zł,  zaś  w analogicznym okresie  ubiegłego  roku 

wynosiły one 36 mln zł, czyli jest wzrost o 7 mln zł. Założenia planu finansowego w 2008 r. 

wynosiły 48  mln  zł,  a  na  koniec  roku zamknięto  budżet  kwotą  przychodów 58 mln zł.  
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Jest to prawie o 10 mln więcej. W ubiegłym roku nadwykonania wyniosły prawie 7 mln zł, 

wzrost  dynamiki  przychodów  jest  ponad  20  %.  W 2008  r.  koszty  wynosiły  57  mln  zł  

przy założeniu 53 mln zł. Plan finansowy na 2009 r. zakłada 56 mln 894 tys. zł  przychodu. 

Jest  to  wzrost  założony do  planu  roku  ubiegłego  o  ponad  8,5  mln  zł.  Wykonany plan  

za 8 miesięcy wynosił 37 mln 929 tys. zł, natomiast wykonanie 36 mln zł, czyli brakuje  

do wykonania założonego planu 1 mln 250 tys. zł. Przychody w szpitalu zawsze pojawiały się 

pod koniec roku, w związku z tym, że NFZ płacił dodatkowe środki na ten cel. Następnie 

odniósł się do wyniku finansowego – plan zakładał ponad 5 mln zł straty, natomiast w chwili 

obecnej za 8 miesięcy wynosi ona 7 mln 171 tys. zł, gdzie w ubiegłym roku w analogicznym 

okresie  było  prawie  4  mln  zł.  W poprzednich  dwóch  latach  szpital  wykazywał  stratę,  

w 2007 r. – 1,5 mln zł zysku netto z amortyzacją, w ubiegłym roku ponad 900 tys. zł zysku. 

Stwierdził, iż 20 lat kieruje firmami, ale jeszcze nigdy nie udało mi się zepsuć czegoś w tak 

krótkim  czasie.  Przyczyny  muszą  leżeć  gdzie  indziej.  Pierwszą  przyczyną  była  wycena 

punktu.  W zeszłym  roku  wycena  punktu  wynosiła  w  szpitalu  w  Raciborzu  wynikowo  

55,78  zł.  W roku  2009  obligatoryjnie  NFZ ustalił  wycenę  i  za  1  punkt  płacono  51  zł.  

Jest  to  strata  dla  szpitala  rocznie  3  mln  218 tys.  zł.  W zeszłym roku  wartość  środków  

na  wzrost  wynagrodzeń  była  płacono  dodatkowo  poza  kontraktem  i  była  to  kwota  

5 mln 300 tys. zł.,  które zniknęły w 2009 r.  Na Oddziale Chirurgii w II półroczu 2008 r. 

wykonano  1283 zabiegi  warte  54  tys.  punktów,  a  w I  półroczu  2009 r.  1315 zabiegów  

za  56  tys.  punktów.  W  zeszłym  roku  za  mniejszą  ilość  pracy  szpital  otrzymał  -  

3 mln 66 tys. zł, w roku 2009 - 2 mln 874 tys. zł. Wykonywanie większej ilości procedur 

przedkłada się na wartość wzrostu kosztów – głównie leków. Za pierwsze 8 miesięcy wartość 

kosztów  wzrosła  o  ponad  1  mln  zł  w  zakresie  leków.  w  samych  lekach  wzrostu. 

Wynagrodzenia wyniosły 1 mln zł, wzrost energii, gazu – ponad 200 tys. zł. Powyższe trzy 

pozycje  kosztowe powodują,  że koszty szpitala  wzrosły o ponad 2 mln zł.  Na wszystkie 

zakresy  świadczeń  szpital  podpisał  umowy,  gdzie  została  określona  górna  wartość 

finansowania w punktach i w wartości kontraktu. Szpital nie jest w stanie odesłać niektórych 

grup pacjentów, w związku z tym udzielane są te świadczenia,  gdyż wynika to z ustawy. 

Szpital zawierał z NFZ umowy na świadczenia na okresy 3 – letnie. W 2009 r. NFZ zamknął, 

jeśli chodzi o szpital okres rozliczeniowy w marcu 2009 r. Pojawił się nawet pomysł, aby 

zamknąć okres rozliczeniowy w czerwcu, ale po interwencjach dyrektorów szpitali wycofano 

się z tej decyzji, jeśli chodzi o szpital, lecz zamknięto go w specjalistce. Od stycznia do marca 

wykonano świadczeń ponad limit na 884 tys. zł, zaś od kwietnia do końca sierpnia wykonano 

świadczeń za 2 mln 954 tys. zł. na oddziałach szpitalnych, co daje łącznie 3 mln 838 tys. zł. 
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Należy doliczyć do tego programy terapeutyczne – 141 tys. zł, drugi zakres na 194 tys zł.  

W samych  programach  terapeutycznych  na  dzień  dzisiejszy jest  wykonanych  świadczeń  

na kwotę  335 tys  zł.  Programy te  traktowane są  jako procedury ratujące życie.  Leczenie 

szpitalne, chemioterapia wyniosły za cały okres rozliczeniowy od stycznia do końca sierpnia 

977 tys. zł świadczeń ponad limit. Są to pacjenci leczeni onkologicznie i szpital nie ma prawa 

odmówić  im  podawania  chemii.  Świadczenia  odrębnie  kontraktowane  są  to  głównie 

diagnostyka – 112 tys. zł. Wartość nadwykonań od stycznia do sierpnia łącznie wyniosła  

5 mln 263 tys. zł. Strata wynosi ponad 7 mln zł, 5 mln 200 tys zł. nadwykonań. Z roku  

na rok ilość hospitalizacji w szpitalu rośnie. W 2007 r. udzielono 14 416 hospitalizacji, co 

było  średnio  1201  w  miesiącu.  W 2008  r.  udzielono  15 407 hospitalizacji,  co  dało  1284 

hospitalizacje średnio w miesiącu. Od stycznia do końca sierpnia 2009 r.  przyjęto ponad  

11 tys. pacjentów, co daje średnio w miesiącu 1377 pacjentów. Szpital nie ogranicza dostępu 

pacjentów do świadczeń, lecz przyjmuje coraz większą ilość pacjentów. 

W 2007 r.  92  tys.  osób  skorzystało  z  porad  poradni,  identyczna  ilość  osób  była  

w 2008 r.,  natomiast  do końca sierpnia 2009 r.  65 tys.  osób.  Jedyną barierą ograniczenia 

dostępności  do  świadczeń  jest  brak  finansowania.  W szpitalu  zostały  otwarte  dwa  nowe 

oddziały  i  z  tego  tytułu  są  poważne  problemy  finansowe.  Uważał,  iż  madwykonania 

przynajmniej w części, jeżeli chodzi o Neurologię zostaną zapłacone. Kontrakt na Oddział 

Neurologiczny 27 łóżkowy powinien wynosić 2 mln 734 zł. rocznie. W roku 2009 kontakt  

na ten Oddział wynosi 800 tys. zł. Na dzień dzisiejszy jest ponad 1 mln zł nadwykonań.  

W przypadku  nieprzyjmowania  pacjentów,  koszty  te  spadną  minimalnie.  Jeśli  nie  będzie 

możliwości  renegocjacji  kontraktu,  osobiście  wystąpi  na  drogę  sądową.  Finansowanie 

oddziałów neurologicznych na Śląsku z odcinkami udarowymi kształtuje się na poziomie  

od 80 tys. zł do 100 tys. zł na jedno łóżko neurologicznie kontraktu rocznie, zaś w szpitalu 

w Raciborzu 28 tys. zł. Oddział Neurologiczny w Raciborzu jest dobrym oddziałem, mającym 

bardzo dobre opinie wśród pacjentów. Uzyskanie zapłaty za wszystkie świadczenia będzie 

trudne, w związku z tym zostaną podjęte pewne działania, które pozwolą na funkcjonowanie 

placówki w przyszłości. Nadwyżki finansowe, które pojawiły się z lat ubiegłych do tej pory 

pozwalają prawidłowo funkcjonować tzn. przyjmować pacjentów, zakup leków. W przypadku 

niepodjęcia zdecydowanych działań korygujących, z pewnością w przyszłym roku pojawią się 

poważne  problemy.  Pierwszym  założeniem  jest  odzyskanie  pieniędzy,  które  zostały 

zainwestowane  w  leczeniu  pacjentów  i  większość  tych  środków  jest  możliwych  

do  odzyskania.  Chemioterapia,  programy lekowe  są  to  procedury  ratujące  życie  i  środki 

zostaną  odzyskane.  Minimalna  kwota  do  odzyskania  będzie  się  wahała  w  granicach  
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co  najmniej  2  mln  zł.  W  przypadku  niespełniania  warunków  kadrowych,  szpital  został 

zobligowany przez NFZ do likwidacji dermatologii. Osobiście zwrócił się do Prezesa NFZ 

i uzgodnił z nim, iż kontrakt dermatologii zostanie przekazany na inne oddziały. Na dzień 

dzisiejszy katalog świadczeń jest na tyle szeroki, iż można rozliczyć i przyjąć tych pacjentów 

na  Oddziale  Chirurgicznym  i  na  Oddziale  Wewnętrznym,  zaś  kontrakt  zostanie  w  tych 

zakresach renegocjowany. Kontrakt Oddziału Dermatologicznego wynosił 580 tys. zł rocznie 

i zostanie przekazany na wspomniane oddziały, a pacjenci dermatologiczni będą leczeni na 

tych oddziałach, gdzie będą wydzielone sale. Oddział Dermatologiczny jest pusty, zaś reszta 

pacjentów została  przekazana  do  kontynuacji  leczenia  na  Oddział  Chirurgiczny.  Personel 

został rozdysponowany po innych oddziałach. Oddział Ortopedii jest jednym z oddziałów, 

który wykazuje jedną z większych strat w szpitalu i konieczne będzie dostosowanie wielkości 

oddziału  (ilość  łóżek,  personelu,  kadry lekarskiej)  do  posiadanego  kontraktu.  Z  przyczyn 

ekonomicznych konieczne było zlikwidowanie części dyżurów lekarskich. Były pewne opory 

wśród personelu lekarskiego, głównie internistów. Decyzja szpitala jest taka, aby połączyć 

oddziały  wewnętrzne  I  i  II,  co  pozwoli  znacząco  zaoszczędzić  na  kosztach  dyżurów 

lekarskich. Próbowano również zmienić tryb Oddziału Laryngologicznego i Okulistycznego 

tzn. przejść na tryb planowy, lecz NFZ nie wyraził na to zgody i odstąpiono od w/w kwestii. 

Przyjęto w szpitalu plan restrukturyzacji, zakładający ograniczenie zatrudnienia w szpitalu  

do 30 osób.  Kryteria są ustalone,  negocjowane ze Związkami Zawodowymi i  w miesiącu 

październiku  zostanie  ustalona  ostateczna  wersja  redukcji  personelu  w szpitalu.  Dyrekcja 

szpitala zamierza czasowo zawiesić połowę premii regulaminowej.  W przypadku poprawy 

sytuacji w szpitalu, można będzie już ją wówczas wypłacić. Osobiście wystąpił w tej sprawie 

do związków zawodowych. Aktualnie, nie mając układu zbiorowego pracy, można zmienić 

jednostronnie regulamin wynagradzania. Działania naprawcze, restrukturyzacyjne wymagają 

dużej  rozwagi.  Następnym  działaniem  będzie  ograniczenie  dyżurów  lekarskich  

do  niezbędnych  wymogów  stawianych  przez  NFZ.  Harmonogram  działań  naprawczych 

zostanie opracowany z chwilą uzgodnienia wszystkich szczegółów i przedstawiony radnym, 

Staroście z terminami wykonania. 

Radny  J.  Kusy  zapytał,  czy  jest  prawdą,  iż  Dyrektor  Szpitala  Rejonowego  

w  Raciborzu  wydał  wewnętrzne  zarządzenie  dotyczące  Oddziału  Chirurgii  Urazowo  – 

Ortopedycznej, w którym nakazuje ograniczyć przyjęcia planowe? 

Dyrektor R. Rudnik nie zaprzeczył. Powodem jest przekroczenie kontraktu. Kontrakt 

przekroczono też na innych oddziałach z wyjątkiem geriatrii  i  laryngologii.  Przekroczenie 
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kontraktu objęło już prawie wartość jednego miesiąca. Nawet ograniczając przyjęcia planowe, 

kontrakt i tak jest przekraczany. Jest już prawie ponad 5 mln zł nadwykonań.

   Radny J.  Kusy zapytał,  czy Dyrektor  w sprawach  leczenia  powinien  podejmować 

decyzje administracyjne? 

Dyrektor  R.  Rudnik  powiedział,  że  mówił  nt.  planowych  zabiegów.  Osobiście  

ma  takie  uprawnienia  i  w  przypadku  nieposiadania  uprawnień,  to  nie  wydawałby  takie 

zarządzenia. Są to sprawy organizacyjne. 

Radny  J.  Kusy  zapytał,  czy  można  domniemywać,  że  wcześniej  pacjenci  byli 

przyjmowani na oddział bez podstaw?  

Dyrektor odpowiedział, że są pacjenci przyjmowani planowo. Po zdiagnozowaniu, iż 

konieczne  jest  wykonanie  zabiegu,  wpisywany  jest  na  kolejkę  i  oczekuje  na  wykonanie 

zabiegu.  Część  pacjentów  przyjmowanych  jest  w  trybie  nagłym,  gdyż  szpital  musi  ich 

przyjąć. Osoby te najczęściej trafiają przez Izbę Przyjęć. Pacjentów przyjmowanych w trybie 

nagłym jest zdecydowana większość niż planowanych. 

Radny J. Kusy zapytał, czy były renegocjacje kontraktu z NFZ i z jakim skutkiem? 

Dyrektor  R.  Rudnik  odpowiedział,  że  renegocjacji  nie  było,  gdyż  NFZ  do  nich  

nie przystępuje, jedynie są pisma Dyrekcji Szpitala, z prośbą o zmuszenie Dyrektora NFZ 

do  renegocjacji.  NFZ  przystąpi  ze  szpitalem  do  renegocjacji  w  momencie  zwiększenia  

przez centralę budżetu NFZ. 

Radny  Ł.  Kocur  zapytał,  czy  personel  szpitala  (szczególnie  zwalniany)  

jest informowany na bieżąco o wspomnianych działaniach, a jeżeli nie wie, to kiedy zostaną 

poinformowani?  

Dyrektor R. Rudnik odpowiedział, że w chwili obecnej ustalane są kryteria, jakimi 

szpital będzie kierował się przy doborze pracowników do zwolnień. Wypowiedzenia umów 

nie  będą  obejmowały  szerokiej  grupy  osób,  jest  znaczna  ilość  personelu  zatrudniona  

na  zastępstwa,  umowy czasowe.  Lista  taka  w najbliższym czasie  powstanie  dlatego,  że  

jest obowiązek konsultacji ze związkami zawodowymi. Aktualnie są ustalone kryteria, jakimi 

będzie kierował się pracodawca przy doborze pracowników do zwolnień. 

Radny Ł. Kocur zapytał, kiedy otrzyma odpowiedź? 

Dyrektor R. Rudnik odpowiedział, że cały temat zostanie zamknięty do 15.10.br., gdyż 

osoby te na koniec miesiąca otrzymają wypowiedzenia. 

Przewodniczący rady stwierdził, iż temat jest bardzo poważny. Rada Powiatu powinna 

pomóc Dyrektorowi wybrnąć z tej sytuacji, lecz skala tematu zaskoczyła wszystkich radnych. 

Podziękował Dyrektorowi za wyczerpującą wypowiedź. 
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Radny  M.  Klimanek  zapytał  Starostę,  kto  z  członków  Komisji  Zdrowia,  Opieki 

Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa 

został zaproszony na ćwiczenia przeciwpowodziowe? 

Starosta nie potrafił wskazać radnemu osoby, które zostały zaproszone na ćwiczenia. 

Inicjatorem szkoleń było głównie Miasto Racibórz. Obiecał sprawdzić w/w kwestię. 

   

Ad7. Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2009r.

Przewodniczący rady poprosił Starostę o zabranie głosu. 

Starosta przypomniał, iż w ciągu roku radni trzy razy w sposób szczególny podchodzą 

do budżetu:  w momencie uchwalania budżetu na rok następny,  wykonanie budżetu za rok 

poprzedni  oraz  wykonanie  budżetu  za  półrocze.  Sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  

za I półrocze 2009 r.  było omawiane na Komisjach. 7 mln zł,  które wpłynęło w półroczu 

spowodowało,  że  wykonanie  dochodów  było  na  poziomie  50  %  tj.  zgodnie  z  planem. 

Procedura uchwalania budżetu jest taka, że jeżeli podpisane jest porozumienie z Wojewodą, 

Marszałkiem,  przyznane  są  środki  unijne  na  realizację  zadań,  kwoty te  są  przyjmowane  

do budżetu pomimo nie wpłynięcia ich jeszcze do budżetu. Środki dopiero wpływają na konto 

powiatu, w momencie przedstawiania faktur za wykonanie. W momencie podpisania umowy 

środki te są już przyjmowane do budżetu. W I półroczu procenty wyglądają różnie. Głównym 

powodem było  przyjęcie  środków finansowych na  drogi,  zarówno na  drogę  wojewódzką  

nr 919, prowadzącą do Rud. Środki z 2008 r. przeszły na rok 2009 z uwagi na nieodebrane 

prace  i  wydatkowane  zostały  dopiero  w  II  półroczu.  Podobnie  jest  z  drogą  Pietrowice  

Wielkie  –  Pawłów,  która  finansowana  jest  z  tzw.  Programu  Schetyny.  Prace  te  były 

wykonywane w II  półroczu i  środki  też są  wydatkowane w II  półroczu.  Niepokoi  bardzo 

wykonanie udziału w podatkach od osób fizycznych i prawnych za I półrocze 2009 r., które 

wynosi  5  mln 700 tys zł.  W budżetach starostw niewiele  miejsc  jest  do zaoszczędzenia.  

Budżet  podwyższają  środki,  które  wpływają  do  straży  pożarnych,  domów  pomocy 

społecznych,  gdyż  są  one  wydawane  w  100  %  i  więcej.  W  budżecie  powiatu  również 

planowane  są  pieniądze  dla  domów  pomocy  społecznej,  w  związku  z  dostosowaniem 

obiektów  do  standardów  unijnych.  Udziały  w  dochodach  będą  niższe  i  sytuacja  taka 

zapowiada się w roku następnym. W przypadku otrzymania danych za 9 miesięcy, planowane 

jest skorygowanie korekt budżetu, w celu jego zbilansowania. Budżet na rok 2010, 2011 – 

będą to budżety realistyczne i dobrze realizowane jak poprzednie. Powiat będzie skupiał się 

wyłącznie  na  tych  zadaniach,  które  będą  miały  dofinansowanie  zewnętrzne,  lecz  będzie 
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planowało się mniej prac, gdzie w 100 % finansowanie będzie pochodziło tylko z budżetu 

powiatu.  Konieczne  będzie  ograniczenie  planu  inwestycyjno  –  remontowego.  Wszystkie 

zadania  planowane  na  2009  r.  są  już  zrealizowane  albo  zostaną  jeszcze  zrealizowane.  

Droga Tworków – Dehylov zostanie wykonana w miesiącu październiku, zaś ul.  Brzeska  

w  Raciborzu  finansowana  jest  ze  środków  RPO.  Obecnie  trwają  prace  przy  chodniku  

przy ul. Brzeskiej. Udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych spadają, co znajduje 

odzwierciedlenie  w  budżecie.  W  dniu  wczorajszym  przebywał  z  wizytą  u  Marszałka 

Śmigielskiego, który również odczuwa spadek podatków CIT (podatek od osób prawnych), 

jeśli  chodzi  o  budżet  województwa.  Nie  zostanie  wykonany  odcinek  od  mostu  

do Markowic, wykonanie planowane jest w roku 2010, odcinek drogi w kierunku Pietrowic 

Wielkich jak również ul. Reymonta w Raciborzu również nie zostaną wykonane. 

Następnie  głos  zabrał  Przewodniczący  Komisji  Budżetu  i  Finansów  G.  Utracki 

przypomniał słowa Starosty, iż wskaźniki do budżetu nie są zadawalające, gdyż wykonanie 

dochodów jest tylko 43%, zaś wykonanie wydatków – 38 %. Przyczyny wykonania dochodów 

czy wydatków zostały przedstawione już na Komisji Budżetu i Finansów w dniu 28.09.2009 r. 

Niepokojący  jest  znaczący  mniejszy  wpływ  dochodów  w  udziału  w  podatkach  od  osób 

fizycznych. Przy spadających dochodach wydatki majątkowe są realizowane i do końca roku 

zostaną  z  pewnością  wykonane.  Komisja  Budżetu  i  Finansów  jednogłośnie  przyjęła 

sprawozdanie  z  wykonania  budżetu.  Płace  finansowe  szpitala  mogą  mieć  przełożenie  

na realizację pozostałych zadań w budżecie powiatu, może nie w tym roku ale w najbliższych 

latach.  W I  kadencji  zadłużenie  szpitala  było  gigantyczne,  z  którym borykano  się,  było  

na poziomie 20 mln zł  i  więcej.  Przez kolejne kadencje udało się zdecydowanie poprawić 

sytuację. Program naprawczy szpitala udało się wprowadzić i zrealizować z różnymi oporami 

i  skutkami.  Doprowadziło  to  do  dobrej  sytuacji  finansowej  i  zastanawiano  się  jedynie  

nad  komfortem  leczenia.  Problem  finansowy  szpitala  jest  to  problem  Rady  Powiatu, 

mieszańców powiatu i gmin. Na Radzie Społecznej pojawił się pomysł, aby gminy wsparły 

częściowo działalność  szpitala.  Pomysł  ten  nie  był  wprost  do  zaakceptowania,  ale  należy 

wyjść z tym pomysłem do gmin. Wykonanie budżetu za I półrocze jest prawidłowe, symptomy 

wskazują,  iż  na  koniec  roku  będzie  dobre.  Życzył  wszystkim  służbom  finansowym, 

Skarbnikowi,  jednostkom,  aby  rozsądnie  wydawały  środki  w  II  półroczu,  w  celu 

zbilansowania  budżetu  na  koniec  roku.  Wówczas  można  będzie  powiedzieć,  że  budżet 

zamknięto z pozytywnym skutkiem. 

Przewodniczący rady zapytał, czy przewodniczący komisji w imieniu swoich komisji 

pragną zabrać głos w powyższym punkcie porządku obrad? 
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Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  W.  Gumieniak  poinformował,  iż  Komisja 

Rewizyjna zgodnie z planem pracy przeprowadziła kontrolę wykonania budżetu za I półrocze. 

Protokół  z  przeprowadzonej  kontroli  radni  otrzymali  przed sesję.  Odczytał  opinię  Komisji 

Rewizyjnej  w  sprawie  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  Powiatu  Raciborskiego  

za I półrocze 2009 roku, stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

Następnie  przewodniczący  rady  poinformował  o  wpłynięciu  Uchwały  

Nr 4100/III/98/2009 z dnia 15 września 2009 r.  III Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej  w  Katowicach  w  sprawie  opinii  o  przedłożonej  przez  Zarząd  Powiatu 

Raciborskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku, stanowiącą 

załącznik  nr  9  do niniejszego protokołu.  Pod odczytaniu w/w opinii  przewodniczący rady 

zapytał, czy pozostali radni pragną zabrać głos? 

W  związku  z  brakiem  innych  uwag,  przewodniczący  rady  poprosił  o  przyjęcie 

sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2009 r.   

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2009 

r.  zostało  przyjęte  jednogłośnie:  23  głosami  za,  0  głosami  przeciw  i  0  głosami 

wstrzymującymi. Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
    

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

na 2009r. 

Przewodniczący rady zapytał, czy Starosta, przewodniczący komisji w imieniu 

swoich komisji pragną zabrać głos?

Zgłosił się Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów G. Utracki. Przekazał, 

że Komisja Budżetu i Finansów omówiła projekt uchwały i jednogłośnie go zaopiniowała. 

Przewodniczący rady zapytał, czy pozostali radni pragną zabrać głos? 

W związku z brakiem chętnych przystąpił do głosowania. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie: 23 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 

głosami wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.  

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

na 2009r. dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego.
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Przewodniczący rady zapytał, czy Starosta, przewodniczący komisji w imieniu 

swoich komisji oraz radni pragną zabrać głos?

W związku z brakiem chętnych przystąpił do głosowania. 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie: 23 głosami za, 0 głosami przeciw i 0 

głosami wstrzymującymi. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.  

Ad10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na  Dyrektora Szpitala Rejonowego 

w Raciborzu.

Przewodniczący rady przypomniał, iż radni otrzymali treść skargi, jak również 

stosowny projekt uchwały.

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

komisji oraz radni pragną zabrać głos?

W związku z brakiem chętnych przystąpił do głosowania. 

Uchwała  została  przyjęta:  22  głosami  za,  0  głosami  przeciw  i  1  głosem 

wstrzymującym. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.  

Ad11. Interpelacje i zapytania radnych. 

Zgłosili się następujący radni: L. Malcharczyk, K. Ciszek, M. Klimanek i N. Mika.  

Po odczytaniu w/w osób przewodniczący rady zamknął listę osób.  

Radny L. Malcharczyk przypomniał, iż na zebraniach sołeckich w Gminie Pietrowice 

Wielkie  podnoszono  temat  zagrożenia  bezpieczeństwa  na  drogach,  szczególnie  

w  kontekście  nadmiernej  prędkości  samochodów  osobowych  i  ciężarowych.  Kwestia 

dotyczyła sołectwa Pawłów i Maków. Mieszkańcy wnioskowali do Wójta Gminy Pietrowice 

Wielkie o  postawienie fotoradarów. Zdaniem Wójta  radni  powiatowi powinni  przedstawić 

w/w temat na sesji ze względu na to, iż jest to droga powiatowa. Temat nadmiernej prędkości 

w  Powiecie  Raciborskim  był  bardzo  często  poruszany.  W  nocy  z  soboty  na  niedzielę 

ciężarówki  przewożą  buraki.  W  związku  z  powyższym  zapytał,  czy  nie  można  byłoby 

zobligować  Komendanta  Powiatowego  Policji  o  postawienie  mobilnych  fotoradarów  

na drogach powiatowych? Zapytał również, czy istnieje możliwość wpłynięcia na samochody 

ciężarowe czy firmy przewożące buraki cukrowe sobotę – niedzielę w nocy?  

Radny K. Ciszek stwierdził, iż zamierzał zabrać głos w kwestii szpitala, lecz Dyrektor 

Szpitala  Rejonowego  rozwiał  już  jego  wątpliwości.  Uważał,  że  ograniczanie  dostępu  
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do usług medycznych ludności w Polsce nie jest zgodne z Konstytucją RP. Ponadto zapytał 

Starostę, kto jest odpowiedzialny za uprzątnięcie drogi ze szkła, jeśli wydarzy się wypadek 

(jako przykład podał  wypadek na Ostrogu w Raciborzu, gdzie szkło do dnia dzisiejszego 

znajduje się na chodniku i stwarza niebezpieczeństwo dla przechodniów). 

Następnie  radny podniósł  kwestię  narkotyków.  Zapytał,  jakie  działania  podejmuje 

raciborska policja w sprawie walki z narkomanią? Młodzież uważa, iż zdobycie narkotyków 

w mieście nie jest żadnym problemem. W szkołach przeprowadzane są ankiety, z których  

wynika, iż problem nie istnieje, natomiast wiadomo, że jest inaczej. 

Radny Marceli  Klimanek stwierdził,  iż  problem bezpieczeństwa leży mu na sercu. 

Pomimo, iż ul. Hulczyńska w Studziennej znajduje się w fatalnym stanie, to tiry poruszają się 

z nadmierną prędkością. Problem wielotonowych ciężarówek w środku nocy jest problemem 

narastającym.  Ponadto  zwrócił  się  z  prośbą,  aby  na  drodze  krajowej  na  odcinku  1  km  

przy ul. Bogumińskiej w Raciborzu – Studzienna wzmóc starania o zagospodarowanie rowu 

na ścieżkę rowerową dla mieszkańców powiatu oraz wszcząć wszelkie  możliwe działania 

zmierzające  w kierunku  uporządkowania  statusu  prawnego  rowu  i  przejęcia  na  własność 

wspólnie z Gminą Racibórz w/w rzeczy. Zapytał również, czy można wspólnie z gminami 

Powiatu  Raciborskiego  wygospodarować  w  budżecie  na  2010  r.  kwotę  na  szczepienie 

przeciwko rakowi szyjki macicy dla młodych dziewczyn? 

Przewodniczący  rady  zwrócił  się  z  prośbą  do  Starosty  Raciborskiego  o  podjęcie 

działań  zmierzających  do  wydelegowania  funkcjonariusza  policji  w  godz.  7:45  –  8:00  

na ul.  Żorską w Raciborzu,  ze względu na wzmożony ruch na tejże  drodze,  utrudniający 

przejście dzieci do Gimnazjum Nr 3 i Szkoły Podstawowej Nr 18 w Raciborzu.  

Ad12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 

Starosta ustosunkował się do interpelacji zgłoszonych przez radnych: 

1. L.  Malcharczyka  –  kwestia  fotoradarów.  Starosta  stwierdził,  iż  nie  rozwiązują  

one  problemu.  Kierowcy  samochodów  osobowych  i  ciężarowych  posiadają  CB,  

ostrzegają się wzajemnie. Ustawienie masztu to jest wydatek rzędu 10 tys zł. Zostanie 

wystosowane pismo do KPP w sprawie fotoradarów.W gminach znajdują się posterunki 

policji i policjanci mogliby w tym czasie patrolować drogi. Obecność wozu policyjnego 

powoduje,  że  kierowcy  ostrzegają  się  wzajemnie  i  poruszają  się  wolniej.  Poprosił  

o uzupełnienie informacji nt. godzin, w jakich poruszają się samochody. 
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2. K. Ciszka – Starosta wyjaśnił, iż jest zasada, że po wypadku szkło sprząta zarządca drogi, 

chyba, iż wykona to straż pożarna obecna przy wypadku, jeśli zagraża to bezpośrednio 

poruszania się po drodze. Policja powinna informować zarządcę drogi o wypadku, co  

w większości  informuje.  Podobna  kwestia  dotyczy zwierząt,  które  zostały  potrącone  

przez samochód i znajdują się na drodze. Zadanie to również należy do zarządcy drogi. 

Często zarządcy dróg podpisują umowy z Przedsiębiorstwem Komunalnym w Raciborzu, 

które  przyjeżdża  i  zabiera  zwierzę.  Z  PFOŚiGW została  nawet  ufundowana specjalna 

lodówka, w której przechowuje się padłe zwierzęta, a następnie zabierane są z chłodni  

do przerobu. 

- kwestia narkotyków – Starosta powiedział, że policja ma specjalne powołane wydziały 

zajmujące się narkotykami. Zaproponował, aby tematem tym zajęła się Komisja Oświaty, 

Kultury, Sportu i Rekreacji. Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu wydelegowałby, 

które zajmują się w/w kwestią. Zapytał radnego K. Ciszka, czy jest usatysfakcjonowany 

w/w propozycją?

Radny K. Ciszek przyjął propozycję Starosty. 

Radny  M.  Klimanek  stwierdził,  iż  jest  jeszcze  Komisja  Zdrowia,  Opieki 

Społecznej,  Polityki  Prorodzinnej,  Wspierania  Osób  Niepełnosprawnych  oraz 

Bezpieczeństwa, która może zająć się wspomnianym tematem. 

Starosta zasugerował, aby odbyły się wspólne posiedzenia w/w Komisji.  

3. M.  Klimanka  –  Starosta  odniósł  się  do  kwestii  tirów poruszających  się  z  nadmierną 

prędkością. Przypomniał, iż na spotkaniu, które odbyło się w Starostwie obiecywano, że 

na odcinkach, które znajdują się w remoncie, a na których jest umowa z wykonawcą  

tj. (skrzyżowanie – myto – ul. Bogumińska z ul. Opawską do przystanku autobusowego 

na ul. Starowiejskiej) a drugi od ul. Michejdy do ul. Głubczyckiej zostaną postawione 

maszty na fotoradary.  W piśmie do GDDKiA została przedstawiona kwestia dotycząca 

postawienia masztów na fotoradary na ul. Hulczyńskiej – Bogumińskiej oraz na terenie 

Gminy Krzyżanowice. 

-  Starosta  przekazał,  że  zostanie  wystosowane  pismo  do  Prezydenta  Miasta  Racibórz 

odnośnie  ścieżki  rowerowej.  Według  uzyskanych  informacji  Prezydent  ma  w  planie 

wykonanie  ścieżki,  jednak niewiadomo, kiedy zostanie  ona zrobiona,  stąd też  zostanie 

wystosowane pismo do Prezydenta. 

-  odnośnie  wygospodarowania  w  budżecie  na  2010  r.  (wspólnie  z  gminami)  kwotę  

na szczepienie przeciwko rakowi szyjki macicy Starosta powiedział, że co roku z budżetu 
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powiatu przekazywana jest pewna kwota na badania. Zobowiązał się w budżecie powiatu 

na rok 2010 zaplanować środki finansowe na ten cel. 

4. N. Miki – Starosta przekazał, że zostanie wystosowane w trybie pilnym pismo do KPP 

o  ustawienie  policjanta  w  godz.  7:45  –  8:00  na  ul.  Żorskiej  w  Raciborzu.  

Przed  wystosowaniem pisma,  osobiście  skontaktuje  się  telefonicznie  z  Komendantem 

Powiatowym Policji o podjęcie już jakichkolwiek działań.  

Starosta poinformował radnych, iż zostały złożone dwa wnioski na dofinansowanie 

zakupu  sprzętu  medycznego  w  szpitalu  ze  środków  unijnych.  Obawiał  się,  iż  mogą  

pojawić  się  problemy  ze  złożonymi  wnioskami.  Ponadto  przekazał  radnym,  iż  dożynki 

wojewódzkie  w  roku  2010  odbędą  się  na  terenie  Powiatu  Raciborskiego.  W  2010  r.  

w Pietrowicach Wielkich odbędą się dożynki wojewódzko – powiatowo - gminne. 

Następnie  podniósł  temat  ZSOMS.  Przypomniał,  iż  zostały  podjęte  działania  

w  kierunku  przejęcia  przez  Marszałka  Województwa  Śląskiego  w/w  placówki.  Termin 

przejęcia zaplanowano na 01.01.2010 r.  W chwili obecnej Zarząd Województwa Śląskiego 

zamierza przejąć szkołę z dniem 01.09., gdyż nie jest w stanie zaplanować żadnych środków 

w budżecie  na  2010 r.  Osobiście  przekazał  Marszałkowi,  że  powiat  jest  w stanie  pokryć 

środki,  które mogą zabraknąć do subwencji,  ale  niech przejęcie ZSOMS nastąpi  z  dniem 

01.01.2010 r. 

Na  zakończenie  podniósł  kwestię  promu  w  Grzegorzowicach.  Poinformował,  iż 

Marszałkowi bardzo spodobał się pomysł z krótkim mostem „chowanym” i przynajmniej  

może w obecnej kadencji zostałaby zlecona dokumentacja techniczna przez ZDW. 

Radny G. Utracki nie zgodził się z wypowiedzią Starosty, iż fotoradary nie rozwiążą 

problemu. W Rydułtowach przy szkole w kierunku na Rybnik znajduje się fotoradar i nie ma 

kierowcy, który nie zmniejszyłby w tym miejscu prędkości. 

Przewodniczący rady przyznał rację przedmówcy. 

Radny L. Malcharczyk zaproponował rozpocząć od postawienia jednego fotoradaru, 

nie podając już konkretnej miejscowości. 

Przewodniczący rady stwierdził, iż Rada Powiatu nie jest już w tej chwili gremium, 

aby dyskutować do której miejscowości zostanie przypisany fotoradar.   

Ad13. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków.

Przewodniczący rady poprosił Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków 

o odczytanie wniosków. 

17



Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków P. Olender przekazał, że na sesji 

nie zgłoszono żadnych wniosków.    

Ad14. Wolne wnioski i  informacje,  w tym informacja Przewodniczącego Rady o złożonych  

interpelacjach i odpowiedziach na nie.

Radny M. Klimanek wnioskował,  aby znajdujący się na sali  narad rzutnik i 

ekran został podwieszony pod sufit. Uważał,  że  będzie  to  dobre  rozwiązanie.  Ponadto 

podziękował Prezydentowi Miasta Racibórz za podjęcie starań o przesunięcie statuy zgody, 

który utrudniał przejazd karetek do szpitala, co w znacznym stopniu usprawni dojazd chorych 

do szpitala. 

Radny L. Malcharczyk poinformował,  iż po roku starań udało się do Gimnazjum  

i  Liceum  Bilingualnego  w  Raciborzu  zatrudnić  nauczyciela  z  Niemiec.  Zaangażowany  

w te działanie był koordynator nauki języka niemieckiego Pani Burdzik z Opola oraz Konsulat 

Niemiec w Opolu.      

Przewodniczący rady poinformował, iż na wszystkie interpelacje i zapytania radnych 

zostały udzielone w miarę możliwości pisemne odpowiedzi,  które znajdują się do wglądu  

w Biurze Rady. 

Ad15. Zakończenie sesji.

Sesja zakończyła się o godz. 17:25. 

Przewodniczący  rady poinformował,  iż  kolejna  sesja  Rady Powiatu  Raciborskiego 

odbędzie  się  27  dnia  października  2009  r.  o  godz.  15:00  w  Starostwie  Powiatowym  

w  Raciborzu  przy  Placu  Okrzei  4.  Tematem  sesji  będzie:  „Ocena  stanu  bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego i zabezpieczenie przeciwpowodziowe Powiatu Raciborskiego”.       

Protokołowała: Przewodniczący Rady
Jolanta Długosz       Norbert Mika 
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Załączniki: 

1. Lista obecności.

2. Lista zaproszonych gości. 

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

29 września 2009 r.

4. Pismo Starosty Raciborskiego Nr OR. 0714 – 26/09 z dnia 22 września 2009 r. w sprawie 

wprowadzenia na sesję w dniu 25 sierpnia 2009 r. dodatkowych projektów uchwał.

5. Raport  Państwowej  Wyższej  Szkoły  Zawodowej  w  Raciborzu  nt.  badania  poziomu 

satysfakcji klientów Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

6. Informacja  Starosty  o  pracach  Zarządu  Powiatu  między  sesjami  za  okres  

(26.08.2009 – 17.09.2009).

7. Informacja  Starosty  o  pracach  Zarządu  Powiatu  między  sesjami  (18.09.2009  – 

29.09.2009) – uzupełnienie do informacji za okres 26.08.2009  - 17.09.2009.

8. Opinia  Komisji  Rewizyjnej  w  sprawie  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  Powiatu 

Raciborskiego za I półrocze 2009 roku.

9. Uchwała  Nr  4100/III/98/2009  z  dnia   15  września  2009  r.  III  Składu  Orzekającego 

Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Katowicach  w  sprawie  opinii  o  przedłożonej  

przez  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  informacji  o  przebiegu  wykonania  budżetu  

za I półrocze 2009 roku. 

10. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2009 r.

11. Uchwała Nr XXXV/355/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 września 2009 r.  

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

12. Uchwała Nr XXXV/356/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 września 2009 r.  

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

wieloletniego programu inwestycyjnego.

13. Uchwała Nr XXXV/357/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 września 2009 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na  Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu.
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