
PROTOKÓŁ  NR 128/09
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 13 lipca 2009r. i w dniu 15 lipca 2009r. 

Obecni  na  posiedzeniu  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego,  według  listy  obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Adam Hajduk.

Przewodniczący  posiedzenia  stwierdził,  na  podstawie  listy  obecności,  wymagane  quorum 

Zarządu Powiatu do podejmowania uchwał. 

TEMATYKA  POSIEDZENIA:

I część – 13.07.2009r. 

1. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania aktualizacji 

„Programu Ochrony Środowiska Gminy Pietrowice Wielkie”.

II część – 15.07.2009r. 

1. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. syntetycznej informacji  na temat 

dwóch wybranych oddziałów szpitalnych przynoszących największe straty. 

2. Przyjęcie  Protokołu  Nr  127/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 30.06.2009r. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy bieżące.

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.
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I część – 13.07.2009r. 

Ad. 1

Starosta  poinformował,  iż  posiedzenie  Zarządu  zostaje  rozpoczęte  w  dniu  dzisiejszym  

ze  względu  na  konieczność  zaopiniowania  aktualizacji  „Programu  Ochrony  Środowiska 

Gminy Pietrowice Wielkie”. 

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska organ wykonawczy województwa, 

powiatu i  gminy,  w celu realizacji  polityki  ekologicznej  państwa,  sporządza odpowiednio 

wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska. Dokumenty te wymagają 

aktualizacji  raz na cztery lata, a ich projekty podlegają zaopiniowaniu odpowiednio przez: 

ministra właściwego do spraw środowiska – w przypadku projektów wojewódzkich, organ 

wykonawczy województwa – w przypadku projektów powiatowych oraz organ wykonawczy 

powiatu –  w przypadku projektów gminnych programów ochrony środowiska. 

Po szczegółowym przeanalizowaniu przesłanego przez Gminę Pietrowice Wielkie projektu 

aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska Gminy Pietrowice Wielkie” stwierdzono, że jest 

on zgodny z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska, jak również  

z  „Polityką  Ekologiczną  Państwa  w  latach  2009  –  2012  z  perspektywą  do  roku  2016”  

oraz  „Programem Ochrony Środowiska  dla  Powiatu  Raciborskiego  na  lata  2008 -  2011  

z  perspektywą  do  roku  2015”,  przyjętym  przez  Radę  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 28.10.2008r.

Ze względu na fakt, iż Rada Gminy na sesji w dniu 14.07.2009r. przyjmować będzie Program 

Ochrony  Środowiska  Gminy  Pietrowice  Wielkie  koniecznym  jest  zaopiniowanie  

w/w Programu. 

W  związku  z  powyższym,  Starosta  przedstawił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zaopiniowania aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska Gminy 

Pietrowice Wielkie”.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania aktualizacji „Programu 

Ochrony Środowiska Gminy Pietrowice Wielkie”.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.
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Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  postanowił,  iż  kontynuacja  posiedzenia  odbędzie  się  

w dniu 15.07.2009r. o godz. 8.00. 

II część – 15.07.2009r. 

Ad. 1 

Na wstępie Starosta przypomniał, iż radni na posiedzeniach komisji w czerwcu b.r. zgłosili 

wniosek, aby Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu przedstawił informację nt. dwóch 

deficytowych  oddziałów  szpitalnych  z  podaniem  czy  straty  wynikają  z  przyczyn 

wynikających ze strony Szpitala czy też zewnętrznych oraz określił zasady restrukturyzacji  

i ewentualnego wyeliminowania zadłużenia oddziałów (karta informacyjna Referatu Spraw 

Społecznych w w/w sprawie stanowi załącznik nr 5 do protokołu). 

W  dalszej  kolejności  Dyrektor  Szpitala  Rejonowego  w  Raciborzu  Ryszard  Rudnik 

przedstawił informację nt. dwóch oddziałów szpitalnych przynoszących straty, tj.  Oddziału 

Neurologicznego i Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej. 

Wymienione oddziały w okresie  od stycznia do maja b.r.  odnotowały nadwyżki kosztów  

nad przychodami w wysokości 568 993,92 zł i 567 155,14 zł. Z przedstawionych zestawień 

wynika,  że  Oddział  Neurologiczny  posiada  ogólny  kontrakt  na  hospitalizacje 

niewspółmiernie  niski  do  potrzeb.  W ciągu  kwietnia  i  maja  2009r.  Oddział  zrealizował  

95% kontraktu przewidzianego na okres od kwietnia do grudnia 2009r. Również wykonanie 

kontraktu  na  hospitalizacje  –  A48  zostało  przekroczone,  powinno  wynosić  22,22%,  

a  wynosi  37,91%.  W przypadku Oddziału  Chirurgii  Urazowo – Ortopedycznej  wykonanie 

łącznego kontraktu za kwiecień i maj b.r. nieznacznie przekracza średnią wartość wykonania 

wynoszącą 22,22%, natomiast w I kwartale b. r. Oddział kontrakt przewidziany na ten kwartał 

wykonał tylko w wysokości 90,96%.

Jak  dodał  Dyrektor  Rudnik  w  2008r.  działalność  większości  oddziałów  szpitalnych 

zbilansowała  się,  jednakże  Oddział  Chirurgii  Urazowo  –  Ortopedycznej  zanotował  stratę 

wynoszącą  ok.  749 000  zł.  Zdaniem  Dyrektora  Oddział  ten  powinien  zostać 

zrestrukturyzowany,  tym bardziej,  iż  na  dzień  dzisiejszy  nie  ma  możliwości  zwiększenia 

kontraktu  na  jego  funkcjonowanie.  W przeszłości  NFZ po przeanalizowaniu  nadwykonań 

kontraktu w roku minionym podnosił po negocjacjach kontrakt na dany rok, uwzględniając 

część nadwykonań w negocjowanym kontrakcie,  ponieważ w latach minionych oraz roku 

ubiegłym  w/w  Oddział  nie  wykonywał  nadwykonań  kontrakt  na  bieżący  rok  się  

3



nie  zwiększył,  a  z  obecnie  posiadanych  informacji  wynika,  iż  ze  względu  na  kryzys 

ekonomiczny Fundusz nie będzie renegocjował kontraktu. 

Ponadto  Dyrektor  poinformował,  iż  w  2008r.  Ambulatorium  Izby  Przyjęć  oraz  Oddział 

Otolaryngologiczny  również  zanotowały  straty.  Jednakże  w  obu  przypadkach  sytuacja 

finansowa się nie zmieni, jeżeli nie zmieni się system finansowania ich działalności. Straty są 

więc  uzasadnione,  tym  bardziej,  że  Szpital  nie  ma  możliwości,  aby  wpłynąć  na  sposób 

wyceny wartości punktów świadczeń medycznych realizowanych przez w/w Ambulatorium 

i Odział. 

Jak  podkreślił  Dyrektor  Rudnik  trudno  oceniać  działalność  Oddziału  Neurologicznego,  

który  funkcjonuje  od  niedawna.  Ogólny kontrakt  na  hospitalizacje  na  w/w Oddziale  jest 

niewspółmiernie  niski  do  potrzeb,  a  brakująca  kwota  kontraktu,  aby  Oddział  ten  mógł 

funkcjonować wynosi ok. 1 900 000zł. Na dzień dzisiejszy jednak Oddział ten nie wymaga 

restrukturyzacji.

Po  zapoznaniu  się  z  informacją  Dyrektora  Szpitala  Rejonowego  w Raciborzu  nt.  dwóch 

wybranych  oddziałów  szpitalnych  przynoszących  największe  straty,  Zarząd  Powiatu 

Raciborskiego  polecił,  aby  Dyrektor  na  posiedzeniu  w  dniu  11.08.2009r.  przedstawił  

plan działań restrukturyzacyjnych dotyczących Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej 

w celu ograniczenia kosztów jego funkcjonowania.

Ad. 2

Protokół  Nr  127/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  30.06.2009r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

Ad. 3

Skarbnik  Powiatu  omówiła  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2009r.

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 

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

Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009r.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.
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Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zaopiniowania „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krzyżanowice”. 

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

Starosta  poinformował,  iż  po  szczegółowym  przeanalizowaniu  przesłanego  przez  Gminę 

Krzyżanowice  projektu  „Aktualizacji  Programu  Ochrony  Środowiska  dla  Gminy 

Krzyżanowice” stwierdzono, że jest on zgodny z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo 

ochrony środowiska, jak również z „Polityką Ekologiczną Państwa w latach 2009 – 2012  

z  perspektywą  do  roku  2016”  oraz  „Programem  Ochrony  Środowiska  dla  Powiatu 

Raciborskiego na  lata  2008 -  2011 z  perspektywą  do roku 2015”,  przyjętym przez  Radę 

Powiatu Raciborskiego w dniu 28.10.2008r.

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania „Aktualizacji Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy Krzyżanowice”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Starosta  omówił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

ochrony przeciwpowodziowej.

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

Starosta  poinformował,  iż  po  raz  drugi  ogłoszony  zostanie  otwarty  konkurs  ofert  

na dofinansowanie realizacji zadań publicznych Powiatu Raciborskiego z zakresu ochrony 

przeciwpowodziowej, tj.: przeprowadzenie szkoleń z zakresu  ochrony przeciwpowodziowej 

oraz  ćwiczenia  doskonalącego  klasyczne  i  nowoczesne  metody  poprawiające 

przeciwpowodziową prewencję miast i wsi.     

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na  realizację  zadania  publicznego  Powiatu  Raciborskiego  z  zakresu  ochrony 

przeciwpowodziowej.

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Następnie Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia  pełnomocnictwa  Dyrektorowi  Zespołu  Szkół  Mechanicznych  w  Raciborzu  

Panu Sławomirowi Janowskiemu do podpisania i  wykonania umowy z Fundacją Rozwoju 

Systemu Edukacji – Agencją Narodową programu Leonardo da Vinci z siedzibą w Warszawie 
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przy ul. Mokotowskiej 43  na realizację projektu realizowanego w latach szkolnych 2009  

– 2011 pn. „Z Siemensem ku przyszłości”.

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  udzielenia  pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych w  Raciborzu Panu Sławomirowi Janowskiemu 

do  podpisania  i  wykonania  umowy  z  Fundacją  Rozwoju  Systemu  Edukacji  –  Agencją 

Narodową programu Leonardo da Vinci z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 43 

na realizację projektu realizowanego w latach szkolnych 2009 – 2011 pn. „Z Siemensem  

ku przyszłości”.

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Nawiązując  do  w/w Uchwały,  Skarbnik  Powiatu  poinformowała,  iż  udzieli  upoważnienia 

Głównej Księgowej ZSM w Raciborzu do podpisania i wykonania umowy z w/w Fundacją 

Rozwoju Systemu Edukacji. 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

dodatków  motywacyjnych  dla  dyrektorów  szkół  i  placówek  oświatowych,  dla  których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych 

dla  dyrektorów  szkół  i  placówek  oświatowych,  dla  których  organem  prowadzącym  jest 

Powiat Raciborski.

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania 

nagrody I stopnia dla trenera Tomasza Kuziaka.

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

Starosta  poinformował,  iż  zgodnie  z  §  4  Regulaminu  przyznawania,  wstrzymywania  

lub cofania, ustalania wysokości stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród przyznawanych 

zawodnikom,  trenerom  i  działaczom  sportowym  z  terenu  Powiatu  Raciborskiego 

stanowiącym  załącznik  do  Uchwały  Nr  XXVII/277/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

z  dnia  20.01.2009r.  w sprawie  ustanowienia  stypendiów sportowych,  wyróżnień  i  nagród 
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przyznawanych  zawodnikom,  trenerom  i  działaczom  sportowym  z  terenu  Powiatu 

Raciborskiego  z  późn.  zm.  decyzję  o przyznaniu  nagrody  dla  trenera  podejmuje  Zarząd 

Powiatu Raciborskiego w formie uchwały.  W dniu 08.06.2009r.  wpłynął wniosek Zarządu 

Klubu  Gminne  Stowarzyszenie  Uczniowski  Klub  Sportowy  Krzanowice  o przyznanie 

nagrody dla trenera Tomasza Kuziaka.  Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Sportu 

Powiatu  Raciborskiego,  biorąc  pod  uwagę  mistrzowskie  krajowe  sukcesy  prowadzonych 

zawodniczek  proponuje  się,  aby  Zarząd  Powiatu  podjął  decyzję  o przyznaniu  nagrody  

I stopnia  finansowanej z budżetu powiatu dla w/w trenera. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  przyznania  nagrody  I  stopnia  

dla trenera Tomasza Kuziaka.

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Starosta  omówił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyznania 

nagrody I stopnia dla trenera Krzysztofa Ołenczyna.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Starosta  przekazał,  iż  w  dniu  25.06.2009r.  wpłynął  wniosek  Zarządu  Ludowego  Klubu 

Sportowego  „Dąb”  Brzeźnica  o przyznanie  nagrody  dla  trenera  Krzysztofa  Ołenczyna.  

Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Sportu Powiatu Raciborskiego, biorąc pod uwagę 

mistrzowskie  krajowe sukcesy prowadzonych zawodniczek i  zawodników proponuje  się,  

aby Zarząd Powiatu podjął decyzję o przyznaniu nagrody I stopnia  finansowanej z budżetu 

powiatu dla w/w trenera. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  przyznania  nagrody  I  stopnia  

dla trenera Krzysztofa Ołenczyna.

Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyznania nagrody I stopnia dla trenera Adama Gębskiego.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

Starosta  poinformował,  iż  w  dniu  08.06.2009r.  wpłynął  wniosek  Zarządu  Klubu  Gminne 

Stowarzyszenie  Uczniowski  Klub Sportowy Krzanowice o przyznanie  nagrody dla trenera 

Adama  Gębskiego.  Po  pozytywnym  zaopiniowaniu  przez  Radę  Sportu  Powiatu 

Raciborskiego, biorąc pod uwagę mistrzowskie krajowe sukcesy prowadzonych zawodniczek 
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proponuje  się,  aby  Zarząd  Powiatu  podjął  decyzję  o przyznaniu  nagrody  I  stopnia 

finansowanej z budżetu powiatu dla w/w trenera. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  przyznania  nagrody  I  stopnia  

dla trenera Adama Gębskiego.

Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Starosta  przedstawił  projekt  uchwały Zarządu Powiatu  Raciborskiego w sprawie odmowy 

przyznania stypendium sportowego Ryszardowi Nowakowi.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

Starosta  przekazał,  iż  w  dniu  25.06.2009r.  wpłynął  wniosek  Zarządu  Klubu  LKS  „Dąb” 

Brzeźnica o przyznanie stypendium sportowego za wybitne wyniki sportowe zawodnikowi 

Ryszardowi  Nowakowi.  Po  negatywnym  zaopiniowaniu  przez  Radę  Sportu  Powiatu 

Raciborskiego  proponuje  się,  aby  Zarząd  Powiatu  podjął  decyzję  o odmowie  przyznania 

stypendium sportowego finansowanego z budżetu powiatu dla w/w zawodnika. 

Powodem  odmowy  jest  fakt,  iż  stypendium  sportowe  przyznane  przez  Gminę  Rudnik 

gwarantuje  Ryszardowi  Nowakowi  zawodnikowi  LKS „Dąb”  Brzeźnica  poziom wsparcia 

finansowego  podobny  do  sportowców  uzyskujących  wyniki  sportowe  na  takim  samym 

poziomie,  dla  których  jedynym  źródłem  wsparcia  szkolenia  sportowego  jest  stypendium 

finansowane z budżetu Powiatu Raciborskiego. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 2 głosami za, 0 głosów przeciw, 

1 głosem wstrzymującym się – podjął uchwałę w sprawie odmowy przyznania stypendium 

sportowego Ryszardowi Nowakowi.

Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Starosta  omówił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  odmowy 

przyznania stypendium sportowego Jackowi Bileńskiemu.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

Starosta  dodał,  iż  tak  jak  w  poprzednim  przypadku  powodem  odmowy  jest  fakt,  

iż  stypendium sportowe przyznane przez Gminę Rudnik gwarantuje  Jackowi Bileńskiemu 

zawodnikowi LKS „Dąb” Brzeźnica poziom wsparcia finansowego podobny do sportowców 

uzyskujących  wyniki  sportowe  na  takim samym poziomie,  dla  których  jedynym źródłem 

wsparcia  szkolenia  sportowego  jest  stypendium  finansowane  z  budżetu  Powiatu 

Raciborskiego. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 2 głosami za, 0 głosów przeciw, 

1 głosem wstrzymującym się – podjął uchwałę w sprawie odmowy przyznania stypendium 

sportowego Jackowi Bileńskiemu.

Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Kolejno  Starosta  przedstawił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

odmowy przyznania stypendium sportowego Marcinowi Tumulli.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

Starosta poinformował, iż powodem odmowy jest fakt, iż stypendium sportowe przyznane 

przez  Gminę  Rudnik  gwarantuje  Marcinowi  Tumulli  zawodnikowi  LKS „Dąb” Brzeźnica 

poziom  wsparcia  finansowego  podobny  do  sportowców  uzyskujących  wyniki  sportowe  

na takim samym poziomie, dla których jedynym źródłem wsparcia szkolenia sportowego jest 

stypendium finansowane z budżetu Powiatu Raciborskiego. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 2 głosami za, 0 głosów przeciw, 

1 głosem wstrzymującym się – podjął uchwałę w sprawie odmowy przyznania stypendium 

sportowego Marcinowi Tumulli.

Uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Starosta  zaprezentował  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

przyznania  nagrody  rocznej  dla  Dyrektora  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki 

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

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

Starosta  przekazał,  iż  na  podstawie  art.  10  ust.  1  i  6  ustawy  z  dnia  03.03.2000r.  

o  wynagradzaniu  osób  kierujących  niektórymi  podmiotami  prawnymi  oraz  Uchwały  

Nr  109/139/2001  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  19.02.2001r.  w  sprawie 

zatwierdzenia  wzoru  wniosku  o  przyznanie  nagrody  oraz  szczegółowych  zasad  i  trybu 

przyznania  nagrody  rocznej  dla  dyrektora  samodzielnego  publicznego  zakładu  opieki 

zdrowotnej Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu wystąpiła w dniu 25.02.2009r. z wnioskiem 

do Zarządu o przyznanie Dyrektorowi nagrody rocznej za 2008 rok w wysokości trzykrotnej 

pensji.  Starosta  zaproponował,  aby  Zarząd  przychylił  się  do  wniosku  Rady  Społecznej  

i przyznał nagrodę Dyrektorowi Zakładu we wnioskowanej wysokości. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  przyznania  nagrody  rocznej  
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dla Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 29 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Następnie Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzewa przez Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

Starosta poinformował, iż Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu zwrócił  się  

z  wnioskiem o wyrażenie  zgody na  wycięcie  drzewa z  gatunku Topola  o  obwodzie  pnia 

mierzonego  na  wysokości  1,3  m  wynoszącego  304  cm,  rosnącego  na  nieruchomości 

stanowiącej drogę powiatową 3540 S – ulicę Dębiczną, a oznaczoną w ewidencji gruntów 

jako działka nr 593/264 k.  m. 15,  obręb Brzezie  o pow. 0.9459 ha,  stanowiącą własność 

Powiatu Raciborskiego z  mocy prawa.  Wycięcie w/w drzewa jest  konieczne ze względu  

na jego zły stan zdrowotny i  zagrożenie  bezpieczeństwa osób trzecich.  Usunięcie drzewa 

nastąpi ze środków własnych PZD w Raciborzu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzewa 

przez Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu.

Uchwała stanowi załącznik nr 31 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Następnie  Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Organizacyjno  

– Administracyjnego dot. wynajęcia pomieszczenia w budynku Starostwa przy pl. Okrzei 4 

na cele agencji ubezpieczeniowej.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 

Starosta  poinformował,  iż  zgodnie  z  §  4  Zasad  nabywania,  zbywania  i  obciążania 

nieruchomości,  stanowiących  własność  Powiatu  Raciborskiego oraz  ich  wydzierżawiania  

lub  wynajmowania  na  okres  dłuższy niż  3  lata,  przyjętych  Uchwałą  Nr  V/78/2003 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 25.02.2003r. Zarząd Powiatu Raciborskiego jest upoważniony 

do  wynajmowania  nieruchomości  na  okres  powyżej  3  lat  w  drodze  przetargu.  

Biorąc pod uwagę,  iż dotychczasowy najem na okres krótszy niż 3 lata został  udzielony  

bez przetargu, kolejna tego typu umowa musi zostać poprzedzona przetargiem.

Pomieszczenie przeznaczone do wynajęcia zlokalizowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie 

Wydziału  Komunikacji  i  Transportu  tut.  Starostwa.  Jego  wynajęcie  na  cele  agencji 

ubezpieczeniowej  ułatwi  klientom  Starostwa  zawieranie  umów  ubezpieczeniowych  
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przy rejestracji  pojazdów mechanicznych.  Najemca zostanie  wyłoniony w drodze  ustnego 

przetargu ograniczonego, a minimalna miesięczna cena za 1 m 2  wynajmowanej powierzchni 

ustalona zostanie na poziomie 20,- zł netto. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wynajęcie 

pomieszczenia w budynku Starostwa przy pl. Okrzei 4 w Raciborzu, będącego własnością 

Powiatu Raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 33 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Ad. 4

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej 

i  Rolnictwa  dot.  dofinansowania  ze  środków  PFOŚiGW  zadania  pn.  „Demontaż  

i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest pochodzących z obiektu budowlanego” 

dla p. Anny Kasza oraz p. Aliny Jurkowskiej.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  ustalił,  iż  sprawa  poruszana  w  karcie  informacyjnej  

dot.  dofinansowania  ze  środków  PFOŚiGW  zadania  pn.  „Demontaż  i  unieszkodliwianie 

odpadów zawierających azbest  pochodzących z obiektu budowlanego” dla p.  Anny Kasza 

oraz p. Aliny Jurkowskiej nie może być przedmiotem obrad Zarządu, gdyż formalne warunki 

dofinansowania nie zostały spełnione. Polecił, aby Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, 

Gospodarki  Wodnej  i  Rolnictwa  uzupełnił  kartę  o  informacje  czy  demontaż  azbestu  był 

dokonany  zgodnie  z  obowiązującym  prawem  oraz  czy  dokonano  kontroli  realizacji  

w/w zadań. 

Ponadto Zarząd polecił, aby Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej  

i  Rolnictwa  wystosował  pisma  do  wszystkich  Gmin  Powiatu  Raciborskiego  

w  sprawie  wspólnego  opracowania  programu  mającego  na  celu  pozyskanie  środków  

z  WFOŚiGW  w  Katowicach  na  unieszkodliwianie  odpadów  zawierających  azbest  

z budynków położonych na terenie Powiatu Raciborskiego.  

Starosta  przedstawił  pismo  Starosty  Dąbrowskiego  Wiesława  Krajewskiego  w  sprawie 

udzielenia pomocy finansowej oraz materialnej dla poszkodowanych mieszkańców Powiatu 

Dąbrowskiego,  którzy  ucierpieli  w  związku  z  klęską  powodzi,  jaka  miała  miejsce  

w dniu 26.06.2009r. 
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W/w pismo stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

Po  zapoznaniu  się  z  pismem  Starosty  Dąbrowskiego,  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego 

postanowił,  iż  wystąpi  do  Komisji  Budżetu  i  Finansów  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

w  sprawie  wyrażenia  opinii  dot.  udzielenia  pomocy  finansowej  dla  poszkodowanych 

mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  polecił  Skarbnikowi  Powiatu  wystosować  pismo  

do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski informujące o: 

1) konieczności  uzasadniania  dokonywanych  zmian  w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  

na 2009r., 

2) ograniczeniu wydatków w związku z brakującymi środkami finansowymi m.in. na zakup 

energii, 

3) obowiązku przedstawiania „analizy płacowej” w okresach miesięcznych. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił  Skarbnikowi Powiatu przygotować projekt  uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Powiat Raciborski. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  przypomniał  Kierownikowi  Referatu  Edukacji,  Kultury  

i  Sportu,  iż  31.08.2009r.  mija  okres  powierzenia  Panu  Wojciechowi  Janiczce  stanowiska 

Dyrektora  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  1  w  Raciborzu.  W  związku  

z  powyższym  polecił  podjęcie  czynności  związanych  z  przedłużeniem  powierzenia 

stanowiska w/w Dyrektorowi.

Protokołowała:

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

obecności:

1. Adam Hajduk 

2. -----------------------

3. Norbert Parys 

4. -----------------------

5. Adam Wajda 
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Załączniki:

1. Lista  obecności  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  13.07.2009r.  

i w dniu 15.07.2009r. 

2. Tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  13.07.2009r.  

i w dniu 15.07.2009r. 

3. Projekt  uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania aktualizacji 

„Programu Ochrony Środowiska Gminy Pietrowice Wielkie”.

4. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zaopiniowania  aktualizacji 

„Programu Ochrony Środowiska Gminy Pietrowice Wielkie”.

5. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot.  syntetycznej informacji na temat 

dwóch wybranych oddziałów szpitalnych przynoszących największe straty.

6. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2009r.

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2009r.

8. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania „Aktualizacji 

Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krzyżanowice”. 

9. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zaopiniowania  „Aktualizacji 

Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krzyżanowice”. 

10. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  ogłoszenia  otwartego 

konkursu  ofert  na  realizację  zadania  publicznego  Powiatu  Raciborskiego  z  zakresu 

ochrony przeciwpowodziowej.

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na  realizację  zadania  publicznego  Powiatu  Raciborskiego  z  zakresu  ochrony 

przeciwpowodziowej.

12. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi  Zespołu  Szkół  Mechanicznych  w  Raciborzu  Panu  Sławomirowi 

Janowskiemu do podpisania i wykonania umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji 

–  Agencją  Narodową  programu  Leonardo  da  Vinci  z  siedzibą  w Warszawie  

przy ul. Mokotowskiej 43  na realizację projektu realizowanego w latach szkolnych 2009 

– 2011 pn. „Z Siemensem ku przyszłości”.
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13. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  udzielenia  pełnomocnictwa 

Dyrektorowi  Zespołu  Szkół  Mechanicznych  w  Raciborzu  Panu  Sławomirowi 

Janowskiemu do podpisania i wykonania umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji 

–  Agencją  Narodową  programu  Leonardo  da  Vinci  z  siedzibą  w Warszawie  

przy ul. Mokotowskiej 43  na realizację projektu realizowanego w latach szkolnych 2009 

– 2011 pn. „Z Siemensem ku przyszłości”.

14. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  ustalenia  dodatków 

motywacyjnych  dla  dyrektorów  szkół  i  placówek  oświatowych,  dla  których  organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski.

15. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych 

dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Raciborski.

16. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagrody I stopnia 

dla trenera Tomasza Kuziaka.

17. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyznania  nagrody  I  stopnia  

dla trenera Tomasza Kuziaka.

18. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagrody I stopnia 

dla trenera Krzysztofa Ołenczyna.

19. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyznania  nagrody  I  stopnia  

dla trenera Krzysztofa Ołenczyna.

20. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagrody I stopnia 

dla trenera Adama Gębskiego.

21. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyznania  nagrody  I  stopnia  

dla trenera Adama Gębskiego.

22. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  odmowy  przyznania 

stypendium sportowego Ryszardowi Nowakowi.

23. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  odmowy przyznania  stypendium 

sportowego Ryszardowi Nowakowi.

24. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  odmowy  przyznania 

stypendium sportowego Jackowi Bileńskiemu.

25. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  odmowy przyznania  stypendium 

sportowego Jackowi Bileńskiemu.

26. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  odmowy  przyznania 

stypendium sportowego Marcinowi Tumulli.
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27. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  odmowy przyznania  stypendium 

sportowego Marcinowi Tumulli.

28. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagrody rocznej 

dla  Dyrektora  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.

29. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyznania  nagrody  rocznej  

dla  Dyrektora  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.

30. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie 

drzewa przez Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu.

31. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzewa 

przez Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu.

32. Karta  informacyjna  Referatu  Organizacyjno  –  Administracyjnego  dot.  wynajęcia 

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

33. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wynajęcie 

pomieszczenia w budynku Starostwa przy pl. Okrzei 4 w Raciborzu, będącego własnością 

Powiatu Raciborskiego. 

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

dot.  dofinansowania  ze  środków  PFOŚiGW  zadania  pn.  „Demontaż  

i  unieszkodliwianie  odpadów  zawierających  azbest  pochodzących  z  obiektu 

budowlanego” dla p. Anny Kasza oraz p. Aliny Jurkowskiej.

35. Pismo  Starosty  Dąbrowskiego  Wiesława  Krajewskiego  w  sprawie  udzielenia  pomocy 

finansowej oraz materialnej dla poszkodowanych mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego, 

którzy  ucierpieli  w  związku  z  klęską  powodzi,  jaka  miała  miejsce  

w dniu 26.06.2009r. 

16


