
PROTOKÓŁ  NR 155/10
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 2 lutego 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. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  dot.  rachunku  zysków  

i  strat  za  okres  od 01.01.2009r.  do  30.11.2009r.,  bilansu na  dzień 30.11.2009r.,  opisu 

sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec 

listopada  2009r.,  wybranych  wskaźników  statystycznych  dla  oddziałów,  etatyzacji  

na dzień 30.11.2009r., przychodów i kosztów oddziałów i poradni.

2. Informacja Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Raciborzu nt. realizacji 

zadań. 

3. Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu nt. realizacji zadań.

4. Przyjęcie  Protokołu  Nr  154/10  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 26.01.2010r. 

5. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

6. Sprawy różne.

7. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 1

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków 

i strat za okres od 01.01.2009r. do 30.11.2009r., bilansu na dzień 30.11.2009r., opisu sytuacji 

finansowej,  zestawienia  zobowiązań  Szpitala  Rejonowego  w  Raciborzu  na  koniec  
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listopada  2009r.,  wybranych  wskaźników  statystycznych  dla  oddziałów,  etatyzacji  

na dzień 30.11.2009r., przychodów i kosztów oddziałów i poradni.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Szczegółowych informacji w w/w sprawie udzielił obecny na posiedzeniu Dyrektor Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu Ryszard Rudnik.

Dyrektor  Rudnik  poinformował,  iż  koniec  listopada  2009r.  Zakład  zanotował  stratę  

w wysokości  8 736 086,47 zł  jest  to wielkość o 483 177,45 zł  wyższa od straty na koniec 

października  ubiegłego  roku  wynoszącej  8 252 909,02 zł  oraz  o  6 982 689,49 zł  wyższa  

od  straty  w  analogicznym  okresie  w  2008r.,  wynoszącej  1 753 396,98 zł.  Uwzględniając 

amortyzację  w  wysokości  5 145 606,69 zł  Zakład  zanotował  niedobór  finansowy  

w wysokości 3 590 479,78 zł. W okresie jedenastu miesięcy 2009r. zobowiązania ogółem,  

w stosunku do zobowiązań na dzień 31.12.2008r., wzrosły o kwotę 3 789 139,00 zł i na dzień 

30.11.2009r. wynosiły 13 242 518,00 zł. W stosunku do stanu na dzień 31 października ub.r. 

zobowiązania zmalały o kwotę  392 708,00 zł.  Zobowiązania wymagalne wzrosły o kwotę 

74 501,00 zł  do  wartości  2 283 881,00 zł,  zobowiązania  niewymagalne  zmalały  o  kwotę 

467 211,00 zł do wartości 10 958 636,00 zł. 

Jak  podkreślił  Dyrektor  Rudnik  w  2009r.  NFZ  zmienił  wycenę  punktu  rozliczeniowego 

ustalając ją  w wysokości  51 złotych.  W 2008r.  punkt  rozliczeniowy w Szpitalu  wynosił  

55,78  zł.  Na  skutek  zmiany wyceny punktu  rozliczeniowego  finansowanie  obniżyło  się  

o 4,78 zł na punkcie rozliczeniowym co stanowi 9,4% mniej w porównaniu do roku 2008.

W 2009r. Szpital  na oddziałach szpitalnych rozliczył  procedury za 678 990 punktów czyli 

niedobór  środków  finansowych  spowodowany  obniżoną  wyceną  punktu  rozliczeniowego 

wyniósł 3 245 572 złote.

Dyrektor Rudnik przypomniał, iż w 2007r. i 2008r. oprócz środków za rozliczone procedury 

medyczne NFZ finansował wzrost wynagrodzeń pracowników Szpitala. Wysokość środków 

określana była w wartości procentowej od zawartych kontraktów. W 2008r. Fundusz z tego 

tytułu  zapłacił  Szpitalowi  5 357  tys.  złotych.  Środki  te  w  2009r.  wprawdzie  włączono  

do kontraktów szpitalnych ale  za te  środki  Szpital  musiał  wykonać dodatkowe procedury 

medyczne  ponosząc  dodatkowe  koszty.  Dyrektor  Rudnik  podkreślił,  iż  w  2009r.  Szpital 

udzielił  świadczeń  medycznych  ponad  limity  określone  przez  NFZ  w  wysokości  

4 387 tys. złotych. Do dnia dzisiejszego nie zostały one zapłacone przez płatnika. Końcowe 

rozliczenia z NFZ za 2009r. zostaną zamknięte do końca lutego 2010r. Do tego czasu możliwe 

jest uzyskanie zapłaty w drodze negocjacji. 
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Dyrektor Rudnik dodał, iż prowadzona inwestycja budowy Szpitala Miejskiego w Raciborzu 

związana  jest  z  przejmowaniem  majątku  przez  Szpital.  W  2009r.  zaplanowano  wzrost 

wartości  aktywów  o  ok.  17  milionów  złotych  co  automatycznie  będzie  miało 

odzwierciedlenie w wysokości odpisów amortyzacyjnych. W planie finansowym na 2009r. 

zaplanowano wzrost  amortyzacji  w wysokości 1 535 tys.  złotych.  W okresie  od stycznia  

do końca listopada ub.r. odpis amortyzacyjny wzrósł o 599 tys. złotych.

Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu dodał, iż wykonanie większej ilości świadczeń 

medycznych przy tej samej wielkości kontraktu przekłada się na wzrost kosztów. W samej 

tylko pozycji leków nastąpi wzrost o kwotę około 1 689 tys. złotych. Oprócz tego wzrosły 

koszty  związane  z  prowadzoną  działalnością  spowodowane  wzrostem  cen  energii 

elektrycznej,  wody  i  gazu.  W  wyniku  prowadzonych  negocjacji  z  organizacjami 

związkowymi  decyzje  podjęte  w  latach  poprzednich  dotyczące  wzrostu  płac  mają  swoje 

skutki w budżecie tego roku i latach następnych. Plan finansowy zakłada wzrost płac o kwotę 

3 679 tys. złotych oraz świadczeń na rzecz pracowników o kwotę 527 tys. złotych. Wzrost ten 

spowodowany jest również uruchomieniem nowych oddziałów i koniecznością zatrudnienia 

kadry lekarskiej. Uruchomienie nowych oddziałów nie spowodowało wzrostu zatrudnienia. 

Na  koniec  2008r.  zatrudnienie  wynosiło  631  etatów,  a  na  dzień  30.11.2009r.  wynosi  

621 etatów. Natomiast niedoszacowanie kontraktów na nowe oddziały odbiło się negatywnie 

na wyniku Szpitala. 

Podsumowując Dyrektor Rudnik stwierdził, iż za okres od stycznia do końca listopada 2009r. 

strata finansowa Szpitala wynosi 8 736 tys. złotych. Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności 

i uwarunkowania na które Szpital nie ma bezpośredniego wpływu wyraźnie widać, że gdyby 

warunki finansowania pozostały na poziomie roku ubiegłego i płatnik zapłacił za udzielone 

świadczenia sytuacja Szpitala byłaby dobra. Jak podkreślił ma nadzieję,  że Szpital uzyska 

zapłatę  za  część  świadczeń  i  wynik  finansowy  na  koniec  roku  kształtować  się  będzie  

na poziomie 7 mln straty. Natomiast strategia zarządzania Szpitalem w 2010r. polegać będzie 

przede wszystkim na realizowaniu świadczeń medycznych do wysokości planu finansowego. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zapoznał  się  z  kartą  informacyjną  Referatu  Spraw 

Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2009r. do 30.11.2009r., bilansu 

na  dzień  30.11.2009r.,  opisu  sytuacji  finansowej,  zestawienia  zobowiązań  Szpitala 

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

dla oddziałów, etatyzacji na dzień 30.11.2009r., przychodów i kosztów oddziałów i poradni 

postanawiając o dalszym comiesięcznym monitorowaniu sytuacji finansowej Szpitala. 
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Ponadto  Zarząd  polecił,  aby  Dyrektor  Szpitala  wyjaśnił  sens  utrzymywania  Zespołów 

Przewozowych.

Ad. 4

Protokół  Nr  154/10  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  26.01.2010r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

Ad. 5

Starosta omówił projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie:

1. upoważnienia  kierownika  jednostki  do  składania  oświadczeń  woli  związanych  

z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Zespół Szkół Ogólnokształcących  

Nr 1 w Raciborzu, 

2. upoważnienia  kierownika  jednostki  do  składania  oświadczeń  woli  związanych  

z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Zespół Szkół Ogólnokształcących  

Nr 2 w Raciborzu,

3. upoważnienia  kierownika  jednostki  do  składania  oświadczeń  woli  związanych  

z  realizowaniem  bieżącej  działalności  powiatu  przez  Zespół  Szkół  Ekonomicznych  

w Raciborzu,

4. upoważnienia  kierownika  jednostki  do  składania  oświadczeń  woli  związanych  

z  realizowaniem  bieżącej  działalności  powiatu  przez  Zespół  Szkół  Zawodowych  

w Raciborzu,

5. upoważnienia  kierownika  jednostki  do  składania  oświadczeń  woli  związanych  

z  realizowaniem  bieżącej  działalności  powiatu  przez  Zespół  Szkół  Mechanicznych  

w Raciborzu,

6. upoważnienia  kierownika  jednostki  do  składania  oświadczeń  woli  związanych  

z  realizowaniem  bieżącej  działalności  powiatu  przez  Zespół  Szkół  Specjalnych  

w Raciborzu,

7. upoważnienia  kierownika  jednostki  do  składania  oświadczeń  woli  związanych  

z  realizowaniem  bieżącej  działalności  powiatu  przez  Zespół  Szkół  Budowlanych  

i Rzemiosł Różnych w Raciborzu,
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8. upoważnienia  kierownika  jednostki  do  składania  oświadczeń  woli  związanych  

z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Zespół Szkół Ogólnokształcących 

Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu,

9. upoważnienia  kierownika  jednostki  do  składania  oświadczeń  woli  związanych  

z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Centrum Kształcenia Ustawicznego 

w Raciborzu,

10. upoważnienia  kierownika  jednostki  do  składania  oświadczeń  woli  związanych  

z  realizowaniem  bieżącej  działalności  powiatu  przez  Poradnię  Psychologiczno  

- Pedagogiczną w Raciborzu,

11. upoważnienia  kierownika  jednostki  do  składania  oświadczeń  woli  związanych  

z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 

w Raciborzu,

12. upoważnienia  kierownika  jednostki  do  składania  oświadczeń  woli  związanych  

z  realizowaniem  bieżącej  działalności  powiatu  przez  Młodzieżowy  Dom  Kultury  

w Raciborzu,

13. upoważnienia  kierownika  jednostki  do  składania  oświadczeń  woli  związanych  

z  realizowaniem  bieżącej  działalności  powiatu  przez  Młodzieżowy  Ośrodek 

Wychowawczy w Rudach.

W/w projekty uchwał stanowią załączniki od nr 4 do nr 16 do protokołu. 

Jak poinformował Starosta w/w projekty uchwał dotyczą upoważnienia dyrektorów szkół  

i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski do składania w imieniu 

Powiatu Raciborskiego oświadczeń woli w sprawach związanych z:

1. bieżącym  kierowaniem  jednostkami  i  ich  funkcjonowaniem  oraz  administrowaniem 

mieniem, w jakie zostały wyposażone,

2. wykonywaniem  zadań  statutowych  jednostek  i  przeprowadzaniem  postępowań  

o udzielenie zamówień publicznych w ramach tych zadań,

3. dysponowaniem  środkami  budżetowymi  w  ramach  wydatków  określonych  w  planach 

finansowych jednostek za dany rok.

Upoważnienia,  o których mowa w projektach uchwał, udzielane są na czas nie określony. 

Wygasają one z chwilą cofnięcia lub ustania stosunków pracy na stanowiskach kierowników 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierownika jednostki  

do  składania  oświadczeń  woli  związanych  z  realizowaniem bieżącej  działalności  powiatu 

przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu.

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierownika jednostki  

do  składania  oświadczeń  woli  związanych  z  realizowaniem bieżącej  działalności  powiatu 

przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu.

Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierownika jednostki  

do  składania  oświadczeń  woli  związanych  z  realizowaniem bieżącej  działalności  powiatu 

przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu.

Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierownika jednostki  

do  składania  oświadczeń  woli  związanych  z  realizowaniem bieżącej  działalności  powiatu 

przez Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu.

Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierownika jednostki  

do  składania  oświadczeń  woli  związanych  z  realizowaniem bieżącej  działalności  powiatu 

przez Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu.

Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierownika jednostki  

do  składania  oświadczeń  woli  związanych  z  realizowaniem bieżącej  działalności  powiatu 

przez Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu.
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Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierownika jednostki  

do  składania  oświadczeń  woli  związanych  z  realizowaniem bieżącej  działalności  powiatu 

przez Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu.

Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierownika jednostki  

do  składania  oświadczeń  woli  związanych  z  realizowaniem bieżącej  działalności  powiatu 

przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.

Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierownika jednostki  

do  składania  oświadczeń  woli  związanych  z  realizowaniem bieżącej  działalności  powiatu 

przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu.

Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierownika jednostki  

do  składania  oświadczeń  woli  związanych  z  realizowaniem bieżącej  działalności  powiatu 

przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Raciborzu.

Uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierownika jednostki  

do  składania  oświadczeń  woli  związanych  z  realizowaniem bieżącej  działalności  powiatu 

przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu.

Uchwała stanowi załącznik nr 27 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierownika jednostki  
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do składania  oświadczeń  woli  związanych  z  realizowaniem bieżącej  działalności  powiatu 

przez Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu.

Uchwała stanowi załącznik nr 28 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierownika jednostki  

do  składania  oświadczeń  woli  związanych  z  realizowaniem bieżącej  działalności  powiatu 

przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach.

Uchwała stanowi załącznik nr 29 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

Następnie Starosta przedstawił projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie: 

ustalenia  stawek  czynszu  z  tytułu  wydzierżawiania  lub  wynajmowania  nieruchomości 

stanowiących własność Powiatu Raciborskiego oraz zmiany uchwały dot. ustalenia stawek 

czynszu  z  tytułu  wynajmowania  lokali  mieszkalnych,  stanowiących  własność  Powiatu 

Raciborskiego.

W/w projekty uchwał stanowią załączniki od nr 30 do nr 31 do protokołu. 

Szczegółowych  informacji  w  w/w  sprawie  udzielił  Kierownik  Referatu  Gospodarki 

Nieruchomościami Zbigniew Rydzek. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zapoznał  się  z  projektami  uchwał  Zarządu  Powiatu 

Raciborskiego  w  sprawie:  ustalenia  stawek  czynszu  z  tytułu  wydzierżawiania  

lub  wynajmowania  nieruchomości  stanowiących  własność  Powiatu  Raciborskiego  

oraz  zmiany  uchwały  dot.  ustalenia  stawek  czynszu  z  tytułu  wynajmowania  lokali 

mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. Zarząd polecił Kierownikowi 

Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami  przygotować  nową  propozycję  stawek  czynszu,  

o których mowa w w/w projektach uchwał, sugerując ustalenie realnych stawek minimalnych. 

Sekretarz  Powiatu  zaprezentowała  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w sprawie złożenia do Ministra Skarbu Państwa wniosku o nieodpłatne przekazanie na rzecz 

Powiatu  Raciborskiego  udziałów  Skarbu  Państwa  w  Przedsiębiorstwie  Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie złożenia do Ministra Skarbu Państwa 
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wniosku o nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu Raciborskiego udziałów Skarbu Państwa 

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

Uchwała stanowi załącznik nr 33 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10.

Ad. 6

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia zmian 

w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2010r. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i  Wspierania 

Przedsiębiorczości  na  Zamku  Piastowskim  w  Raciborzu,  Powiatowego  Centrum  Pomocy 

Rodzinie w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu na 2010r.

Wicestarosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu 

dot. przyjęcia propozycji dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat 

Raciborski  oraz  zespołu  ds.  kierunków  kształcenia  odnośnie  zadań  naborowych  na  rok 

szkolny 2010/2011.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 35 do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zapoznał  się  z  kartą  informacyjną  Referatu  dot.  przyjęcia 

propozycji  dyrektorów szkół  ponadgimnazjalnych  prowadzonych przez  Powiat  Raciborski 

oraz  zespołu  ds.  kierunków  kształcenia  odnośnie  zadań  naborowych  na  rok  szkolny 

2010/2011. Polecił, aby Referat Edukacji, Kultury i Sportu przygotował uzupełnienie zadań 

naborowych  poszczególnych  szkół  i  placówek,  dla  których  organem  prowadzącym  jest 

Powiat Raciborski o propozycję i liczbę otwartych oddziałów w latach 2006-2009. 

Starosta  zaprezentował  kartę  informacyjną  Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami  

dot.  sprawozdania  z  realizacji  Uchwały  Nr  V/78/2003  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

z  dnia  25.02.2003r.  w  sprawie  określenia  zasad  nabywania,  zbywania  i  obciążania 

nieruchomości  stanowiących  własność  Powiatu  Raciborskiego  oraz  ich  wydzierżawiania  

lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 36 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego pozytywnie zaopiniował sprawozdanie z realizacji Uchwały 

Nr V/78/2003 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25.02.2003r. w sprawie określenia zasad 
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nabywania,  zbywania  i  obciążania  nieruchomości  stanowiących  własność  Powiatu 

Raciborskiego oraz  ich  wydzierżawiania  lub  wynajmowania  na  okres  dłuższy niż  3  lata  

oraz  postanowił  o  jego  przekazaniu  na  sesję  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 09.03.2010r.

Starosta  przedstawił  interpelację  Radnego  Marka  Kurpisa  zgłoszoną  na  XL  sesji  Rady 

Powiatu Raciborskiego w dniu 26.01.2010r., która stanowi załącznik nr 37 do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  polecił  Kierownikowi  Referatu  Inwestycji  i  Remontów 

udzielić  odpowiedzi  na interpelację  Radnego Marka Kurpisa zgłoszoną na XL sesji  Rady 

Powiatu Raciborskiego w dniu 26.01.2010r.

Starosta  poinformował,  iż  w dniu  02.02.2010r.  o  godz.  13.00  rozpoczęło  się  posiedzenie 

Komisji Rewizyjnej.

W/w informacja stanowi załącznik nr 38 do protokołu. 

Ad. 7

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 XL/385/2010 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.01.2010r.  w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2010r.

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

Ad. 2 i Ad. 3

Starosta  przywitał  na  posiedzeniu  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego:  Dyrektora  Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu Danutę Hryniewicz i Dyrektora Zespołu Szkół 

Mechanicznych w Raciborzu Sławomira Janowskiego. 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 
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motywacyjnych. Przy ustalaniu kolejnych dodatków Członkowie Zarządu chcieliby posiadać 

informację o realizacji obowiązków przez dyrektorów, o których mowa w § 6 Regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest  Powiat Raciborski (np.  umiejętnego gospodarowania środkami 

finansowymi,  realizacji  polityki  oświatowej  Powiatu  Raciborskiego,  pozyskiwania 

pozabudżetowych  środków  na  realizację  zadań  statutowych).  W  związku  z  powyższym 

Starosta oddał głos Dyrektorowi PPP w Raciborzu. 

Dyrektor Danuta Hryniewicz przedstawiła informację nt. działalności kierowanej placówki, 

która stanowi załącznik nr 40 do protokołu. Zwróciła szczególną uwagę na fakt, iż oprócz 

realizacji codziennych zadań Poradnia realizuje:

1. Dni 6 – latka – dla nauczycieli kl. 0,

2. Dzień Świadomej Dysleksji (zajęcia dla rodziców i nauczycieli), 

3. Dzień Bezpiecznego Internetu czyli badania jak dzieci i młodzież korzystają z internetu, 

4. konkurs „Oswajanie Ortografii”, 

5. Akademię Świadomego Rodzica, 

6. Tydzień Kariery, 

7. Targi Edukacyjne, 

8. projekt „Psycholog w gimnazjum”. 

Jak dodała Dyrektor PPP w Raciborzu od wiosny b.r. ruszy projekt pt. „Poradnia w Gminie”. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z informacją przedstawioną przez Dyrektora 

Poradni  Psychologiczno  -  Pedagogicznej  w  Raciborzu  nt.  realizacji  zadań  

przez w/w jednostkę postanowił, iż zaproponuje, aby dyrektorzy szkół, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski zintensyfikowali współpracę z psychologami Poradni, 

pod  kątem  objęcia  terapią  uczniów,  którzy  przystępują  do  egzaminów  maturalnych.  

O powyższej  propozycji  poinformuje  dyrektorów  Kierownik  Referatu  Edukacji,  Kultury  

i Sportu na kolejnej naradzie.

Następnie  głos  zabrał  Dyrektor  Zespołu  Szkół  Mechanicznych  w  Raciborzu  

Sławomir Janowski. 

Dyrektor  Janowski  przypomniał,  iż  Zespół  Szkół  Mechanicznych  w  Raciborzu  jest 

największą placówką oświatową prowadzoną przez Powiat Raciborski. Największą i cieszącą 

się także największym zainteresowaniem, na co wskazują wyniki naboru do klas pierwszych 
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od  kilku  lat.  Taka  sytuacja  to  z  jednej  strony  ogromny  powód  do  dumy,  a  z  drugiej 

zobowiązuje do większego wysiłku. Do głównych zalet Szkoły należy zaliczyć:

1. pozyskiwanie  środków  zewnętrznych,  przede  wszystkim  z  funduszy  europejskich  

(udało się pozyskać ponad 150 tys. euro z programu Leonardo da Vinci), 

2. udział w programach Comenius oraz Młodzież w działaniu; a od tego roku w projekcie 

"Inwestycja w przyszłość" finansowym z EFS,

3. dostosowywanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy i zainteresowań uczniów,

4. współpraca z raciborskimi zakładami pracy - np. z Rafako (dzięki temu absolwenci są 

lepiej przygotowani do podjęcia pracy),

5. organizacja licznych działań mających na celu pomoc uczniom w trudnych sytuacjach  

nie tylko związanych ze szkołą, ale także tych pozaszkolnych,

6. aktywna współpraca z prokuraturą, policją, sądem i kuratorami sądowymi,

7. dobre i bardzo dobre wyniki egzaminów: maturalnego i zawodowego,

8. pozytywny odbiór szkoły w środowisku lokalnym,

9. podkreślanie  roli  tradycji  szkoły  (np.  obchody jubileuszu  szkoły,  wydanie  monografii 

szkoły),

10. współudział  w  różnych  inicjatywach  podejmowanych  w  środowisku  lokalnym 

(prezentacja  prac uczniów szkoły w pierwszej  gali  kultury,  prezentacja  prac uczniów  

w „Festiwalu Nauki" w Gimnazjum w Nędzy, współorganizator Raciborskich Dni Nauki 

i  Techniki,  przygotowanie  części  artystycznej  z  okazji  rocznicy  wprowadzenia  stanu 

wojennego (występ w kopalni Wujek), rocznicy utworzenia Solidarności i wiele innych).

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zapoznał  się  z  informacją  Dyrektora  Zespołu  Szkół 

Mechanicznych w Raciborzu nt. realizacji zadań przez w/w jednostkę.

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała:

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

obecności:

1. Adam Hajduk 

2. Andrzej Chroboczek 

3. Norbert Parys 

4. Brygida Abrahamczyk 

5. Adam Wajda 
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Załączniki:

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 02.02.2010r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 02.02.2010r. 

3. Karta  informacyjna  Referatu  Spraw  Społecznych  dot.  rachunku  zysków  

i  strat  za  okres  od  01.01.2009r.  do 30.11.2009r.,  bilansu na dzień  30.11.2009r.,  opisu 

sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec 

listopada  2009r.,  wybranych  wskaźników  statystycznych  dla  oddziałów,  etatyzacji  

na dzień 30.11.2009r., przychodów i kosztów oddziałów i poradni.

4. Projekt  uchwały Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  upoważnienia  kierownika 

jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności 

powiatu przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu.

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierownika jednostki 

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu 

przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu.

6. Projekt  uchwały Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  upoważnienia  kierownika 

jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności 

powiatu przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu.

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierownika jednostki 

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu 

przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu.

8. Projekt  uchwały Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  upoważnienia  kierownika 

jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności 

powiatu przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu.

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierownika jednostki 

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu 

przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu.

10. Projekt  uchwały Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  upoważnienia  kierownika 

jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności 

powiatu przez Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu.

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierownika jednostki 

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu 

przez Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu.
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12. Projekt  uchwały Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  upoważnienia  kierownika 

jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności 

powiatu przez Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu.

13. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierownika jednostki 

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu 

przez Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu.

14. Projekt  uchwały Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  upoważnienia  kierownika 

jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności 

powiatu przez Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu.

15. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierownika jednostki 

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu 

przez Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu.

16. Projekt  uchwały Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  upoważnienia  kierownika 

jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności 

powiatu przez Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu.

17. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierownika jednostki 

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu 

przez Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu.

18. Projekt  uchwały Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  upoważnienia  kierownika 

jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności 

powiatu przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.

19. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierownika jednostki 

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu 

przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.

20. Projekt  uchwały Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  upoważnienia  kierownika 

jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności 

powiatu przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu.

21. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierownika jednostki 

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu 

przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu.

22. Projekt  uchwały Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  upoważnienia  kierownika 

jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności 

powiatu przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Raciborzu.
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23. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierownika jednostki 

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu 

przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Raciborzu.

24. Projekt  uchwały Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  upoważnienia  kierownika 

jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności 

powiatu przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu.

25. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierownika jednostki 

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu 

przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu.

26. Projekt  uchwały Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  upoważnienia  kierownika 

jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności 

powiatu przez Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu.

27. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierownika jednostki 

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu 

przez Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu.

28. Projekt  uchwały Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  upoważnienia  kierownika 

jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności 

powiatu przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach.

29. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierownika jednostki 

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu 

przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach.

30. Projekt  uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia stawek czynszu  

z  tytułu  wydzierżawiania  lub  wynajmowania  nieruchomości  stanowiących  własność 

Powiatu Raciborskiego.

31. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zmiany  uchwały  

dot. ustalenia stawek czynszu z tytułu wynajmowania lokali mieszkalnych, stanowiących 

własność Powiatu Raciborskiego.

32. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie złożenia do Ministra Skarbu 

Państwa wniosku o nieodpłatne przekazanie na rzecz Powiatu Raciborskiego udziałów 

Skarbu Państwa w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o. 

33. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie złożenia do Ministra Skarbu Państwa 

wniosku  o  nieodpłatne  przekazanie  na  rzecz  Powiatu  Raciborskiego  udziałów Skarbu 

Państwa w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o.
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34. Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  dot.  przedstawienia  zmian  w  planach 

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2010r. 

35. Karta  informacyjna  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  dot.  przyjęcia  propozycji 

dyrektorów  szkół  ponadgimnazjalnych  prowadzonych  przez  Powiat  Raciborski  

oraz  zespołu  ds.  kierunków  kształcenia  odnośnie  zadań  naborowych  na  rok  szkolny 

2010/2011.

36. Karta  informacyjna  Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami  dot.  sprawozdania  

z  realizacji  Uchwały Nr V/78/2003 Rady Powiatu Raciborskiego z  dnia 25.02.2003r.  

w  sprawie  określenia  zasad  nabywania,  zbywania  i  obciążania  nieruchomości 

stanowiących  własność  Powiatu  Raciborskiego  oraz  ich  wydzierżawiania  

lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata. 

37. Interpelacja  zgłoszona  na  sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  26.01.2010r.  

(pismo nr BR. 0045-2/10 z dnia 01.02.2010r.).

38. Informacja Biura Rady o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 02.02.2010r. 

(pismo nr BR. 0058-7/1/10 z dnia 27.01.2010r.).

39. Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XL/385/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.01.2010r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010r.

40. Informacja nt. działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu.
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