PROTOKÓŁ NR 19/07
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego
w dniu 20 marca 2007r.
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. Wizja na terenie Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu.
2. Wizja na terenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.
3. Przyjęcie

Protokołu

Nr

18/07

z

posiedzenia

Zarządu

Powiatu

Raciborskiego

w dniu 13.03.2007r.
4. Sprawy bieżące.
5. Protokół z kontroli problemowej gospodarki finansowej, przeprowadzonej w okresie
od 14.02.2007r. do 02.03.2007r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu oraz projekt
wystąpienia pokontrolnego.
Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik nr 2
do niniejszego protokołu.

Ad. 1
W trakcie wizji na terenie Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu,
Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego zapoznali się z zasadami funkcjonowania Domu.
Szczegółowych informacji w w/w sprawie udzialiła Dyrektor DPS „Złota Jesień”
w Raciborzu Jolanta Rabczuk. Pani Dyrektor poinformowała, iż statutowa liczba
mieszkańców wynosi 208, koszt utrzymania mieszkańca to 1 952,00zł. Aktualnie 8 osób
czeka na przyjęcie do Domu.
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W dalszej części posiedzenia Dyrektor Rabczuk zapoznała zebrnaych z zasadmi odpłatności
za pobyt w domach pomocy społecznej. Przekazała, iż zmiany przepisów dot. pomocy
społecznej i dochodów samorządu terytorialnego dokonane w 2004r. stopniowo stawiają
w nowej sytuacji domy pomocy społecznej. Ustawodawca podzielił mieszkańców domów
pomocy społecznej na tych, którzy byli przyjęci przed 01.01.2004r. oraz na tzw. nowo
przyjętych, tj. po 01.01.2004r. Na osoby przyjęte na starych zasadach powiat otrzymuje
dotację z budżetu państwa, ponadto osoby te ponoszą odpłatność za pobyt w wysokości 70 %
swojego dochodu (nie więcej niż 954zł). Wysokość dotacji z budżetu państwa na mieszkańca
domu pomocy społecznej przyjętego na starych zasadch nieznacznie rośnie z roku na rok.
Wysokość dotacji na mieszkańca DPS „Złota Jesień” w Raciborzu w 2005r. wynosiła
– 1 270,00zł, w 2006r. – 1 344,00zł, a w 2007r. wynosi 1 368,00zł.
Osoby na nowych zasadach kierowane są do dps-ów przez gminy (ops-y). Na te osoby nie jest
już udzielana dotacja z budżetu państwa – w pokrywaniu kosztów ich pobytu uczestniczy
najbliższa rodzina (pod warunkiem, że posiada odpowiedni wysoki dochód) oraz gmina,
z której mieszkaniec pochodzi (gminom zostały zwiększone dochody własne, aby mogły
realizować to zadanie). W praktyce to na gminy spada główny ciężar finansowania pobytów
nowo przyjętych mieszkańców domów pomocy społecznej. Dyrektor Rabczuk podkreśliła,
iż w niektórych powiatach widoczne staje się zagrożenie domów pomocy społecznej brakiem
odpowiedniej liczby mieszkańców. Szacuje się, że w całym kraju ok. 20 % miejsc jest
wolnych w domach pomocy społecznej, stąd zagrożenie, że niektóre domy będą likwidowane
czy łączone. Zauważa się również, że gminy bardzo niechętnie kierują mieszkańców
do dps-ów, zastępując tę formę pomocy inną, tj. umieszczaniem w zakładach opieki
leczniczej.
Następnie Dyrektor Rabczuk przedstawiła strukturę zatrudnienia w Domu Pomocy Społecznej
„Złota

Jesień”

w

Raciborzu.

Poinformowała,

iż

zatrudnia

119

pracowników,

w tym 10 administracyjno-księgowych, 11 gospodarczych oraz 15 w kuchni. Pozostałe osoby
to pracownicy opiekuńczo-rehabilitacyjni.
Główne zagrożenia dla funkcjonowania DPS „Złota Jesień” w Raciborzu, zdaniem Dyrektor
Rabczuk, to: problemy z alkoholem oraz zwiększona umieralność pensjonariuszy.
Ponadto Dyrektor Rabczuk uznała za konieczne przypomnienie Radom Gmin Powiatu
Raciborskiego o obowiązku kierowania mieszkańców do domów pomocy społecznej.
Na tym spotkanie zakończono.
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Ad. 2

W trakcie wizji na terenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu,
Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z głównymi zadaniami realizowanymi
przez Centrum. Szczegółowych informacji w w/w sprawie udzielił Dyrektor Henryk
Hildebrand.
Dyrektor PCPR w Raciborzu poinformował, iż podstawowym i najważniejszym zadaniem
jest zapewnienie opieki dzieciom jej pozbawionym. Obowiązek ten realizowany jest poprzez
umieszczanie dzieci w rodzinach zastępczych oraz w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo
– Wychowawczej w Pogrzebieniu. Na terenie Powiatu Raciborskiego funkcjonuje 120 rodzin
zastępczych (84 rodziny spokrewnione z dzieckiem, 36 nie spokrewnionych z dzieckiem),
w których przebywa 192 dzieci. Dyrektor Hildebrand przekazał, iż od 2003r. PCPR prowadzi
akcję naboru kandydatów na pełnienie funkcji rodzin zastępczych, z udziałem lokalnych
mediów. Odpowiedź społeczeństwa jest coraz słabsza, a liczba dzieci kierowanych przez sąd
do rodzinnej opieki zastępczej często jest wyższa od liczby posiadanych wolnych rodzin
zastępczych. Ponadto na terenie Powiatu Raciborskiego funkcjonują dwie rodziny zastępcze
pełniące funkcję pogotowia rodzinnego dla dzieci do 10 lat. Do tej formy opieki kierowane
są dzieci na pobyt okresowy do czasu unormowania sytuacji życiowej dziecka, nie dłużej
niż na 12 miesięcy, chyba że szczególne okoliczności wskazują na potrzebę wydłużenia tego
okresu, jednak nie dłużej niż o dalsze 3 miesiące. Rodziny te zamieszkują na terenie Gmin:
Kuźnia Raciborska (Turze) oraz Nędza (Górki Śląskie). Dodatkowo na terenie Powiatu
Raciborskiego funkcjonuje 5 tzw. zawodowych rodzin zastępczych (wielodzietnych),
w każdej z nich można umieścić do 6 dzieci. Jak dodał Dyrektor Hildebrand,
PCPR w Raciborzu poszukuje kandydatów na zawodową rodzinę zastępczą – specjalistyczną,
która byłaby gotowa przyjąć dzieci niepełnosprawne oraz z innymi problemami. Ponadto
8 dzieci z Powiatu Raciborskiego przebywa w rodzinach zastępczych na terenie innych
powiatów (Kluczbork, Wodzisław Śląski, Zabrze). Na utrzymanie tych dzieci, zgodnie
z zawartymi porozumieniami, Powiat Raciborski przekazuje środki finansowe.
Dyrektor PCPR w Raciborzu przypomniał, iż od 2005r. na terenie Powiatu Raciborskiego
działa Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pogrzebieniu. Placówka
ta dysponuje 23 miejscami dla dziewcząt i chłopców. Zapewnia opiekę całodobową
oraz wychowanie. Miesięczny koszt pobytu dziecka w tej placówce wynosił w 2005r.
– 2 000zł, w 2006r. – 2 030zł, a od 2007r. wynosi 2 060zł. Zdaniem Dyrektora, pomimo
rozbudowanego systemu rodzinnej opieki zastępczej i posiadania Wielofunkcyjnej Placówki
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Opiekuńczo-Wychowawczej w Pogrzebieniu, występują poważne problemy z zapewnieniem
wszystkim dzieciom (sierotom społecznym i biologicznym) opieki i wychowania.
Optymalnym rozwiązaniem dla tej sytuacji byłoby posiadanie drugiej, własnej placówki
opiekuńczo – wychowawczej.
Dyrektor Hildebrand poinformował, iż bardzo istotną sferą działalności Centrum jest pomoc
osobom

niepełnosprawnym.

W

Powiecie

Raciborskim

żyje

ok.

12

000

osób

niepełnosprawnych. Działania powiatu na rzecz osób niepełnosprawnych ograniczone
są wysokością przekazywanych Centrum środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych oraz określonym przepisami katalogiem zadań. Podstawowym
problemem udzielania pomocy najbardziej potrzebującym osobom niepełnosprawnym jest
obowiązek posiadania przez te osoby środków na tzw. wkład własny – min. 20%.
Dyrektor przekazał, iż w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu
zatrudnionych jest 10 osób (9,75 etatu). Takie zatrudnienie pozwala na prawidłowe
realizowanie statutowych zadań. Dodatkowo od marca 2007r. zatrudniony jest psycholog
(na podstawie umowy zlecenia). Liczbę zatrudnionych oraz ich kwalifikacje Dyrektor uznał
za wystarczające (wszyscy pracownicy posiadają wymagane na danym stanowisku
wykształcenie).
Podsumowując swoją wypowiedź, Dyrektor PCPR w Raciborzu stwierdził, iż głównym
zagrożeniem w kontekście realizacji zadań Centrum, jest brak możliwości zapewnienia opieki
(w krótkim czasie lub niezwłocznie) wszystkim dzieciom, wobec których sąd orzekł
umieszczenie w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej.
Na tym spotkanie zakończono.

Ad. 3
Protokół Nr 18/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13.03.2007r.
przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

Ad. 4
Starosta

przedstawił

kartę

informacyjną

Referatu

Gospodarki

Nieruchomościami

dot. wydzierżawienia/wynajęcia pomieszczeń w pawilonie „2A” – obiekt kuchni, będących
w użytkowaniu Szpitala Rejonowego w Raciborzu, stanowiących własność Powiatu
Raciborskiego.
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W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Starosta poinformował, iż Firma KSM Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie złożyła
ofertę na wydzierżawienie pomieszczeń w pawilonie „2A” – obiekt kuchni. Zgodnie
z

przedłożoną

propozycją

w/w

podmiot

planuje

wykonanie

w

przedmiotowych

pomieszczeniach kuchni szpitalnej oraz zaplecza do żywienia personelu i gości.
Wyżej opisany obiekt znajduje się w użytkowaniu Szpitala Rejonowego w Raciborzu.
Stosownie do przepisów

ustawy z dnia 30.08.1991r. o zakładach opieki zdrowotnej

(Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89) samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami.
Jednocześnie powołany wyżej akt prawny nakłada na samodzielny zakład opieki zdrowotnej
obowiązek oddania w dzierżawę nieruchomości stosownie do zasad określonych
przez podmiot, który utworzył zakład, w tym przede wszystkim uzyskanie stosownej zgody.
Na podstawie 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 (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 33, poz. 925), Zarząd Powiatu został upoważniony
do wydzierżawiania nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata.
Z uwagi na charakter rzeczy mającej być przedmiotem umowy, właściwsze wydaje się,
aby przekazanie do użytkowania pomieszczeń zostało oparte na podstawie umowy najmu.
Podjęcie stosownej uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego pozwoli Dyrektorowi Szpitala
Rejonowego w Raciborzu na dalsze kontynuowanie procedury mającej na celu wynajęcie
pomieszczeń pawilonu „2A”. Oddanie nieruchomości w najem na okres dłuższy niż 3 lata
odbywa się w oparciu o procedurę przetargową.
Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie
pomieszczeń w pawilonie „2A” – obiekt kuchni, będących w użytkowaniu Szpitala
Rejonowego w Raciborzu, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07.
Starosta

omówił

kartę

informacyjną

Referatu

Gospodarki

Nieruchomościami

dot. wydzierżawienia części działki nr 144/10 położonej w Raciborzu przy Placu Okrzei 4,
stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.
W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
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Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na podjęcie przez Referat Gospodarki
Nieruchomościami czynności zmierzających do zawarcia z Panem Markiem Psottą umowy
dzierżawy części działki nr 144/10 położonej w Raciborzu przy Placu Okrzei 4, stanowiącej
własność Powiatu Raciborskiego oraz naliczenie stawki czynszu dzierżawnego na podstawie
Uchwały Nr V/78/2003 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25.02.2003r. Następnie Referat
podejmie działania zmierzające do zbycia przedmiotowego gruntu czyli wykonanie podziału
działki oraz wyceny.
Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. Uchwały
Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Wicestarosta poinformował, iż Powiatowa Społeczna Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
wyraziła pozytywną opinię na temat projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego
w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych
na realizację tych zadań w roku 2007.
Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił przekazać, Przewodniczącemu Rady Powiatu
Raciborskiego,

Uchwałę

nr

11/VI/2007

Powiatowej

Społecznej

Rady

ds.

Osób

Niepełnosprawnych z dnia 15.03.2007r. w sprawie opinii na temat w/w projektu uchwały
Rady Powiatu Raciborskiego, z prośbą o przekazanie radnym.
Odnośnie Uchwały nr 12/VI/2007 Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
z dnia 15.03.2007r. w sprawie utworzenia gabinetu stomatologicznego dla osób
niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi, Zarząd polecił Kierownikowi Referatu
Spraw Społecznych wystąpić do Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu w sprawie
przedstawienia kosztów funkcjonowania w/w gabinetu, wysokości kontraktu przekazywanego
przez Narodowy Fundusz Zdrowia na świadczenie tego typu usług zdrowotnych.
Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej
i Rolnictwa dot. dofinansowania do zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Pawłowie” dla Gminy Pietrowice Wielkie.
W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Zarząd

Powiatu

Raciborskiego

wyraził

zgodę

na

dofinansowanie

do

zadania

pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pawłowie” dla Gminy
Pietrowice Wielkie w wysokości do 50 000zł.
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Starosta zapoznał zebranych z pismem Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Raciborzu w sprawie udzielenia pomocy finansowej przy zakupie nowego ciężkiego
samochodu gaśniczego na wyposażenie jednostki. Koszt zakupu nowego samochodu to
wydatek rzędu 800 000zł. Z uzyskanych informacji wynika, iż Komenda Wojewódzka
Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach dofinansowuje ok. 50% ceny, a pozostałą część
jednostka musi zgromadzić we własnym zakresie.
W/w pismo stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Zarząd Powiatu Raciborskiego dostrzegł potrzebę udzielenia pomocy finansowej przy zakupie
nowego ciężkiego samochodu gaśniczego na wyposażenie Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Raciborzu. Natomiast decyzja co do przekazania środków finansowych
zostanie podjęta przy podziale nadwyżki budżetowej.
Skarbnik Powiatu omówiła zmiany do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego
w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007r. Poinformowała,
iż stosowną autopoprawkę oraz tekst jednolity projektu przedłoży na kolejnym posiedzeniu.

Ad. 5

Obecna

na

posiedzeniu

Kierownik

Referatu

Kontroli

i

Audytu

Wewnętrznego

Danuta Borowik zapoznała zebranych z protokołem z kontroli problemowej gospodarki
finansowej, przeprowadzonej w dniach od 14.02.2007r. do 02.03.2007r. w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Raciborzu oraz projektem wystąpienia pokontrolnego.
W/w protokół oraz projekt wystąpienia pokontrolnego stanowią załącznik nr 10
do niniejszego protokołu.
Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem z kontroli problemowej gospodarki
finansowej, przeprowadzonej w dniach od 14.02.2007r. do 02.03.2007r. w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Raciborzu oraz zaakceptował projekt wystąpienia pokontrolnego.
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 20.03.2007r.
2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20.03.2007r.
3. Informacja nt. działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu (pismo
nr DA. 0717-8/1/2007 z dnia 15.03.2007r.).
4. Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. wydzierżawienia
/wynajęcia pomieszczeń w pawilonie „2A” – obiekt kuchni, będących w użytkowaniu
Szpitala Rejonowego w Raciborzu, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego.
5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie
pomieszczeń w pawilonie „2A” – obiekt kuchni, będących w użytkowaniu Szpitala
Rejonowego w Raciborzu, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego.
6. Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. wydzierżawienia części
działki nr 144/10 położonej w Raciborzu przy Placu Okrzei 4, stanowiącej własność
Powiatu Raciborskiego.
7. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. Uchwały Powiatowej Społecznej
Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
8. Karta informacyjna Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa
dot. dofinansowania do zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Pawłowie” dla Gminy Pietrowice Wielkie.
9. Pismo

Komendanta

Powiatowej

Państwowej

Straży

Pożarnej

w

Raciborzu

nr PK-0723/3/07 z dnia 28.02.2007r.
10. Protokół z kontroli problemowej gospodarki finansowej, przeprowadzonej w okresie
od 14.02.2007r. do 02.03.2007r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu oraz projekt
wystąpienia pokontrolnego (pismo nr TK. 0913-5-2/07 z dnia 16.03.2007r.).
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