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PROTOKÓŁ  NR 28/07 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 6 czerwca 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. Przyjęcie Protokołu Nr 27/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 29.05.2007r.  

2. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Szpitala Rejonowego w Raciborzu sporządzonego na dzień 31.12.2006r.  

3. Informacja na temat sieci i stanu dróg powiatowych.  

4. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

5. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

6. Sprawy bieżące.  

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Starosta poinformował, iż w dniu 08.06.2007r. odbędzie się wspólne posiedzenie Zarządu 

Powiatu Raciborskiego z Zarządem Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego. Posiedzenie 

odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Kędzierzynie – Koźlu o godz. 9.00. Tematem 

wspólnego posiedzenia Zarządów Powiatów Raciborskiego i Kędzierzyńsko – Kozielskiego 

będzie aktualna sytuacja w służbie zdrowia oraz problematyka związana z  funkcjonowaniem 

szpitali.  

Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego powrócili do ustaleń z posiedzenia  

w dniu 29.05.2007r., w trakcie którego została przedstawiona karta informacyjna Referatu 

Edukacji, Kultury i Sportu dot. zakupu oprogramowania Sigma Optivum. Ustalono wówczas, 
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iż decyzja w powyższej sprawie zostanie podjęta po przeprowadzeniu prezentacji 

multimedialnej przedmiotowego programu. 

Obecny na posiedzeniu Dyrektor firmy VULCAN Bogdan Lewandowski zaprezentował 

oprogramowanie Sigma Optivum.  

Po prezentacji multimedialnej, Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zakup 

oprogramowania Sigma Optivum bez hostingu serwera www i umieszczenie programu  

na serwerze Starostwa Powiatowego w Raciborzu (w ramach środków finansowych będących 

w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu).  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 27/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 29.05.2007r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Szpitala Rejonowego w Raciborzu sporządzonego na dzień 

31.12.2006r.  

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

Starosta poinformował, iż Dyrektor Szpitala Rejonowego złożył sprawozdanie finansowe 

sporządzone na dzień 31.12.2006r. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz Opinię i Raport Biegłego 

Rewidenta o sprawozdaniu. Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2006r. 

składa się ze sprawozdana z działalności Szpitala w roku 2006 i planu na rok 2007, 

wprowadzenia do sprawozdania finansowego, rachunku zysków i strat, bilansu, zestawienia 

zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunku przepływów pieniężnych.  

Szczegółowych informacji w w/w sprawie udzielili: Dyrektor Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu Ryszard Rudnik oraz Główny Księgowy Stanisław Mucha.  

Główny Księgowy Szpitala Rejonowego w Raciborzu poinformował, iż sprawozdanie 

finansowe za rok 2006 zostało zbadane przez inny podmiot niż w latach ubiegłych,  

tj. przez „BILANS” Sp. z o. o. w Rybniku. Zdaniem Biegłego Rewidenta sprawozdanie 

„przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej             

i finansowej badanej jednostki” oraz sprawozdanie finansowe „sporządzone zostało,                 
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we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie 

zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg 

rachunkowych”. Główny Księgowy poinformował, iż za ubiegły rok obrotowy Szpital  

na swojej działalności poniósł stratę w kwocie 6 899 504,33 zł. Strata bilansowa Szpitala jest 

wynikiem zaliczenia w koszty wysokiego odpisu amortyzacyjnego od środków trwałych  

– 8 382 708,04zł. Należy zwrócić również uwagę na fakt, iż rok 2006 zapisał się w historii 

Szpitala strajkiem lekarzy, który udało się „wygasić” praktycznie po 4 dniach – spełniając 

żądania płacowe pracowników. Koszt tej operacji przekroczył 1 300 000 zł, co zaważyło  

na sytuacji finansowej. Daleko większe, negatywne konsekwencje miał spór zbiorowy 

anestezjologów, którego skutkiem było odejście całego zespołu. Sytuacja została wprawdzie 

załagodzona poprzez zatrudnienie anestezjologów za pośrednictwem firmy Falck, lecz tego 

typu rozwiązanie nie spełnia założonych oczekiwań. Jak dodał Główny Księgowy Szpitala  

w 2007r. planowana jest „odbudowa” zespołu anestezjologów zatrudnionych na umowę  

o pracę. Jeżeli chodzi o sprawy finansowe, to działania były skoncentrowane na realizacji 

programu restrukturyzacji zadłużenia. Szpital Rejonowy w Raciborzu decyzję Wojewody 

Śląskiego o warunkach restrukturyzacji otrzymał 27.10.2005r. Decyzja ta określała szereg 

warunków, które należy spełnić, aby uzyskać pozytywną ocenę realizowanego programu. 

Głównymi warunkami m.in. były: zawarcie umów z wierzycielami, co do restrukturyzacji 

starych długów, spłata wszystkich zobowiązań względem pracowników wynikających  

z ustawy „203”, brak przeterminowanych zobowiązań publicznoprawnych.  

Ponadto Główny Księgowy Szpitala Rejonowego w Raciborzu poinformował, iż w 2006r. 

realizowane były wystarczające przychody oraz utrzymana dyscyplina kosztów. Jeżeli chodzi 

o poziom zadłużenia, to wyniki roku 2006 wykazują dobrą skuteczność w tym zakresie. 

Obecny poziom oscyluje w graniach 15 500 000zł. Oceniając poziom funduszy obcych 

Szpitala należy mieć na uwadze, iż wskutek podwyżek wynagrodzeń o 30% w ubiegłym roku 

– w tej samej proporcji wzrosły zobowiązania regularne związane z pochodnymi  

od wynagrodzeń: z tytułu składek ZUS, podatku od osób fizycznych oraz kwot wynagrodzeń 

przewidzianych do wypłaty rejestrowanych ma koniec roku. Z drugiej strony, zgodnie  

z programem restrukturyzacji następuje systematyczny spadek zobowiązań ogółem Szpitala. 

Różnice pomiędzy programem a realizacją wynikają ze wzrostu zobowiązań pochodnych  

od wynagrodzeń oraz z podwyższenia kwoty pożyczki restrukturyzacyjnej o ponad 480 000zł. 

Wzrost zobowiązań z tytułu pożyczki restrukturyzacyjnej zostanie skompensowany 

zwiększoną kwotą umorzenia – 70%, a nie jak było poprzednio 50%. Ważne jest, że Szpital 

na dzień 31.12.2006r. nie posiada innych przeterminowanych zobowiązań publicznoprawnych 
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oprócz składki PFRON – ok. 300 000zł. Aktualnie czynione są starania o umorzenie tego 

zobowiązania. W przypadku spełnienia warunków restrukturyzacji Szpital może liczyć  

na umorzenia zobowiązań z następujących tytułów:  

1. umorzenie zobowiązań publicznoprawnych – 1 300 000zł,  

2. umorzenie pożyczki restrukturyzacyjnej udzielonej przez tut. Starostwo – 2 000 000zł,  

3. umorzenie pożyczki restrukturyzacyjnej z BGK – 3 100 000zł – 3 500 000zł.  

 

Jak podkreślił Główny Księgowy, po zakończeniu programu restrukturyzacji łączne 

zadłużenie Szpitala nie powinno przekroczyć 8 000 000zł – 9 000 000zł. Poinformował 

również, iż zgodnie z uwagami Biegłego Rewidenta w sprawozdaniu finansowym za 2006r. 

utworzono rezerwy na zobowiązania z tytułu: 

1. nagród jubileuszowych – 479 841,68zł,  

2. odpraw emerytalnych – 228 835,18zł,  

3. niewykorzystanych urlopów – 124 985,40zł.  

 

Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu podsumował, iż działania w sferze zarządzania 

jednostką skupione będą na racjonalizacji kosztów prowadzenia działalności i utrzymaniu 

bieżącej płynności finansowej. Po pozytywnym zakończeniu programu restrukturyzacji 

opracowany zostanie kilkuletni plan finansowy, zakładający w konsekwencji uzyskanie 

dodatniego wyniku finansowego.  

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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 

31.12.2006r. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu i pokrycia straty oraz postanowił o jego przekazaniu  

na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 19.06.2007r.  

 

Następnie Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu złożył relację z akcji strajkowej 

mającej miejsce w Szpitalu. Strajk bezterminowy w Szpitalu rozpoczął się 21.05.2007r. 

Zamknięte zostały przyszpitalne przychodnie. Lecznica działa jak podczas ostrego dyżuru. 

Przyjmowani są jedynie chorzy w sytuacji zagrożenia życia. Na dzień dzisiejszy strajk 

generuje straty jeśli chodzi o przychodnie. Straty w związku z zamknięciem przychodni 

wynoszą ok. 200 000zł/mies. Jednocześnie jeśli w czerwcu b.r. nie zostanie zrealizowany 

kontrakt na oddziałach szpitalnych, negatywnie wpłynie to na kondycję finansową jednostki.  
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Ad. 3 

 

Starosta przedstawił informację na temat sieci i stanu dróg powiatowych.  

W/w informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

Starosta dodał, iż na sesji w dniu 19.06.2007r. przez przedstawiciela Powiatowego Zarządu 

Dróg w Raciborzu zostanie przeprowadzona prezentacja multimedialna przedstawiająca stan  

i potrzeby każdej z 45 dróg powiatowych. Po dokonaniu tej prezentacji, materiał ten (w wersji 

elektronicznej na płytach) zostanie przekazany wszystkim Radnym.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował informację na temat sieci i stanu dróg 

powiatowych oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 19.06.2007r.  

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

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

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2007r.  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 19.06.2007r.  

 

Wicestarosta Andrzej Chroboczek omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Sylwii Cygan na opieszałość Starosty Raciborskiego.  

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

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Sylwii Cygan na opieszałość Starosty 

Raciborskiego oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 19.06.2007r.  

 

 

 



 6 

Ad. 5 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

sporządzenia bilansu skonsolidowanego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

W trakcie dyskusji Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego polecili Skarbnikowi Powiatu 

dopracowanie załącznika nr 1 do projektu uchwały czyli instrukcji sporządzania bilansu 

skonsolidowanego Powiatu Raciborskiego. W załączniku tym winien się znaleźć słowniczek 

używanych określeń w instrukcji sporządzania bilansu skonsolidowanego. Po uzupełnieniu 

projekt uchwały zostanie przedstawiony na kolejnym posiedzeniu.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 

 

Następnie Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego oraz w układzie 

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 

 

Ad. 6 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 

dot. zakupu zespołu zasilania gwarantowanego do zabezpieczenia funkcjonowania PCZK 

(GSK Starosty) w razie awarii lub zaniku dostaw energii elektrycznej. 
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W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  

Starosta poinformował, iż w związku z realizowaniem zadań przez organy samorządu 

terytorialnego dot. przygotowania Głównego Stanowiska Kierowania Starosty  

oraz systemu stałych dyżurów, istnieje konieczność zapewnienia stałej pracy urządzeń 

telekomunikacyjnych i instalacji teleinformatycznych Powiatowego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego przy ul. Kowalskiej, w przypadku zaniku dostawy energii elektrycznej przez 

dostawcę publicznego. Spełnienie tego warunku rodzi potrzebę zakupienia zespołu zasilania 

gwarantowanego, w skład którego wchodzą: agregat prądotwórczy o mocy ciągłej  

15-17,6 kW oraz urządzenie UPS o mocy do 15 kVA. Z uzyskanych informacji wynika,  

iż koszt zakupu zespołu o parametrach wyspecyfikowanych dla Powiatowego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego i zapewniających jego nieprzerwaną pracę kształtuje się  

na poziomie ok. 15 000 euro.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zakup zespołu zasilania gwarantowanego  

do zabezpieczenia funkcjonowania PCZK (GSK Starosty) w razie awarii lub zaniku dostaw 

energii elektrycznej. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Biura ds. Zamówień Publicznych dot. przyjęcia 

informacji o wynikach postępowań przetargowych. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o wyniku postępowania przetargowego  

na zadanie dot. ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego.  

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Architektury i Budownictwa  

dot. wniosku Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska o uzgodnienie projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren położony w Kuźni Raciborskiej  

ul. Klasztorna. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego uzgodnił projekt miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obejmującego teren działki położony w Kuźni Raciborskiej ul. Klasztorna,  

w zakresie zgodności z zadaniami samorządowymi powiatu, podejmując stosowne 

postanowienie. Postanowienie to stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  
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Starosta przedstawił wnioski i interpelacje zgłoszone na VIII sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 29.05.2007r., które stanowią załącznik nr 16 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu 

udzielić odpowiedzi na wnioski zgłoszone na sesji w dniu 29.05.2007r. Natomiast odpowiedzi 

na interpelacje radnego K. Ciszka, radnych J. Kusego i J. Matyji, radnego M. Klimanka 

udzieli Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów.  

 

Starosta zapoznał zebranych z tematyką posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu 

Raciborskiego zaplanowanych na czerwiec 2007r., która stanowi załącznik nr 17  

do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu 

przygotować materiały pt. „Informacja na temat wykorzystania środków pozabudżetowych 

przez szkoły i placówki, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski”  

na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w miesiącu sierpniu 2007r. 

 

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 06.06.2007r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 06.06.2007r.  

3. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Szpitala Rejonowego w Raciborzu sporządzonego na dzień 31.12.2006r.  

4. Informacja na temat sieci i stanu dróg powiatowych.  

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

Powiatu Raciborskiego na 2007r. 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Sylwii 

Cygan na opieszałość Starosty Raciborskiego.  

7. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sporządzenia bilansu 

skonsolidowanego. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2007r. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2007r. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2007r. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2007r. 

12. Karta informacyjna Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego dot. zakupu 

zespołu zasilania gwarantowanego do zabezpieczenia funkcjonowania PCZK  

(GSK Starosty) w razie awarii lub zaniku dostaw energii elektrycznej. 

13. Karta informacyjna Biura ds. Zamówień Publicznych dot. przyjęcia informacji  

o wynikach postępowań przetargowych. 

14. Karta informacyjna Referatu Architektury i Budownictwa dot. wniosku Burmistrza Miasta 

Kuźnia Raciborska o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obejmujący teren położony w Kuźni Raciborskiej ul. Klasztorna.  

15. Kserokopia Postanowienia Zarządu Powiatu Raciborskiego nr SA 0718D/II/10/3/07  

z dnia 06.06.2007r.  
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16. Wnioski i interpelacje zgłoszone na VIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 29.05.2007r. (pismo nr BR. 0045-6/07 z dnia 30.05.2007r.).  

17. Tematyka posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego zaplanowanych  

na czerwiec 2007r. (pismo nr BR. 0051-54/07 z dnia 06.06.2007r.).  


