
PROTOKÓŁ  NR 153/10
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 20 stycznia 2010r.

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. Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu nt. realizacji 

zadań. 

2. Informacja Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu nt. realizacji 

zadań.

3. Przyjęcie  Protokołu  Nr  152/10  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 12.01.2010r. 

4. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

5. Sprawy różne.

6. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 3

Protokół  Nr  152/10  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  12.01.2010r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

Ad. 4

Starosta  omówił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania 

przekształcenia  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala 
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Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu polegającego na ograniczeniu rodzajów jego 

działalności  i  udzielanych  świadczeń  zdrowotnych  poprzez  likwidację  Oddziału 

Dermatologicznego,  który stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  Starosta  wyjaśnił,  iż  w/w 

projekt  uwzględnia uwagi  zgłoszone na posiedzeniu Komisji  Zdrowia,  Opieki  Społecznej, 

Polityki  Prorodzinnej,  Wspierania  Osób  Niepełnosprawnych  oraz  Bezpieczeństwa  Rady 

Powiatu Raciborskiego w dniu 18.01.2010r.

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

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego  w  sprawie  dokonania  przekształcenia  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu 

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

na ograniczeniu rodzajów jego działalności i  udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez 

likwidację Oddziału Dermatologicznego oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady 

Powiatu Raciborskiego w dniu 26.01.2010r.

Starosta  przedstawił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  wyrażenia 

zgody  na  nieodpłatne  nabycie  przez  Powiat  Raciborski  udziałów  Przedsiębiorstwa 

Komunikacji  Samochodowej  w  Raciborzu  Sp.  z  o.o.  Starosta  wyjaśnił,  iż  w/w  projekt 

uwzględnia uwagi zgłoszone przez Ministerstwo Skarbu Państwa pismem nr DNWiPI-HZ-

555-3/10 z dnia 06.01.2010r.

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

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt Rady Powiatu Raciborskiego  

w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  nieodpłatne  nabycie  przez  Powiat  Raciborski  udziałów 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o. oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 26.01.2010r.

Ad. 6

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  Wydziału  Finansowego  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XXXIX/384/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 05.01.2010r. w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Raciborskiego na 2010r.
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Ustalił  Starostę  jako  nadzorującego  wykonanie  w/w  Uchwały,  a  Wydział  Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację.

Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  określająca  realizację  w/w  Uchwały  stanowi 

załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/10.

Ad. 5

Starosta  przedstawił  informację  o  terminach  posiedzeń  komisji  stałych  Rady  Powiatu 

Raciborskiego zaplanowanych na miesiąc styczeń 2010r. 

W/w informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Starosta zapoznał zebranych z protokołem kontroli doraźnej z zakresu prowadzenia rejestru 

skarg  i  wniosków  przeprowadzonej  przez  pracownika  Referatu  Kontroli  i  Audytu 

Wewnętrznego  tut.  Starostwa  w dniu  16.12.2009r.  w Szpitalu  Rejonowym im.  dr.  Józefa 

Rostka w Raciborzu oraz z projektem wystąpienia pokontrolnego.

W/w dokumentacja kontroli stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zapoznał  się  z  protokołem  kontroli  doraźnej  z  zakresu 

prowadzenia rejestru skarg i wniosków przeprowadzonej przez pracownika Referatu Kontroli 

i  Audytu  Wewnętrznego  tut.  Starostwa  w  dniu  16.12.2009r.  w  Szpitalu  Rejonowym  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz zaakceptował projekt wystąpienia pokontrolnego wraz 

z zaleceniami.

Ad. 1 i Ad. 2

Starosta przywitał na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego: Dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr  1  w Raciborzu  Wojciecha Janiczko i  Dyrektora  Międzyszkolnego 

Ośrodka  Sportowego  w  Raciborzu  Janusza  Obarymskiego.  Poinformował,  iż  idea 

uczestnictwa dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym 

jest  Powiat  Raciborski  w  posiedzeniach  Zarządu  pojawiła  się  w  momencie  ustalania 

dodatków motywacyjnych. W związku z powyższym Starosta oddał głos Dyrektorowi ZSO 

Nr 1 w Raciborzu. 

Dyrektor  W.  Janiczko  poinformował,  iż  w  opublikowanym  w  styczniu  br.  przez 

„Rzeczpospolitą” rankingu szkół ponadgimnazjalnych ZSO Nr 1 znalazł się na 18 miejscu  
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w województwie śląskim oraz na 134 pozycji w kraju. Ponadto, uczniowie regularnie biorą 

udział w olimpiadach przedmiotowych, na których osiągają wysokie pozycje. Poinformował, 

iż  Gimnazjum  Dwujęzyczne  również  zajmuje  wysokie  pozycje  w  rankingach  

oraz odnotowano wysoki wzrost  wiedzy uczniów kończących w/w gimnazjum, co zostało 

potwierdzone przez  Centralną Komisję  Egzaminacyjną,  która  prowadzi  badania dotyczące 

rozwoju  metodologii  szacowania  wskaźnika  edukacyjnej  wartości  dodanej  (EWD).  

Dodał również, iż w szkole prowadzonych jest szereg zajęć pozalekcyjnych m.in. sportowe, 

przedmiotowe,  kulturalne.  Dyrektor  stwierdził,  iż  kondycja  psychiczna  uczniów  nie  jest 

najlepsza  ponieważ  ok.  20%  uczniów  ma  stany  depresyjne  oraz  zdarzają  się  próby 

samobójcze.  Poinformował,  iż  w  ostatnim  okresie  odnotowano  przypadki,  w  których  

to  uczniowie  z  poważnymi  problemami  emocjonalnymi  zgłosili  się  po  pomoc  do  grona 

pedagogicznego.  W  tej  sprawie  prowadzona  jest  współpraca  z  Poradnią  Psychologiczno 

Pedagogiczną  w  Raciborzu.  Dyrektor  W.  Janiczko  przedstawił  wstępne  plany  zajęć 

sportowych, które organizowałaby szkoła na „nowym boisku” w okresie letnich wakacji. 

Zarząd Powiatu  Raciborskiego polecił  Kierownikowi  Referatu  Edukacji,  Kultury i  Sportu 

przygotować kartę informacyjną dot.:

– porównania ocen z matematyki i  fizyki w klasach o profilu matematyczno-fizycznym  

w ZSO Nr 1 w Raciborzu na koniec I semestru roku szkolnego 2009/2010 w odniesieniu 

do  wyników nauczania  w klasie  o  tym profilu  na  koniec  I  semestru  roku  szkolnego 

2008/2009, 

– prowadzonych zajęć pozalekcyjnych w ZSO Nr 1 w Raciborzu. 

Szczegółowych informacji udzieli Wicestarosta. 

Ponadto,  Zarząd  Powiatu  polecił  Kierownikowi  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu 

zorganizować  spotkanie  Dyrektora  ZSO  Nr  1  i  nauczycieli  wychowania  fizycznego  

z przedstawicielami tut. Starostwa w sprawie planów wykorzystania boiska szkolnego i zajęć 

sportowych w okresie wakacji letnich. Szczegółowych informacji udzieli Starosta.

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zapoznał  się  z  informacją  przedstawioną  przez  Dyrektora 

Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  1  w  Raciborzu  nt.  realizacji  zadań  przez  

w/w jednostkę.

Następnie  głos  zabrał  Dyrektor  Międzyszkolnego  Ośrodka  Sportowego  w  Raciborzu  

Janusz Obarymski. 

Dyrektor J. Obarymski przedstawił osiągnięcia młodzieży uczęszczającej na zajęcia do MOS 

w Raciborzu. Podkreślił, iż organizowane zajęcia w MOS cieszą się dużym zainteresowaniem 

4



wśród  dzieci  i  młodzieży.  Poinformował,  iż  zajęcia  od  prowadzone  są  od  poniedziałku  

do  piątku   w  godz.  od  8.00  do  godz.  21.00,  a  w  sobotę  od  8.00  do  15.00.  Omówił 

szczegółowo  przeprowadzone  w  2009r.  remonty  oraz  planowane  prace  na  bieżący  rok. 

Poinformował również o planach związanych z rozszerzeniem zajęć gimnastyki korekcyjnej 

na  terenie  Powiatu  Raciborskiego.  Dyrektor  poinformował,  iż  w  bieżącym  roku  planuje 

zakup urządzenia do przeprowadzania badań przesiewowych wad postawy dzieci i młodzieży 

Powiatu  Raciborskiego.  Koszt  zakup  urządzenia  wynosi  20  tys.  zł  i  zostanie  pokryty  

z  dochodów  własnych  jednostki.  Poinformował,  iż  w  dalszym  ciągu  istnieje  wakat  na 

stanowisku głównej księgowej jednostki.  

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zapoznał  się  z  informacją  przedstawioną  przez  Dyrektora 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu nt. realizacji zadań przez w/w jednostkę 

oraz  planowanego  zakupu  urządzenia  do  przeprowadzania  badań  przesiewowych  wad 

postawy dzieci i młodzieży Powiatu Raciborskiego.

Zarząd  Powiatu  polecił  Skarbnikowi  Powiatu  przygotować  kartę  informacją  dot.  analizy 

prawnych  podstaw  możliwości  prowadzenia  wspólnej  księgowości  np.  w  formie  zespołu 

obsługi placówek oświatowych dla wybranych jednostek dla których Powiat Raciborski jest 

organem prowadzącym. Szczegółowych informacji udzieli Starosta.    

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała:

Dominika Świerk-Bara
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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 20.01.2010r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20.01.2010r. 

3. 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.

4. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

nabycie przez Powiat Raciborski udziałów Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej 

w Raciborzu Sp. z o.o.

5. Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr  XXXIX/384/2010  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  05.01.2010r.  w  sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2010r. 

6. Informacja  o  terminach  posiedzeń  komisji  stałych  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

zaplanowanych na miesiąc styczeń 2010r.

7. Dokumentacja  kontroli  z  kontroli  doraźnej  z  zakresu  prowadzenia  rejestru  skarg  

i  wniosków  przeprowadzonej  przez  pracownika  Referatu  Kontroli  i  Audytu 

Wewnętrznego tut. Starostwa w dniu 16.12.2009r. w Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu.
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