
PROTOKÓŁ  NR 143/09
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 9 listopada 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  142/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 03.11.2009r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

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

dot. materiału informacyjnego na sesję Rady Powiatu w dniu 24.11.2009r.

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

5. Sprawy bieżące.

6. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

7. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie opracowania projektu budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2010 rok. 

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

od 01.01.2009r. do 30.09.2009r., bilansu na dzień 30.09.2009r., opisu sytuacji finansowej, 

zestawienia  zobowiązań Szpitala  Rejonowego  w Raciborzu  na  koniec  września  2009r., 

wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 30.09.2009r.

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.
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Ad. 1

Protokół  Nr  142/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  03.11.2009r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

Ad. 2

Skarbnik  Powiatu  omówiła  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2009r., który stanowi załącznik nr 3 

do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 24.11.2009r.

 

Starosta  przedstawił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania 

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

inwestycyjnego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Starosta  poinformował,  iż  zmienia  się  Wieloletni  Program  Inwestycyjny  Powiatu 

Raciborskiego na lata  2009 – 2011 w związku  ze zmianami w wysokości finansowania  

w  latach  2009  i  2010  ze  środków  własnych  i  innych  oraz  rezygnacji  z  finansowania  

ze  środków Powiatowego  Funduszu  Ochrony Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  zadania  

pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Specjalnych przy ulicy Królewskiej 19  

w Raciborzu” z uwagi na zamiar złożenia wniosku o umorzenie części pożyczki udzielonej 

ze  środków  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  

w  Katowicach.  Do  czasu  uzyskania  umorzenia  niezbędne  jest  zabezpieczenie  środków 

własnych  w  celu  podpisania  umów  o  dofinansowanie  w/w  zadania  z  Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 24.11.2009r.
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Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Kietrz dotyczącego określenia zasad uczęszczania 

uczniów ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kietrz, na zajęcia religii  

w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego w Raciborzu.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  z  Gminą  Kietrz 

dotyczącego  określenia  zasad  uczęszczania  uczniów  ze  szkół,  dla  których  organem 

prowadzącym jest Gmina Kietrz, na zajęcia religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym 

Kościoła Zielonoświątkowego w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady 

Powiatu Raciborskiego w dniu 24.11.2009r.

Starosta  przedstawił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  wyrażenia 

zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Knurów dotyczącego finansowania kształcenia 

uczniów ze  szkół,  dla  których  organem prowadzącym jest  Powiat  Raciborski,  w zakresie 

religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Nowe Życie w Knurowie, Zbór 

Kościoła Bożego w Chrystusie.

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

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

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z  Miastem Knurów 

dotyczącego finansowania kształcenia uczniów ze szkół, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Raciborski, w zakresie religii w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła 

Nowe  Życie  w  Knurowie,  Zbór  Kościoła  Bożego  w  Chrystusie  oraz  postanowił  o  jego 

przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 24.11.2009r.

Ad. 3

Starosta  omówił  kartę  informacyjną  Referatu  Ochrony Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  

i Rolnictwa dot. materiału informacyjnego na sesję Rady Powiatu w dniu 24.11.2009r.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Starosta  poinformował,  iż  Referat  Ochrony Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  i  Rolnictwa 

przygotował materiał informacyjny o stanie środowiska i rolnictwie Powiatu Raciborskiego, 
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który obok przyjętego przez Zarząd Powiatu w dniu 03.11.2009r. „Sprawozdania z realizacji 

Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Raciborskiego za lata 2007-2008” stanowić będzie 

materiał wiodący na listopadowej sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  materiał  pt.  „Stan  środowiska  

i rolnictwa na terenie Powiatu Raciborskiego” oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję 

Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 24.11.2009r. 

Ad. 4

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 8 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Ad. 5

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Organizacyjno  –  Administracyjnego  

dot.  zwiększenia  planu  wydatków  Wydziału  Organizacyjnego  i  Spraw  Obywatelskich  

w  związku  z  planowanymi  remontami  bieżącymi  oraz  zakupem  systemu  elektronicznej 

rejestracji czasu pracy.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik 10 do protokołu. 

Starosta  poinformował,  iż  w celu realizacji  wszystkich planowanych remontów bieżących 

oraz zakupu systemu elektronicznej rejestracji czasu pracy, konieczne jest zwiększenie planu 

wydatków Wydziału  Organizacyjnego i  Spraw Obywatelskich w bieżącym roku.  Wstępne 

kalkulacje wskazują niedobór środków na poziomie 67 400,- zł. W ramach zaplanowanych 

remontów niedobór wynika wprost ze zwiększenia zakresu prac. Poza absolutnie niezbędnymi 

pracami,  jakie  zostały  do  tej  pory  wykonane  pojawiła  się  koniczność  przebudowy  

i  pomalowania  niektórych  pomieszczeń  biurowych.  Dotyczy  to  biur  przejętych  

po przeprowadzce od Powiatowego Urzędu Pracy oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
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Budowlanego.  Dodatkowo  niezbędne  jest  zaadaptowanie  pomieszczeń  piwnicznych  

na potrzeby archiwalne. Ewentualne zwiększenie planu wydatków umożliwi wykonanie robót 

dodatkowych takich, jak:

1) remont  i  adaptacja  pomieszczeń  piwnicznych  na  potrzeby  podręcznego  archiwum 

Wydziału Komunikacji i Transportu,

2) remont  czterech  pomieszczeń  biurowych  na  parterze,  w  tym  powiększenie  otworów 

okiennych i  montaż  dodatkowych okien,  przebicie  dodatkowego otworu drzwiowego, 

wymiana ościeżnicy oraz ułożenie paneli podłogowych,

3) naprawa tynków i  malowanie we wszystkich  pomieszczeniach biurowych przejętych  

od PUP i PINB a także holu przy Biurze Obsługi Klienta.

Ponadto  planowany jest  także  zakup  i  wdrożenie  systemu elektronicznej  rejestracji  czasu 

pracy. Początkowo zakup ten zaplanowano na rok 2010 jednak wobec wdrażania nowej wersji 

programu kadrowo-płacowego zasadnym staje się dokonanie tego zakupu jeszcze w bieżącym 

roku.  Dzięki  temu  nowy  program  będzie  mógł  osiągnąć  pełną  funkcjonalność  już  

od 01.01.2010r.

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  uznał  za  zasadne  zwiększenie  planu  wydatków  Wydziału 

Organizacyjnego i  Spraw Obywatelskich w związku z planowanymi remontami bieżącymi 

oraz  zakupem  systemu  elektronicznej  rejestracji  czasu  pracy  o  kwotę  67 400,-  zł. 

Jednocześnie  polecił  Skarbnikowi  Powiatu  wskazać  źródło  finansowania  w/w  wydatków. 

Termin – 17.11.2009r. 

Starosta przedstawił protokół kontroli problemowej w zakresie realizacji procedur celowości 

zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków obejmującej 5 % wydatków 

rocznych  w  Zespole  Szkół  Budowlanych  i  Rzemiosł  Różnych  w  Raciborzu  oraz  projekt 

wystąpienia pokontrolnego. 

W/w materiały stanowią załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zapoznał  się  z  w/w  protokołem  kontroli  problemowej 

przeprowadzonej  w  Zespole  Szkół  Budowlanych  i  Rzemiosł  Różnych  w  Raciborzu  

oraz zaakceptował projekt wystąpienia pokontrolnego. 
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Ad. 6

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę  informacyjną  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XXXVI/359/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27.10.2009r. 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 12 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/09.

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę  informacyjną Referatu Edukacji,  Kultury i  Sportu do określenia realizacji  Uchwały  

Nr XXXVI/360/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27.10.2009r. 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.

Ustalił  Wicestarostę  jako  nadzorującego  wykonanie  w/w  Uchwały,  a  Referat  Edukacji, 

Kultury i Sportu odpowiedzialny za jej realizację.

Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu określająca realizację w/w Uchwały 

stanowi załącznik nr 13 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/09.

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę  informacyjną  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XXXVI/361/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27.10.2009r. 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.
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Ustalił  Wicestarostę  jako  nadzorującego  wykonanie  w/w  Uchwały,  a  Referat  Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację.

Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych określająca realizację w/w Uchwały stanowi 

załącznik nr 14 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/09.

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę  informacyjną  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XXXVI/362/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z  dnia 27.10.2009r.  w sprawie zmiany 

uchwały  dotyczącej  określenia  zadań  z  zakresu  rehabilitacji  osób  niepełnosprawnych  

oraz  wielkości  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w 2009r.

Ustalił  Wicestarostę  jako  nadzorującego  wykonanie  w/w  Uchwały,  a  Referat  Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację.

Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych określająca realizację w/w Uchwały stanowi 

załącznik nr 15 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/09.

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę  informacyjną  Wydziału  Organizacyjnego  i  Spraw  Obywatelskich  do  określenia 

realizacji Uchwały Nr XXXVI/363/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27.10.2009r.  

w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  nabycie  przez  Powiat  Raciborski  udziałów 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. 

Ustalił  Starostę  jako  nadzorującego  wykonanie  w/w Uchwały,  a  Wydział  Organizacyjny  

i Spraw Obywatelskich odpowiedzialny za jej realizację.

Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich określająca realizację 

w/w Uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/09.

Ad. 7

Nawiązując  do  ustaleń  z  poprzedniego  posiedzenia  Członkowie  Zarządu  Powiatu 

Raciborskiego  wysłuchali  informacji  udzielonych  przez  Kierowników  Referatów: 

Organizacyjno  –  Administracyjnego,  Edukacji,  Kultury  i  Sportu,  Powiatowego  Centrum 

Zarządzania  Kryzysowego,  Referatu  Spraw  Społecznych  oraz  Dyrektora  Powiatowego 
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Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Raciborzu,  które  dotyczyły  projektu  budżetu  Powiatu 

Raciborskiego na 2010 rok. 

Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie opracowania projektu budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2010 rok stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego,  po  zapoznaniu  się  z  informacjami  Kierownika  Referatu 

Organizacyjno  –  Administracyjnego  Andrzeja  Chwalczyka  dotyczącymi  zaplanowanych 

środków na działalność Starostwa Powiatowego w Raciborzu w 2010r., polecił Inspektorowi 

w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Ewie Girek zweryfikowanie funduszu 

wynagrodzeń, tak aby znana była minimalna kwota potrzebna do wprowadzenia kolejnego 

etapu regulacji wynagrodzeń pracowników tut. Starostwa. Termin – 30.11.2009r. 

Ponadto Zarząd uznał za zasadne, aby kierownicy komórek organizacyjnych tut. Starostwa 

uzgadniali  ze  Starostą  oraz  Skarbnikiem Powiatu  zwiększone wydatki  finansowe budżetu 

Powiatu Raciborskiego. 

Analizując projekt budżetu Powiatu Raciborskiego w dziale oświata i wychowanie oraz mając 

na  względzie  konieczność  racjonalnego  planowania  budżetu  na  2010r.  Zarząd  upoważnił 

Skarbnika Powiatu oraz Kierownika Referatu Edukacji, Kultury i Sportu Danutę Miensopust 

do  przeprowadzenia  rozmów  w  w/w  sprawie  z  Dyrektorami:  Zespołu  Szkół 

Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, Zespołu Szkół Mechanicznych  

w Raciborzu oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu.

Po zapoznaniu się z projektem budżetu na 2010r. w zakresie bezpieczeństwa publicznego, 

spraw  obronnych  i  zarządzania  kryzysowego  przedstawionym  przez  Kierownika 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Raciborzu Krzysztofa Szydłowskiego 

Zarząd  postanowił,  iż  rozważy  możliwość  udzielenia  dotacji  dla  Komendy  Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu na prace związane z wyburzeniem części obiektów 

Komendy.  Zgodnie  z  pismem  Komendanta  planowany  koszt  inwestycji  będzie  wynosił  

ok.  900.000  zł,  przy  czym  zgodnie  z  przyjętymi  standardami  Powiat  Raciborski  miałby 

wesprzeć finansowo w/w przedsięwzięcie w kwocie ok. 300.000 zł. 

Analizując projekt budżetu będący w dyspozycji Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie  w  Raciborzu,  Zarząd  postanowił,  iż  w  przypadku  zwiększenia  liczby  rodzin 

zawodowych Dyrektor będzie informował o powyższym fakcie Członków Zarządu. 

Po  dyskusji,  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  w  obecności  4  Członków  –  4  głosami  za,  

0  głosów  przeciw,  0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  opracowania 

projektu budżetu Powiatu Raciborskiego na 2010 rok.

Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.
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Ad. 8

Korzystając  z  obecności  na  posiedzeniu  Zarządu  Dyrektora  Szpitala  Rejonowego  

w  Raciborzu  Ryszarda  Rudnika  Starosta  omówił  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 jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez utworzenie 

Oddziału  Rehabilitacji,  Centralnego  Bloku  Operacyjnego  oraz  zwiększenia  ilości  łóżek  

w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez utworzenie 

Oddziału  Rehabilitacji,  Centralnego  Bloku  Operacyjnego  oraz  zwiększenia  ilości  łóżek  

w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję 

Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 24.11.2009r.

Następnie  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 20 do protokołu. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  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 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję 

Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 24.11.2009r.

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu polegającego na ograniczeniu rodzajów jego 
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działalności  i  udzielanych  świadczeń  zdrowotnych  poprzez  likwidację  Oddziału 

Dermatologicznego.

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego wniósł drobne uwagi co do brzmienia § 2 projektu uchwały. 

Po  zmianie,  Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  w  obecności  4  Członków  –  4  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  ograniczeniu  rodzajów  jego  działalności  i  udzielanych 

świadczeń  zdrowotnych  poprzez  likwidację  Oddziału  Dermatologicznego  oraz  polecił 

Kierownikowi  Referatu  Spraw  Społecznych  przekazać  go  Wojewodzie  Śląskiemu  

oraz Radom Gmin Powiatu Raciborskiego, celem zaopiniowania. Ponadto Zarząd polecił,  

aby  w  przesyłanym  do  zaopiniowania  projekcie  uchwały  znalazły  się  informacje  

dot.  pozytywnego  bądź  negatywnego  zaopiniowania  w/w  zmian  przez  Radę  Społeczną 

Zakładu (data i numer stosownej uchwały).

Po zmianie, przedmiotowy projekt uchwały stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

W dalszej  części  posiedzenia  Starosta  zaprezentował  kartę  informacyjną  Referatu  Spraw 

Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2009r. do 30.09.2009r., bilansu 

na  dzień  30.09.2009r.,  opisu  sytuacji  finansowej,  zestawienia  zobowiązań  Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu na koniec września 2009r., wybranych wskaźników statystycznych 

dla oddziałów, etatyzacji na dzień 30.09.2009r.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

Jak poinformował Starosta z przedstawionego zestawienia kosztów i przychodów wynika,  

iż  na  koniec  września  2009r.  Zakład  zanotował  stratę  w  wysokości  8 130 753,52 zł,  

jest  to  wielkość  o  959 094,99 zł  wyższa od  straty  na  koniec  sierpnia  b.r.  wynoszącej 

7 171 658,53 zł oraz o 3 257 429,16 zł wyższa od straty w analogicznym okresie ubiegłego 

roku, wynoszącej 4 873 324,36 zł. W okresie dziewięciu miesięcy b.r. zobowiązania ogółem, 

w stosunku do zobowiązań na dzień 31.12.2008r., wzrosły o kwotę 3 570 890,00 zł i na dzień 

30.09.2009r.  wynosiły  13 024 269,00 zł.  W  stosunku  do  stanu  na  dzień  31.08.2009r. 

zobowiązania  zmalały  o  kwotę  74 211,00 zł.  Zobowiązania  wymagalne  zmalały  o  kwotę 

478 865,00 zł  do  wartości  1 732 097,00 zł,  zobowiązania  niewymagalne  wzrosły  o  kwotę 

404 653,00 zł do wartości  11 292 172,00 zł. Porównując miesiąc do miesiąca zobowiązania 
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z tytułu dostaw, robót i usług w pozycji „leki i materiały medyczne” można stwierdzić łączny 

wzrost tych zobowiązań o kwotę 177 463,00 zł.

Dyrektor  Rudnik  poinformował,  iż  na  posiedzenie  Rady Społecznej  w  dniu  16.11.2009r. 

przygotowana  została  korekta  planu  finansowego  na  rok  2009.  Przypomniał,  iż  zgodnie  

z  planem  na  2009r.  wartość  kontraktu  wynosiła  54 032 136  zł.  Aktualnie  założono,  

że kontrakt na 2009r. (wg stanu na dzień 30.09.2009r.) wynosi 54 903 862 zł. Z kolei wartość 

nadwykonań wg stanu na dzień 30.09.2009r. zamyka się kwotą 5 861 837 zł. Z powodu braku 

możliwości uzyskania od NFZ całej kwoty przekroczeń do planu dochodów przyjęto połowę 

kwoty nadwykonań czyli 2 930 918 zł. Konkludując plan po korektach z nadwykonaniami  

na  2009r.  wynosi  57 834 780  zł,  a  wykonanie  kontraktu  na  dzień  30.09.2009r.  wynosi 

39 248 932 zł. 

Ponadto Dyrektor  Rudnik poinformował,  iż  plan przychodów ogółem na 2009r.  przyjęto  

w  kwocie  56 894 180  zł,  natomiast  po  korekcie  opiewa  on  na  kwotę  60 649 672  zł 

(wykonanie  na  30.09.2009r.  wynosi  41 833 157  zł).  Z  kolei  koszty  ogółem  zgodnie  

z przyjętymi założeniami na 2009r. wynosiły 62 175 037 zł. Natomiast po korekcie na 2009r. 

koszty  przyjęto  na  poziomie  67 971 034  zł.  Planowana  strata  Szpitala  na  koniec  2009r. 

wynosić będzie – 7 321 362 zł. Dyrektor dodał, iż koszty planowanej amortyzacji od września 

do grudnia b.r. zwiększono o ok. 1 400 000 zł z powodu przejęcia ok. 19 000 000 zł mienia 

ruchomego i nieruchomego z inwestycji „Budowa Szpitala Miejskiego w Raciborzu”. 

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

od 01.01.2009r. do 30.09.2009r., bilansem na dzień 30.09.2009r., opisem sytuacji finansowej, 

zestawieniem zobowiązań  Szpitala  Rejonowego  w Raciborzu  na  koniec  września  2009r., 

wybranymi wskaźnikami statystycznymi dla oddziałów, etatyzacją na dzień 30.09.2009r. 

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. Brygida Abrahamczyk 

5. Adam Wajda 
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Załączniki:

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 09.11.2009r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 09.11.2009r.

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

Powiatu Raciborskiego na 2009r.

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

Powiatu Raciborskiego na 2009r. dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego. 

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

porozumienia  z  Gminą  Kietrz  dotyczącego  określenia  zasad  uczęszczania  uczniów  

ze  szkół,  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Gmina  Kietrz,  na  zajęcia  religii  

w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego w Raciborzu.

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

porozumienia  z  Miastem  Knurów  dotyczącego  finansowania  kształcenia  uczniów  

ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, w zakresie religii  

w  Pozaszkolnym  Punkcie  Katechetycznym  Kościoła  Nowe  Życie  w  Knurowie,  Zbór 

Kościoła Bożego w Chrystusie.

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

dot. materiału informacyjnego na sesję Rady Powiatu w dniu 24.11.2009r.

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2009r.

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2009r.

10. Karta informacyjna Referatu Organizacyjno – Administracyjnego dot. zwiększenia planu 

wydatków Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich w związku z planowanymi 

remontami bieżącymi oraz zakupem systemu elektronicznej rejestracji czasu pracy.

11. Protokół  kontroli  problemowej  w  zakresie  realizacji  procedur  celowości  zaciągania 

zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków obejmującej 5 % wydatków rocznych 

w Zespole Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu praz projekt wystąpienia 

pokontrolnego (pismo nr TK. 0913-10-2/09 z dnia 03.11.2009r.). 

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

Nr  XXXVI/359/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  27.10.2009r.  w  sprawie 
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dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2009r. dotyczących wieloletniego 

programu inwestycyjnego. 

13. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji Uchwały 

Nr  XXXVI/360/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  27.10.2009r.  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.

14. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XXXVI/361/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  27.10.2009r.  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.

15. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XXXVI/362/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27.10.2009r. w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej  określenia  zadań  z  zakresu  rehabilitacji  osób  niepełnosprawnych  

oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w 2009r.

16. Karta  informacyjna  Wydziału  Organizacyjnego  i  Spraw  Obywatelskich  do  określenia 

realizacji Uchwały Nr XXXVI/363/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27.10.2009r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Powiat Raciborski udziałów 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. 

17. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie opracowania projektu budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2010 rok.

18. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  opracowania  projektu  budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2010 rok.

19. 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  jego  działalności  

i  udzielanych  świadczeń  zdrowotnych  poprzez  utworzenie  Oddziału  Rehabilitacji, 

Centralnego Bloku Operacyjnego oraz zwiększenia ilości łóżek w Oddziale Anestezjologii 

i Intensywnej Terapii.
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20. 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.

21. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania  przekształcenia 

Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Rejonowego  

im.  dr.  Józefa  Rostka  w  Raciborzu  polegającego  na  ograniczeniu  rodzajów  

jego  działalności  i  udzielanych  świadczeń  zdrowotnych  poprzez  likwidację  Oddziału 

Dermatologicznego.

22. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania  przekształcenia 

Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Rejonowego  

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

działalności  i  udzielanych  świadczeń  zdrowotnych  poprzez  likwidację  Oddziału 

Dermatologicznego – po zmianie. 

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

od 01.01.2009r. do 30.09.2009r., bilansu na dzień 30.09.2009r., opisu sytuacji finansowej, 

zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec września 2009r., 

wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 30.09.2009r.
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