
PROTOKÓŁ  NR 139/09
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 13 października 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:

1. Przyjęcie  Protokołu  Nr  138/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 06.10.2009r. 

2. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres  

od  01.01.2009r.  do  31.08.2009r.,  opisu  sytuacji  finansowej,  zestawienia  zobowiązań 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec sierpnia 2009r. oraz średniego wykorzystania 

łóżek na oddziałach.

3. Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego 

Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2008/2009. 

5. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

6. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

7. Sprawy bieżące.

8. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 1

Protokół  Nr  138/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  06.10.2009r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.
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Ad. 2

Starosta  przywitał  na  posiedzeniu  Dyrektora  Szpitala  Rejonowego  w Raciborzu  Ryszarda 

Rudnika, informując, iż wizyta Dyrektora związana jest ze złożonym rachunkiem zysków  

i strat za okres od 01.01.2009r. do 31.08.2009r., opisem sytuacji finansowej, zestawieniem 

zobowiązań  Szpitala  Rejonowego  w  Raciborzu  na  koniec  sierpnia  2009r.  oraz  średnim 

wykorzystaniem łóżek na oddziałach.

Karta  informacyjna Referatu Spraw Społecznych w w/w sprawie stanowi załącznik nr 3  

do protokołu.

Jak poinformował Starosta z przedstawionego zestawienia kosztów i przychodów wynika,  

iż  na  koniec  sierpnia  b.r.  zakład  zanotował  stratę  w  wysokości  7 171 658,53 zł,  jest  

to wielkość o 1 415 615,14 zł wyższa od straty na koniec czerwca bieżącego roku wynoszącej 

5 756 043,39 zł oraz o 3 270 058,51 zł wyższa od straty w analogicznym okresie ubiegłego 

roku wynoszącej  3 901 600,02 zł.  W okresie  ośmiu miesięcy roku zobowiązania ogółem,  

w stosunku do zobowiązań na dzień 31.12.2008r., wzrosły o kwotę 3 645 101,00 zł i na dzień 

31.08.2009r.  wynosiły  13 098 480,00 zł.  W stosunku  do  stanu  na  dzień  30  czerwca  b.r. 

zobowiązania  wymagalne  wzrosły  o  kwotę  159 250,00 zł  do  wartości  2 210 962,00 zł, 

zobowiązania niewymagalne wzrosły o 371 645,00 zł do kwoty 10 887 519,00 zł.

Jak  dodał  Dyrektor  Rudnik  plan  przychodów  ogółem na  2009r.  wynosi  56 894 180  zł,  

a wykonanie za 2008r. wynosiło 58 127 773 zł. Jeśli chodzi o wykonanie planu przychodów 

za 8 miesięcy b.r. to wynosi ono ok. 37 000 000 zł. Plan kosztów ogółem na 2009r. wynosi 

62 175 037  zł,  a  wykonanie  za  8  miesięcy  b.r.  osiągnęło  już  wartość  ok.  44 000 000  zł. 

Największy  wzrost  kosztów nastąpił  w  takich  pozycjach  jak:  leki  i  materiały  medyczne, 

wynagrodzenia oraz energia.  

Po wysłuchaniu tej części wypowiedzi Dyrektora Rudnika, Zarząd Powiatu Raciborskiego 

polecił,  aby  w  rachunku  zysków  i  strat  Szpitala  znalazła  się  dodatkowa  kolumna 

przedstawiająca dane dot. planu przychodów i kosztów. 

Następnie Dyrektor Rudnik poinformował, iż wartość nadwykonań świadczeń medycznych 

opiewa  na  kwotę  ok.  5 920 000  zł.  Zgodnie  z  zapowiedziami  NFZ  Szpitalowi  zostaną 

zapłacone procedury ratujące życie. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zapoznał  się  z  rachunkiem  zysków  i  strat  za  okres  

od  01.01.2009r.  do  31.08.2009r.,  opisem  sytuacji  finansowej,  zestawieniem  zobowiązań 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec sierpnia 2009r. oraz średnim wykorzystaniem 

łóżek  na  oddziałach.  Postanowił,  iż  każdorazowo  na  pierwszym posiedzeniu  w  miesiącu 
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będzie  monitorował  sytuację  finansową  Szpitala  Rejonowego  w  Raciborzu.  Jednocześnie 

Zarząd  zobowiązał  Dyrektora  Szpitala  do  rozszerzenia  składanej  miesięcznej  informacji  

o koszty poniesione przez oddziały i poradnie. 

Ad. 3

Starosta  zapoznał  zebranych  z  materiałem  pt.  „Ocena  stanu  bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego”, który 

stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  materiał  pt.  „Ocena  stanu 

bezpieczeństwa  przeciwpożarowego  i  zabezpieczenia  przeciwpowodziowego  Powiatu 

Raciborskiego” oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 27.10.2009r. 

Ad. 4

Wicestarosta  przedstawił  sprawozdanie  z  realizacji  zadań  oświatowych  w roku  szkolnym 

2008/2009, które stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Wicestarosta  poinformował,  iż  zgodnie  z  zapisami  ustawy z  dnia  19.03.2009r.  o  zmianie 

ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458) 

organ  wykonawczy  jednostki  samorządu  terytorialnego  ma  obowiązek  przedstawienia 

organowi  stanowiącemu jednostkę  samorządu  terytorialnego  informacji  o  stanie  realizacji 

zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, ze szczególnym uwzględnieniem 

wyników egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe  

w terminie  do 31 października danego roku.  W związku z  powyższym Referat  Edukacji, 

Kultury i Sportu przygotował sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 

2008/2009. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  sprawozdanie  z  realizacji  zadań 

oświatowych w roku szkolnym 2008/2009 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady 

Powiatu Raciborskiego w dniu 27.10.2009r. 
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Ad. 5

Obecna  na  posiedzeniu  podinspektor  w  Wydziale  Finansowym  Dominika  Budzan 

przedstawiła  projekt  uchwały  Rady Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania  zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2009r., który stanowi załącznik nr 6 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 dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2009r.  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 27.10.2009r. 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

zmian  w budżecie  Powiatu  Raciborskiego na  2009r.  dotyczących  wieloletniego  programu 

inwestycyjnego, który stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Starosta  poinformował,  iż  zmienia  się  Wieloletni  Program  Inwestycyjny  Powiatu 

Raciborskiego na lata 2009 – 2011 w związku: 

1. ze zmianami w wysokości  finansowania w latach 2009 i  2010 ze środków własnych  

i innych zadania ujętego w lp. 1 pn. „Kontynuacja budowy "SZPITALA  MIEJSKIEGO 

w RACIBORZU" przy ul. Gamowskiej.”, 

2. z  rezygnacją  z  realizacji  zadania   pn.  „Poprawa  układu  komunikacyjnego  na  terenie 

powiatu  raciborskiego  -  modernizacja  drogi  powiatowej  nr  3503S  (Modzurów)”, 

w  związku  z  tym  iż  zadanie  to,  z  uwagi  na  ograniczoną  ilość  dostępnych  środków 

finansowych,  znalazło  się  na  liście  rezerwowej  projektów  zakwalifikowanych  

do  dofinansowania  w  ramach  Poddziałania  7.1.2.  Modernizacja  i  rozbudowa 

infrastruktury  uzupełniającej  kluczową  sieć  drogową  Regionalnego  Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013,

3. z   przyjęciem do Wieloletniego Programu Powiatu  Raciborskiego  na  lata  2009-2011  

pod lp.4 zadania pn. „Budowa zespołu boisk sportowych zlokalizowanych przy Zespole 

Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych oraz Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu 

w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012" w celu złożenia wniosku o ujęcie tego 

zadania do realizacji w 2010 roku w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012",

4. ze zmianami w źródłach finansowania w latach 2010 i  2011 zadania ujętego w lp. 7  

pn.  „Inwestycje  w  zakresie  budowy,  przebudowy  i  remontu  dróg  publicznych 

powiatowych na terenach wiejskich”,
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5. ze zmianami w wysokości   finansowania w latach 2010 i  2011 ze środków własnych 

i  innych   zadania  ujętego  w  lp.  12  pn.  „Bliżej  sportu  -  budowa  kompleksu 

lekkoatletycznego  przy  Zespole  Szkół  Ogólnokształcących  Mistrzostwa  Sportowego  

w Raciborzu”. 

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  zmian  w budżecie  Powiatu  Raciborskiego  na  2009r. 

dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego oraz postanowił  o  jego przekazaniu  

na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 27.10.2009r. 

Wicestarosta  omówił  projekt  uchwały Rady Powiatu  Raciborskiego  w sprawie  wyrażenia 

zgody  na  zawarcie  porozumienia  z  Miastem  Racibórz  w  sprawie  kształcenia  uczniów 

Gimnazjum  Nr  5  im.  Jana  Pawła  II  w  Raciborzu  w Centrum  Kształcenia  Ustawicznego 

w zakresie przyuczenia do zawodu w postaci zajęć praktycznych.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 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 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Racibórz  

w sprawie kształcenia uczniów Gimnazjum Nr 5 im. Jana Pawła II w Raciborzu w Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w zakresie przyuczenia do zawodu w postaci zajęć praktycznych 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 27.10.2009r. 

Wicestarosta  przedstawił  dwie  wersje  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

w  sprawie  wyrażenia  opinii  o  projekcie  uchwały  Rady  Miasta  Racibórz  w  sprawie 

przekształcenia  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  pod  nazwą 

Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poprzez ograniczenie rodzajów 

jego działalności  i  udzielanych świadczeń zdrowotnych,  polegające  na  likwidacji  Poradni 

Rehabilitacyjnej.

W/w projekty uchwał stanowią załączniki od nr 9 do nr 10 do protokołu. 

Wicestarosta poinformował, iż przygotowane zostały dwie wersje przedmiotowego projektu 

uchwały, w których pozytywnie bądź negatywnie opiniuje się projekt uchwały Rady Miasta 

Racibórz w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

pod  nazwą  Raciborskie  Centrum  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  poprzez 
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ograniczenie rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych, polegające  

na likwidacji Poradni Rehabilitacyjnej.

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 

1  głosem  wstrzymującym  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego  w  sprawie  wyrażenia  opinii  o  projekcie  uchwały  Rady  Miasta  Racibórz  

w  sprawie  przekształcenia  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  

pod  nazwą  Raciborskie  Centrum  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  poprzez 

ograniczenie rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych, polegające  

na likwidacji  Poradni  Rehabilitacyjnej  oraz  postanowił  o  jego przekazaniu  na sesję  Rady 

Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  27.10.2009r.  Proponowane  przekształcenia  Zarząd 

zaopiniował pozytywnie. 

Ad. 6

Podinspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan 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 11 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 oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009r.

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

W tym miejscu Podinspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan przedstawiła pismo 

Dyrektora ZSOMS w Raciborzu, który zwrócił się z prośbą o zwiększenie budżetu na 2009r. 

o kwotę 8.870,00 zł. Jak poinformował Dyrektor kwota 8.870,00 zł wynika z oszczędności  

na  godzinach  nadliczbowych  pedagogów  spowodowanych  licznymi  chorobowymi  

we wrześniu 2009r. Jednocześnie Dyrektor zwrócił uwagę na fakt, iż ze względu na wzrost 

liczby wychowanków występują  braki  środków finansowych  na  żywienie  wychowanków. 

Ponadto kwota 5.000 zł  niezbędna jest  do zabezpieczenia opłat  za wynajem pomieszczeń 

Specjalnego  Ośrodka  Szkolno  –  Wychowawczego  dla  Niesłyszących  i  Słabosłyszących  

w Raciborzu na rzecz wychowanków ZSOMS. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż do omówienia w/w pisma powróci na kolejnym 

posiedzeniu w obecności Dyrektora ZSOMS w Raciborzu Arkadiusza Tylki. 
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Jednocześnie Zarząd polecił,  aby na kolejne posiedzenie Wydział  Finansowy przygotował 

informację dot. wysokości subwencji, planu dochodów oraz wykonania za III kwartały 2009r. 

budżetu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.

Ponadto  Zarząd  polecił,  aby  Kierownik  Referatu  Spraw  Społecznych  przygotował  

na  posiedzenie  w  dniu  03.11.2009r.  informację  nt.  środków  finansowych  będących  

w dyspozycji Referatu, a które mogą być niewykorzystane do końca 2009r. 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na wydzierżawienie pomieszczeń w budynku szpitalnym, będących w nieodpłatnym 

użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu a stanowiących własność Powiatu Raciborskiego.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Starosta  poinformował,  iż  zgodnie  z  regulacją  § 12  załącznika  do  Uchwały  

Nr XXIII/233/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.09.2008r. w sprawie określenia 

zasad  zbywania,  wydzierżawiania,  użyczania,  wynajmowania  majątku  trwałego 

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

Rostka  w  Raciborzu,  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  został  upoważniony  każdorazowo  

do udzielania zgody Dyrektorowi Zakładu na wynajęcie (wydzierżawienie) nieruchomości  

lub ich części na okres powyżej 3 lat. Dyrektor Zakładu planuje wydzierżawić pomieszczenia 

stacji  dializ,  znajdujące się w budynku szpitalnym (blok A oraz łącznik E) na działalność 

związaną ze świadczeniem usług medycznych. Aktualna umowa na świadczenia zdrowotne 

obejmująca  zadania  dializo-terapii  i  nefrologii  wygasa  z  dniem  31.12.2009r.  Dalsze 

nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych, zapewni podmiot zewnętrzny, wyłoniony 

w trybie obowiązujących przepisów prawa.

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

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

pomieszczeń w budynku szpitalnym, będących w nieodpłatnym użytkowaniu Samodzielnego 

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

w Raciborzu a stanowiących własność Powiatu Raciborskiego.

Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.
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Ad. 7

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Architektury i Budownictwa dot. wniosku 

Burmistrza Kuźnia Raciborska (nr IB. 7321-5/09 z dnia 05.10.2009r.) o uzgodnienie projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Jankowice. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  uzgodnił  pozytywnie  projekt  miejscowego  planu 

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Jankowice przedłożony przez Burmistrza Kuźnia 

Raciborska w dniu 06.10.2009r., w zakresie zgodności z zadaniami samorządowymi powiatu, 

podejmując stosowne postanowienie. 

W/w postanowienie stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Starosta  omówił  kartę  informacyjną  Referatu  Spraw  Społecznych  dot.  zmiany  umowy  

nr ZS. 8020-1/03 z dnia 05.11.2003r. w sprawie wykonywania zadania publicznego z zakresu 

ambulatoryjnej  podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w ramach powszechnego 

ubezpieczenia  zdrowotnego  na  terenie  powiatu  raciborskiego  oraz  umowy  dzierżawy  

nr ZS. 7220-1/03 z dnia 05.11.2003r.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Starosta poinformował, iż dnia 30.09.2009r. Prezes Zarządu Centrum Zdrowia Spółka z o.o. 

w  Raciborzu  zwrócił  się  z  prośbą  o  zmianę  umowy  dotyczącej  wykonywania  zadania 

publicznego  z  zakresu  ambulatoryjnej  podstawowej  i  specjalistycznej  opieki  zdrowotnej 

poprzez  wyłączenie  obiektu  przy  ul.  Moniuszki  24  ze  spisu  obiektów,  w  których  

są wykonywane świadczenia zdrowotne. Swoją prośbę Prezes Centrum Zdrowia motywuje 

tym,  iż  z  usług  przychodni  w  Studziennej  korzysta  mała  liczba  mieszkańców,  a  obiekt  

jest  w  bardzo  złym  stanie  i  wymaga  dużych  nakładów  na  remont  oraz  jego  bieżące 

utrzymanie  jest  kosztowne  w  stosunku  do  zakresu  świadczonych  usług.  W roku  2008  

w poradni POZ tej przychodni zadeklarowanych było 903 osoby, w poradni pediatrycznej  

323 dzieci,  którym udzielono odpowiednio  2 431 i  519 świadczeń zdrowotnych.  W razie 

wyrażenia zgody na likwidację tej przychodni Prezes Centrum deklaruje, że dla mieszkańców 

dzielnicy Studzienna w Przychodni „Ocika” zostaną wyznaczone osobne gabinety i godziny 

przyjęć.

Mając na uwadze, że ewentualne ograniczenie działalności Centrum Zdrowia Spółka z o.o.  

w Raciborzu dotyczyć będzie mieszkańców Miasta Racibórz, Zarząd Powiatu Raciborskiego 
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postanowił,  aby w w/w sprawie zwrócić się do Prezydenta Miasta Racibórz oraz Komisji 

Zdrowia,  Opieki  Społecznej,  Polityki  Prorodzinnej,  Wspierania  Osób  Niepełnosprawnych 

oraz  Bezpieczeństwa  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  prośbą  o  wyrażenie  opinii.  

Pisma w  w/w sprawie przygotuje Kierownik Referatu Spraw Społecznych. 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Zamówień Publicznych dot. informacji  

o  wynikach  postępowań  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  przeprowadzonych  

w Referacie Zamówień Publicznych. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją o wynikach postępowań o udzielenie 

zamówienia  publicznego  przeprowadzonych  w  Referacie  Zamówień  Publicznych  

w III kwartale 2009r. 

Starosta  przedstawił  protokół  z  przeprowadzonej  kontroli  problemowej  w  Zespole  Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu w okresie od dnia 21.09.2009r. do dnia 25.09.2009r. 

oraz projekt wystąpienia pokontrolnego. 

W/w  protokół  wraz  z  projektem  wystąpienia  pokontrolnego  stanowią  załącznik  nr  19  

do niniejszego protokołu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zapoznał  się  z  protokołem  z  kontroli  problemowej 

przeprowadzonej  w  Zespole  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  1  w  Raciborzu  w  okresie  

od  dnia  21.09.2009r.  do  dnia  25.09.2009r.  oraz  zaakceptował  projekt  wystąpienia 

pokontrolnego. 

Starosta  poinformował,  iż  w  związku  z  ujawnionymi  nieprawidłowościami  podczas 

standardowej kontroli obejmującej 5 % wydatków rocznych została zlecona kontrola doraźna 

w  Zespole  Szkół  Budowlanych  i  Rzemiosł  Różnych  w  Raciborzu  w  celu  stwierdzenia 

uszczerbku  ze  środków  publicznych,  dokonanych  przez  Główną  Księgową.  W związku  

z  w/w  podejrzeniami  Dyrektor  ZSBiRR  w  Raciborzu  o  powyższym  fakcie  powiadomił 

Prokuraturę Rejonową w Raciborzu. 

Wicestarosta  poinformował  o  otrzymaniu  środków finansowych od  Wojewody Śląskiego  

na  wsparcie  realizacji  zadań  wynikających  z  programów  naprawczych  –  dostosowanie 

budynków Domu Pomocy Społecznej przy Placu Jagiełły 3 w Raciborzu oraz Domu Pomocy 

Społecznej  „Różany  Pałac”  w  Krzyżanowicach  do  obligatoryjnych  wymogów 
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przeciwpożarowych w kwocie 250 000,00 zł. W związku z powyższym w ramach umowy 

Dom Pomocy Społecznej przy Placu Jagiełły 3 w Raciborzu otrzyma 100 000,00 zł z rezerwy 

celowej  budżetu  państwa,  przekazane  przez  Śląski  Urząd  Wojewódzki,  25 000,00  zł  

ze  środków  własnych  Powiatu  Raciborskiego  i  25 000,00  zł  ze  środków  przekazanych  

przez  Miasto  Racibórz.  Natomiast  Dom  Pomocy  Społecznej  „Różany  Pałac”  

w Krzyżanowicach otrzyma 150 000,00 zł z rezerwy celowej budżetu państwa, przekazane 

przez  Śląski  Urząd  Wojewódzki  oraz  25 000,00  zł  ze  środków  własnych  Powiatu 

Raciborskiego.  Ponadto  Wicestarosta  zwrócił  uwagę,  iż  w  budżecie  Powiatu  na  2010r. 

należałoby  zabezpieczyć  kwotę  ok.  500 000,00  zł  na  dokończenie  realizacji  programów 

naprawczych w w/w domach pomocy społecznej. 

Zarząd Powiatu  Raciborskiego postanowił,  iż  omówi  bieżącą  sytuację  finansową Powiatu 

Raciborskiego na jednym z kolejnych posiedzeń (po otrzymaniu sprawozdań kwartalnych  

za 2009r. z jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego). 

Ad. 8

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę  informacyjną  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XXXV/356/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29.09.2009r. w sprawie dokonania 

zmian  w budżecie  Powiatu  Raciborskiego na  2009r.  dotyczących  wieloletniego  programu 

inwestycyjnego.

Ustalił  Starostę  jako  nadzorującego  wykonanie  w/w  Uchwały,  a  Referat  Inwestycji  

i Remontów odpowiedzialny za jej realizację.

Karta  informacyjna  Referatu  Inwestycji  i  Remontów określająca  realizację  w/w Uchwały 

stanowi załącznik nr 20 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/09.

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Biura Rady do określenia realizacji Uchwały Nr XXXV/357/2009 Rady 

Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  29.09.2009r.  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  Dyrektora 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu.   
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Karta informacyjna Biura Rady określająca realizację w/w Uchwały stanowi załącznik nr 21 

do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/09.

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. Norbert Parys 

4. Brygida Abrahamczyk 

5. Adam Wajda 
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Załączniki:

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13.10.2009r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13.10.2009r.

3. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres  

od  01.01.2009r.  do  31.08.2009r.,  opisu  sytuacji  finansowej,  zestawienia  zobowiązań 

Szpitala  Rejonowego  w  Raciborzu  na  koniec  sierpnia  2009r.  oraz  średniego 

wykorzystania łóżek na oddziałach.

4. Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego 

Powiatu Raciborskiego.

5. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2008/2009.

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

Powiatu Raciborskiego na 2009r.

7. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2009r. dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego.

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

porozumienia  z  Miastem Racibórz  w sprawie  kształcenia  uczniów Gimnazjum Nr  5  

im.  Jana  Pawła  II  w  Raciborzu  w Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  w zakresie 

przyuczenia do zawodu w postaci zajęć praktycznych.

9. Projekt  uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia opinii  o projekcie 

uchwały Rady Miasta Racibórz w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego 

Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  pod  nazwą  Raciborskie  Centrum  Rehabilitacji  Osób 

Niepełnosprawnych  poprzez  ograniczenie  rodzajów  jego  działalności  i  udzielanych 

świadczeń  zdrowotnych,  polegające  na  likwidacji  Poradni  Rehabilitacyjnej  (opinia 

pozytywna). 

10. Projekt  uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia opinii  o projekcie 

uchwały Rady Miasta Racibórz w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego 

Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  pod  nazwą  Raciborskie  Centrum  Rehabilitacji  Osób 

Niepełnosprawnych  poprzez  ograniczenie  rodzajów  jego  działalności  i  udzielanych 

świadczeń  zdrowotnych,  polegające  na  likwidacji  Poradni  Rehabilitacyjnej  (opinia 

negatywna). 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2009r.

13



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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2009r.

13. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  wyrażenia  zgody  

na  wydzierżawienie  pomieszczeń  w  budynku  szpitalnym,  będących  w  nieodpłatnym 

użytkowaniu  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala 

Rejonowego  im.  dr.  Józefa  Rostka  w  Raciborzu  a  stanowiących  własność  Powiatu 

Raciborskiego. 

14. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  wyrażenia  zgody  

na  wydzierżawienie  pomieszczeń  w  budynku  szpitalnym,  będących  w  nieodpłatnym 

użytkowaniu  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala 

Rejonowego  im.  dr.  Józefa  Rostka  w  Raciborzu  a  stanowiących  własność  Powiatu 

Raciborskiego. 

15. Karta  informacyjna  Referatu  Architektury  i  Budownictwa  dot.  wniosku  Burmistrza 

Kuźnia  Raciborska  (nr  IB.  7321-5/09  z  dnia  05.10.2009r.)  o  uzgodnienie  projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Jankowice. 

16. Kserokopia  postanowienia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  nr  SA  0718D/II/7/3/09  

z dnia 13.10.2009r. 

17. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. zmiany umowy nr ZS. 8020-1/03 

z  dnia  05.11.2003r.  w  sprawie  wykonywania  zadania  publicznego  z  zakresu 

ambulatoryjnej  podstawowej  i  specjalistycznej  opieki  zdrowotnej  w  ramach 

powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na terenie powiatu raciborskiego oraz umowy 

dzierżawy nr ZS. 7220-1/03 z dnia 05.11.2003r.

18. Karta  informacyjna  Referatu  Zamówień  Publicznych  dot.  informacji  o  wynikach 

postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonych w Referacie.

19. Protokół z przeprowadzonej kontroli problemowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

Nr  1  w  Raciborzu  w okresie  od  dnia  21.09.2009r.  do  dnia  25.09.2009r.  oraz  projekt 

wystąpienia pokontrolnego (pismo nr TK. 0913-8-1/09 z dnia 07.10.2009r.). 

20. Karta informacyjna Referatu Inwestycji  i  Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr  XXXV/356/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z dnia  29.09.2009r.  w sprawie 

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

programu inwestycyjnego.
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21. Karta  informacyjna Biura Rady do określenia realizacji  Uchwały Nr XXXV/357/2009 

Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  29.09.2009r.  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  

na Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu.   
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