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PROTOKÓŁ  NR 9/11 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 25 stycznia 2011r. 

 

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 Raciborskiego do podejmowania uchwał.  

   

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 8/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 18 stycznia 2011r.  

2. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu  

oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 

3. Informacja nt. działań podejmowanych w celu zmniejszenia kosztów i zwiększenia 

przychodów Szpitala Rejonowego w Raciborzu.  

4. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

5. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

6. Sprawy różne. 

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

Protokół Nr 8/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 18 stycznia 2011r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.  

Ad. 2 

Starosta przywitał na posiedzeniu Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu Henryka Hildebranda i poinformował zebranych, iż wizyta Dyrektora związana 

jest z tematem wiodącym najbliższej sesji Rady Powiatu Raciborskiego, który dotyczy 

działalności w/w Centrum.  
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Dyrektor Hildebrand zapoznał zebranych ze „Sprawozdaniem z działalności Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu oraz wykazem potrzeb w zakresie pomocy 

społecznej” (załącznik nr 3 do protokołu). Zwrócił przede wszystkim uwagę na potrzeby  

w zakresie pomocy społecznej informując, iż realizowany od 2006r. Powiatowy Program 

Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Powiecie Raciborskim zakładał prowadzenie działań 

do 2011r. Istnieje jednak potrzeba kontynuowania działań, które stanowią podstawę  

do ubiegania się o kolejne środki zewnętrzne.  

Mając na uwadze powyższe Zarząd polecił, aby Kierownik Referatu Spraw Społecznych  

oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu przedstawili propozycję 

Powiatowego Programu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Powiecie Raciborskim  

na kolejne lata. Program ten będzie omawiany na posiedzeniu Zarządu w lipcu 2011r.  

Następnie Dyrektor Hildebrand poinformował o potrzebie opracowania, a następnie realizacji 

powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 

w rodzinie. Wdrożenie w życie w/w programu jest gwarancją zintegrowanych działań 

profilaktycznych, interwencyjnych i pomocowych w tym zakresie. W miarę możliwości  

w ramach przygotowywania programu powinna być przeprowadzona diagnoza zjawiska 

przemocy domowej w Powiecie Raciborskim. Jak podkreślił Dyrektor trudno jest podać skalę 

tego zjawiska, ponieważ w Polsce nie ma jednolitego systemu, który zawierałby dane 

dotyczące przemocy w rodzinie. Oficjalne statystyki prowadzone przez Komendę Główną 

Policji obejmują wyłącznie zgłoszone przypadki, czyli takie, w których doszło do interwencji 

domowej i sporządzenia tzw. Niebieskiej Karty. W Powiecie Raciborskim część zadań  

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzą organizacje pozarządowe  

– dotyczą interwencji kryzysowej oraz programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców 

przemocy w rodzinie. Zdaniem Dyrektora PCPR w Raciborzu przygotowanie powiatowego 

programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie 

wymaga współpracy różnych służb, dlatego celowym jest powołanie stosownym 

zarządzeniem zespołu, który przygotuje w/w program.  

Zarząd polecił, aby Kierownik Referatu Spraw Społecznych oraz Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu podjęli stosowne działania, tak aby powiatowy 

program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie 

został opracowany i przedstawiony na posiedzeniu we wrześniu 2011r. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się ze „Sprawozdaniem z działalności 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu oraz wykazem potrzeb w zakresie 

pomocy społecznej” polecił Dyrektorowi dokonać drobnych zmian na str. 6 i str. 19.  
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Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował „Sprawozdanie  

z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu oraz wykaz potrzeb  

w zakresie pomocy społecznej” oraz postanowił  jego skierowaniu na sesję w dniu 8 lutego 

2011r. 

Po zmianie, w/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

Ad. 3 

Starosta przywitał na posiedzeniu Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu  

Ryszarda Rudnika i poprosił o przedstawienie informacji nt. działań podejmowanych w celu 

zmniejszenia kosztów i zwiększenia przychodów Szpitala Rejonowego w Raciborzu.  

W/w informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

Na wstępie Dyrektor Rudnik poinformował, iż wysokość uzyskanych kontraktów z NFZ 

w poszczególnych zakresach świadczeń, a co za tym idzie niski wskaźnik wykorzystania 

łóżek szpitalnych, nie pozwalają na racjonalne wykorzystanie zasobów Szpitala. Określone 

przez NFZ warunki udzielania świadczeń oraz zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom  

i  gotowości do udzielania świadczeń całodobowych przy ograniczaniu kontraktu zmuszają 

Szpital do podejmowania wielu zmian organizacyjnych powodujących lepsze wykorzystanie 

zasobów kadrowych. W związku z tym, że wynagrodzenia stanowią największą pozycję 

kosztową ograniczenie zatrudnienia pozwoli uzyskać znaczne oszczędności. W ramach 

racjonalizacji zatrudnienia zwolnionych zostanie około 35 osób. Oszczędności z tego tytułu to 

około 1 100 000,00 złotych na rok. Zaplanowano: 

1) rezygnację z umów na zastępstwa zawieranych w celu zastąpienia pracowników będących 

na zasiłkach chorobowych, urlopach wychowawczych i macierzyńskich,  

2) rezygnację z umów zawartych na czas określony. Szpital przewidując sytuację,  

że konieczne będzie ograniczenie zatrudnienia zawierał umowy z pracownikami  

na czas określony. Umowy te bez konsekwencji finansowych (odpraw) mogą być 

rozwiązane za 14 dniowym wypowiedzeniem,  

3) zmianę warunków zatrudnienia poprzez ograniczenie wymiaru czasu pracy  

i wysokości wynagrodzenia,  

4) wypowiedzenie umów z przyczyn ekonomicznych.  

 

Jak dodał Dyrektor Rudnik zaplanowano zaostrzenie dyscypliny finansowej w Szpitalu, 

poprzez opracowanie planu finansowego na rok 2011 oraz powiązanie go z wysokością 

kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zaplanowano wydatki na poziomie 
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roku poprzedniego i postanowiono obniżyć koszty zmienne o ok.10-15% na niektórych 

pozycjach budżetowych. Osoby odpowiedzialne za realizację przydzielonych budżetów mają 

wydzielone środki finansowe i obowiązek monitorowania wydatków i raportowania. 

Ograniczanie poszczególnych grup kosztów wymaga wprowadzenia odpowiednich 

instrumentów monitorowania. Szpital posiadając odpowiednie wspomaganie informatyczne 

wykorzystuje te możliwości poprzez: 

1) wprowadzenie apteczek oddziałowych, które pozwolą na racjonalne gospodarowanie 

lekiem (przyniosą oszczędności na zużyciu leków ok. 5% - 8%). W dalszych działaniach 

zostanie wprowadzony również do apteczek sprzęt jednorazowy i próżniowy co również 

przyniesie oszczędności na zużyciu tego sprzętu, 

2) uruchomienie programu kalkulacja kosztów leczenia. Do każdego pacjenta leczonego  

w Szpitalu przypisane są wszystkie koszty związane z jego leczeniem i pobytem. Z chwilą 

wypisu dokładnie będzie można porównać ile zapłaci NFZ a ile kosztowało leczenie. 

Pozwala to na analizę i wyciąganie wniosków a tym samym ograniczanie zbędnych 

kosztów.   

 

W dalszej kolejności planowane jest wprowadzenie zasady tworzenia takich pakietów  

w systemie przetargowym, aby jak największa ilość oferentów mogła przystąpić do kontraktu, 

co pozwala na wybranie najkorzystniejszej oferty. Podjęto również działania w celu 

negocjacji nowych warunków zakupu materiałów i leków potrzebnych do funkcjonowania 

Szpitala. Na bieżąco prowadzone są negocjacje z firmami, wobec których, Szpital posiada 

zobowiązania. Negocjacje te mają na celu uzyskanie korzystnego rozłożenia długu na raty, 

obniżenie wysokości karnych odsetek oraz utrzymanie ciągłości dostaw, które są niezbędne 

do sprawnego funkcjonowania jednostki. Ponadto wprowadzono miesięczny monitoring 

wykonania planu finansowego, celem zwiększenia dyscypliny finansowej i  redukcji kosztów 

zmiennych na niektórych pozycjach. Wprowadzono także równoważny czas pracy  

na oddziale ortopedycznym (oszczędności z tego tytułu to około 25 000,00 złotych 

miesięcznie, rocznie 300 000,00 złotych). 

Dyrektor Rudnik poinformował także o podejmowanych krokach w celu zwiększenie 

dochodów zakładu jednostki w szczególności poprzez: 

1) renegocjacje umów,  

2) zawieranie dodatkowych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia – świadczenie nocnej 

i świątecznej Podstawowej Opieki Zdrowotnej.  
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Dyrektor Rudnik przekazał, iż w Szpitalu prowadzi się bieżący monitoring wykonania 

kontraktów. Ponadto Szpital występuje o zapłatę za wykonania ponad limit za usługi 

medyczne od Narodowego Funduszu Zdrowia. Za rok 2009 nadwykonanie usług medycznych 

ponad zawarty kontrakt wyniosło ogółem 4 397 690,35 zł. Z tego udało się odzyskać 

2 292 990,73 złotych, w roku 2010 nadwykonanie usług medycznych ponad zaplanowany 

limit wynosi 4 749 019,72 z tego odzyskano za pierwsze półrocze 1 320 399,83 złotych,  

o drugie półrocze wystąpiono do Narodowego Funduszu Zdrowia o zapłatę. Na rok 2011  

w planie finansowym założono zapłatę za  nadwykonaia w wysokości 2 000 000,00 złotych. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z przedstawioną przez Dyrektora Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu informacją nt. działań podejmowanych w celu zmniejszenia 

kosztów i zwiększenia przychodów Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 

Ad. 4 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Kędzierzyn-Koźle w sprawie 

organizacji nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Kędzierzynie – Koźlu  

dla ucznia Technikum nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Arki 

Bożka w Raciborzu. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Kędzierzyn-

Koźle w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego  

w Kędzierzynie – Koźlu dla ucznia Technikum nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu dokonał zmiany brzmienia uzasadnienia 

poprzez dopisanie zdania o treści: „Środki na ten cel są zabezpieczone w budżecie powiatu”. 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą 

Kędzierzyn-Koźle w sprawie organizacji nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego 

w Kędzierzynie – Koźlu dla ucznia Technikum nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję 

Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 8 lutego 2011r.  

Po zmianie, w/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  
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Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Kluczborskim w sprawie powierzenia 

prowadzenia zadania publicznego, jakim jest kształcenie uczniów klas wielozawodowych  

z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu w zakresie teoretycznych przedmiotów 

zawodowych. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem 

Kluczborskim w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego, jakim jest 

kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu  

w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych dokonał zmiany brzmienia uzasadnienia 

poprzez dopisanie zdania o treści: „Środki na ten cel są zabezpieczone corocznie w budżecie 

powiatu”.  

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących –  pozytywnie zaopiniował projekt uchwały  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Kluczborskim w sprawie 

powierzenia prowadzenia zadania publicznego, jakim jest kształcenie uczniów klas 

wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu w zakresie teoretycznych 

przedmiotów zawodowych oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 8 lutego 2011r. 

Po zmianie, w/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania Rady 

Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu 

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

o jego skierowaniu na sesję w dniu 8 lutego 2011r., jednocześnie ustalając, iż pozostałych 

kandydatów do składu Rady zaproponuje na w/w sesji. 
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Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia 

stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki 

sportowe. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród dla osób 

fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zasad, trybu 

udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Powiatu Raciborskiego  

na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem  

i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu 

Powiatu Raciborskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, 

usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest dokonał zmiany  

brzmienia § 1. Po zmianie § 1 otrzymał brzmienie: „Ustala się zasady, tryb udzielania  

oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Powiatu Raciborskiego na dofinansowanie kosztów 

inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów 

zawierających azbest, w formie Regulaminu stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej 

Uchwały”.  

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji 

celowej z budżetu Powiatu Raciborskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych 

z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest. 

Po zmianie, w/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu polegającego na rozszerzeniu rodzajów jego 

działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez utworzenie Poradni Lekarza POZ.  
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W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  

Starosta poinformował, iż utworzenie Poradni Lekarza POZ pozwoli Szpitalowi  

na przystąpienie do ogłoszonego przez Oddział Wojewódzki w Katowicach NFZ konkursu  

na podstawową opiekę zdrowotną w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. 

Powyższe zmiany sygnalizował Dyrektor Rudnik w swoim wystąpieniu.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu 

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

na rozszerzeniu rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych  

poprzez utworzenie Poradni Lekarza POZ oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję  

w dniu 8 lutego 2011r. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia 

zmian w statucie oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego statutu Samodzielnego Publicznego 

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

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego statutu 

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

Rostka w Raciborzu oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję w dniu 8 lutego 2011r. 

 

Sekretarz Powiatu omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu.  

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

Sekretarz Powiatu poinformowała, iż proponowane zmiany Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu dotyczą przede wszystkim wprowadzenia nowych 

uregulowań związanych z kontrolą zarządczą i rozdzieleniem ich od zadań wykonywanych 

przez Audytora Wewnętrznego. W ten sposób w strukturze organizacyjnej Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu wyodrębnia się dwie nowe komórki organizacyjne, tj. Audyt 

Wewnętrzny oraz Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej, podporządkowane 

bezpośrednio kierownikowi jednostki. Zmiany te znalazły odzwierciedlenie w schemacie 
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organizacyjnym Starostwa. Sekretarz Powiatu dodała, iż ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) wprowadziła pojęcie kontroli 

zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych. Kontrolę zarządczą stanowi ogół 

działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, 

efektywny, oszczędny i terminowy. Zobowiązała również kierownika jednostki  

do zapewnienia warunków niezbędnych do niezależnego, obiektywnego i efektywnego 

prowadzenia audytu wewnętrznego, w tym zapewnienia organizacyjnej odrębności komórki 

audytu wewnętrznego oraz ciągłości prowadzenia audytu w jednostce. Ponadto  

w postanowieniach ogólnych Regulaminu przywołano postanowienia nowego aktu prawnego 

jakim jest Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a w przypadku Referatu Edukacji, 

Kultury i Sportu doprecyzowano zapis dotyczący udzielania stypendiów sportowych, 

wyróżnień i nagród zgodnie ze zmieniającymi się przepisami prawa.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz postanowił o jego skierowaniu  

na sesję w dniu 8 lutego 2011r. 

Ad. 5 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ustanowienia stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte 

wyniki sportowe. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych, 

wyróżnień i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. 

Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/11. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zasad, trybu udzielania  

oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Powiatu Raciborskiego na dofinansowanie kosztów 
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inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów 

zawierających azbest. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania 

dotacji celowej z budżetu Powiatu Raciborskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji 

związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających 

azbest. 

Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/11. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2011 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/11. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2011-2020. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011-2020. 

Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/11. 

 

W tym miejscu Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Skarbnikowi Powiatu,  

aby przy przygotowywaniu kolejnych projektów uchwał Rady i Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2011-2020, w załącznikach do w/w projektów ujmować oprócz  

proponowanych zmian także kwoty przed ostatnią zmianą (zaznaczone kolorem czerwonym).  
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Ad. 6 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami  

dot. darowizny części działki nr 134/2 (k.m.1), obręb Sudół, zabudowanej zabytkowym 

spichlerzem, a stanowiącej fragment drogi powiatowej (ulica Czynu Społecznego), na rzecz 

Gminy Racibórz. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego pozytywnie zaopiniował dokonanie darowizny części działki 

nr 134/2 (k. m. 1), obręb Sudół, zabudowanej zabytkowym spichlerzem, a stanowiącej 

fragment drogi powiatowej (ulica Czynu Społecznego), na rzecz Gminy Racibórz, 

zastrzegając następujące warunki:  

1) Gmina Racibórz na własny koszt dokona zarówno wydzielenia części działki nr 134/2,  

na której znajduje się zabytkowy spichlerz, o przybliżonej powierzchni ok. 10 - 20m2,  

jak również ustali wartość rynkową wydzielonej działki; 

2) Gmina Racibórz poniesie wszelkie koszty zawarcia ewentualnej umowy notarialnej  

(w tym również koszty sądowe). 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia planu 

finansowego jednostek podległych na 2011 rok. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 26 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął przedstawione plany finansowe jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego na 2011 rok.  

 

Skarbnik Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

raportów z przedkładanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu 

Raciborskiego.  

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 27 do protokołu.  

Skarbnik Powiatu poinformowała, iż korektę sprawozdania złożył Młodzieżowy Ośrodek 

Wychowawczy w Rudach (dotyczyła zmiany kwoty dochodów wykonanych) oraz Zespół 

Szkół Mechanicznych w Raciborzu (dotyczyła źle ujętych różnic kursowych na programach 

unijnych).  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o sprawozdaniach z zakresu dochodów  

i wydatków przedkładanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego za okres 

od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. zwracając uwagę na fakt, iż Zespół Szkół Mechanicznych  

w Raciborzu po raz kolejny dokonywał korekty sprawozdania, tym razem za m-c grudzień 
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2010r. W związku z powyższym Zarząd ponownie polecił, aby Dyrektor ZSM w Raciborzu 

zobligował główną księgową do dokładania większej rzetelności oraz staranności  

w przygotowanie oraz sporządzanie sprawozdań miesięcznych i kwartalnych przedkładanych 

do tut. Starostwa, podkreślając, iż powtarzające nieprawidłowości będą miały wpływ  

na ustalanie wysokości przyznawanego Dyrektorowi dodatku motywacyjnego. O powyższym  

Skarbnik Powiatu poinformuje w/w Dyrektora. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody  

na podpisanie aneksu do umowy nr SZ. 2222/35/2009 z dnia 4 września 2009r.  

(wraz z późniejszymi aneksami) ujmującego zmniejszenie zakresu o roboty niemożliwe  

do wykonania na Budynku Słodowni „B” Zamku Piastowskiego w Raciborzu oraz zmianę 

stawki podatku VAT.  

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 28 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na podpisanie aneksu do umowy  

nr SZ. 2222/35/2009 z dnia 4 września 2009r. (wraz z późniejszymi aneksami) ujmującego 

zmniejszenie zakresu o roboty niemożliwe do wykonania na Budynku Słodowni „B” Zamku 

Piastowskiego w Raciborzu oraz zmianę stawki podatku VAT.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia 

zgody na wypłatę środków w związku z wydanym Wyrokiem w Imieniu Rzeczypospolitej 

Polskiej Sądu Okręgowego w Gliwicach Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku Wydział II 

Cywilny z dnia 24 listopada 2010r. sygn. akt II C 243/09 w sprawie z powództwa 

Władysława Górskiego przeciwko Powiatowi Raciborskiemu.  

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 29 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wypłatę środków w związku z wydanym 

wyrokiem Sądu Okręgowego w Gliwicach Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku Wydział II 

Cywilny z dnia 24 stycznia 2010r. (sygn. akt II C 243/09) w sprawie z powództwa 

Władysława Górskiego przeciwko Powiatowi Raciborskiemu w wysokości 202 348,80 zł  

wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 23 listopada 2009r. do dnia 25 stycznia 

2011r. w wysokości 30 917,79 zł. Razem do wypłaty 233 266,59 zł.  

 

Starosta omówił pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu dot. wykazu 

terminów gwarancji na remontowanych drogach powiatowych i wojewódzkich w latach  

2005 – 2010.  
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W/w pismo stanowi załącznik nr 30 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją Dyrektora Powiatowego Zarządu 

Dróg w Raciborzu z dnia 19 stycznia 2011r. dot. wykazu terminów gwarancji  

na remontowanych drogach powiatowych i wojewódzkich w latach 2005 – 2010. 

Jednocześnie zobowiązał PZD w Raciborzu, aby dokonał przeglądu gwarancyjnego na tych 

drogach, których termin gwarancji upływa w 2011r. oraz sukcesywnie dokonywał przeglądu 

na tych, drogach, co do których w/w termin będzie upływał w przyszłości. O powyższym 

Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów poinformuje w/w Dyrektora.  

 

W tym miejscu Skarbnik Powiatu poinformowała, iż Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych  

w Raciborzu zwróciła się z prośbą o prefinansowanie wydatków ze środków własnych 

Powiatu Raciborskiego, w związku z realizacją projektu unijnego przez Zespół Szkół 

Zawodowych w Raciborzu pn. „Sukces Zawodowy Młodzieży Sukcesem Europy” w kwocie 

60.000,00 zł. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół 

Zawodowych w Raciborzu nr ZSZ.59/3020/11 z dnia 19 stycznia 2011r. wyraził zgodę  

na prefinansowanie wydatków ze środków własnych Powiatu Raciborskiego, w związku  

z realizacją projektu unijnego przez Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu pn. „Sukces 

Zawodowy Młodzieży Sukcesem Europy” w kwocie 60.000,00 zł. Po otrzymaniu refundacji 

wydatków w 2011r. na subkonto w/w projektu, środki te mają zostać niezwłocznie 

przekazane do budżetu Powiatu Raciborskiego. O powyższym Skarbnik Powiatu poinformuje 

w/w Dyrektora. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Magdalena Powązka  
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Podpisy Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego obecnych na posiedzeniu, zgodnie z listą 

obecności: 

1. Adam Hajduk  

2. Andrzej Chroboczek  

3. Józef Stukator  

4. Norbert Mika  

5. Piotr Olender  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 25 stycznia 2011r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 25 stycznia 2011r.  

3. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu  

oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 

4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu  

oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej – po zmianie.  

5. Informacja Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu  nt. działań podejmowanych  

w celu zmniejszenia kosztów i zwiększenia przychodów Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu. 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia z Gminą Kędzierzyn-Koźle w sprawie organizacji nauki religii Kościoła 

Adwentystów Dnia Siódmego w Kędzierzynie – Koźlu dla ucznia Technikum nr 4 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu. 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia z Gminą Kędzierzyn-Koźle w sprawie organizacji nauki religii Kościoła 

Adwentystów Dnia Siódmego w Kędzierzynie – Koźlu dla ucznia Technikum nr 4 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu  

– po zmianie.  

8. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia z Powiatem Kluczborskim w sprawie powierzenia prowadzenia zadania 

publicznego, jakim jest kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół 

Zawodowych w Raciborzu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych. 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia z Powiatem Kluczborskim w sprawie powierzenia prowadzenia zadania 

publicznego, jakim jest kształcenie uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół 

Zawodowych w Raciborzu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych  

– po zmianie.  

10. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania Rady Społecznej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

11. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia stypendiów 

sportowych, wyróżnień i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. 
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12. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zasad, trybu udzielania  

oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Powiatu Raciborskiego na dofinansowanie 

kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem 

elementów zawierających azbest. 

13. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zasad, trybu udzielania  

oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Powiatu Raciborskiego na dofinansowanie 

kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem 

elementów zawierających azbest – po zmianie.  

14. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania przekształcenia 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu polegającego na rozszerzeniu rodzajów jego 

działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez utworzenie Poradni Lekarza 

POZ. 

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

oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

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

16. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu.  

17. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia stypendiów 

sportowych, wyróżnień i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. 

18. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych, 

wyróżnień i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. 

19. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zasad, trybu udzielania  

oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Powiatu Raciborskiego na dofinansowanie 

kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem 

elementów zawierających azbest. 

20. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zasad, trybu udzielania  

oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Powiatu Raciborskiego na dofinansowanie 

kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem 

elementów zawierających azbest. 
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21. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2011 rok. 

23. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011-2020. 

24. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2011-2020. 

25. Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. darowizny części działki 

nr 134/2 (k.m.1), obręb Sudół, zabudowanej zabytkowym spichlerzem, a stanowiącej 

fragment drogi powiatowej (ulica Czynu Społecznego), na rzecz Gminy Racibórz. 

26. Karta informacyjna Wydziału Finansowego dot. przedstawienia planu finansowego 

jednostek podległych na 2011 rok. 

27. Karta informacyjna Wydziału Finansowego dot. przedstawienia raportów  

z przedkładanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego.  

28. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody  

na podpisanie aneksu do umowy nr SZ. 2222/35/2009 z dnia 4 września 2009r.  

(wraz z późniejszymi aneksami) ujmującego zmniejszenie zakresu o roboty niemożliwe  

do wykonania na Budynku Słodowni „B” Zamku Piastowskiego w Raciborzu oraz zmianę 

stawki podatku VAT.  

29. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody na wypłatę 

środków w związku z wydanym Wyrokiem w Imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Sądu 

Okręgowego w Gliwicach Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku Wydział II Cywilny z dnia 

24 listopada 2010r. sygn. akt II C 243/09 w sprawie z powództwa Władysława Górskiego 

przeciwko Powiatowi Raciborskiemu.  

30. Pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu dot. wykazu terminów 

gwarancji na remontowanych drogach powiatowych i wojewódzkich w latach  

2005 – 2010.  

 


