PROTOKÓŁ NR 37/07
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego
w dniu 04 września 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

36/07

z

posiedzenia

Zarządu

Powiatu

Raciborskiego

w dniu 28.08.2007r.
2. Informacja Dyrektora PUP w Raciborzu dot. aktualnej sytuacji na raciborskim rynku
pracy, pozyskiwania środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej na aktywizację
zawodową bezrobotnych oraz zwiększenia zatrudnienia w związku ze standaryzacją usług
w powiatowych urzędach pracy.
3. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres
od 01.01.2007r. do 01.06.2007r., opisu sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań
Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec czerwca 2007r. oraz informacje
przedstawiające przychody poszczególnych oddziałów i poradni, stopień realizacji
zawartych kontraktów oraz średnie wykorzystanie łóżek na oddziałach oraz dane
dotyczące strat spowodowanych strajkiem lekarzy i liczby lekarzy, którzy brali czynny
udział w poszczególnych dniach strajku.
4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.
5. Sprawy bieżące.
Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik
nr 2 do niniejszego protokołu.
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Ad. 1
Protokół Nr 36/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 28.08.2007r.
przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

Ad. 2
Starosta przywitał na posiedzeniu Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu
Edmunda Stefaniaka i poprosił o przedstawienie informacji dot. aktualnej sytuacji
na raciborskim rynku pracy, pozyskiwania środków finansowych z funduszy Unii
Europejskiej na aktywizację zawodową bezrobotnych oraz zwiększenia zatrudnienia
w związku ze standaryzacją usług w powiatowych urzędach pracy.
Na wstępie Dyrektor Stefaniak omówił aktualną sytuację na raciborskim rynku pracy.
Poinformował, iż bezrobocie w Powiecie Raciborskim systematycznie maleje. Wg danych
na 31.08.2007r. zarejestrowanych jest 2433 osób, w tym 1640 kobiet, a z prawa do zasiłku
ogółem korzystają 242 osoby. Ponadto Dyrektor Stefaniak przekazał, iż w sierpniu b.r.
zarejestrowano 304 bezrobotnych. Szczegółowe dane dot. stanu bezrobocia, stopy bezrobocia,
bezrobocia od 1990r. i zarejestrowanych bezrobotnych w Powiecie Raciborskim ujęte
są w załączniku nr 3 do niniejszego protokołu. Dyrektor Stefaniak podkreślił, iż 2/3 wśród
zarejestrowanych bezrobotnych stanowią kobiety, które dzięki temu mogą korzystać
z bezpłatnej opieki zdrowotnej. Ponadto wśród bezrobotnych zauważa się brak młodych ludzi,
a przeważają osoby powyżej 50 roku życia.
Następnie

Dyrektor

Stefaniak

przystąpił

do

omawiania

zagadnienia

związanego

z pozyskiwaniem środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej na aktywizację
zawodową bezrobotnych. W celu zobrazowania tematu przedstawił informację nt. środków
Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na 2007r. (załącznik nr 4 do protokołu). Wartość
przyznanych środków to 1.720.600,00zł, a ilość osób objętych programem na dzień
01.09.2007r. wyniosła łączne 387. Ponadto Dyrektor zwrócił uwagę na realizowany
przez PUP w Raciborzu w 2007r. program „Wiatr w żagle” o wartości 428.643,36zł (środki
przeznaczone na staże i szkolenia) oraz program „Alternatywa” o wartości 220.876,90zł
skierowany na przeprowadzanie szkoleń i przygotowanie zawodowe. Łącznie ilość osób
objętych w/w programami wyniosła 194. Oba programy finansowane były z Europejskiego
Funduszu Społecznego. Dyrektor Stefaniak zwrócił również uwagę na realizowany
przez PUP dodatkowy program pt. „Postawmy na przedsiębiorczość”. Środki na jego
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realizację uzyskano z Ministerstwa Pracy i wyniosły ok. 290.000,00zł, a przeznaczone były
na doposażenie stanowisk pracy i rozpoczęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych.
Dyrektor Stefaniak poinformował, iż za opracowywanie programów odpowiadają dwaj
kompetentni pracownicy PUP w Raciborzu. Programy ich autorstwa oceniane są
przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, a następnie przesyłane do Ministerstwa Pracy,
celem akceptacji.
Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż Dyrektor Stefaniak omówi zagadnienia
dot. zwiększenia zatrudnienia w związku ze standaryzacją usług w powiatowych urzędach
pracy na posiedzeniu w dniu 18.09.2007r.
Na tym sprawę zakończono.

Ad. 3
Przystępując do omówienia pkt 3 tematyki posiedzenia, Starosta poinformował,
iż w dniu dzisiejszym uczestniczył w spotkaniu nt. kontraktowania usług zdrowotnych
na kolejny rok, zorganizowanym w Narodowym Funduszu Zdrowia w Rybniku. W spotkaniu
bierze

udział

Zastępca

ds.

medycznych

Szpitala

Rejonowego

w

Raciborzu

Zbigniew Wierciński, który po jego zakończeniu przedstawi krótką informację na w/w temat.
Następnie Starosta przywitał Głównego Księgowego Szpitala Rejonowego w Raciborzu
Stanisława Muchę. Poinformował, iż Dyrektor Szpitala złożył rachunek zysków i strat
za okres od 01.01.2007r. do 30.06.2007r., informacje przedstawiające przychody
poszczególnych oddziałów i poradni, stopień realizacji zawartych kontraktów oraz średnie
wykorzystanie łóżek na oddziałach. Do danych dołączono również informacje dot. strat
spowodowanych strajkiem lekarzy oraz liczby lekarzy, którzy brali czynny udział
w poszczególnych dniach strajku.
Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych w w/w sprawie stanowi załącznik nr 5
do protokołu.
Z przedstawionego zestawienia kosztów i przychodów wynika, iż na koniec czerwca b.r.
Zakład poniósł stratę w wysokości 3.421.789,88zł, jest to strata o 917.370,61zł większa
od straty na koniec marca b.r. wynoszącej 2.504.419,27zł. Strata za analogiczny okres 2006r.
wynosiła 5.308.519,88zł. Jeżeli uwzględnić amortyzację w wysokości 2.380.574,42zł,
to po sześciu miesiącach Zakład zanotował niedobór finansowy w wysokości 1.041.215,46 zł.
Jest to niedobór o 408.961,92 zł wyższy od niedoboru na koniec marca b.r., wynoszącego
632.253,54zł. W okresie sześciu miesięcy b.r. zobowiązania ogółem, w stosunku
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do zobowiązań na dzień 31.12.2006r., zmalały o kwotę 219.131,00 zł i na dzień 30.06.2007r.
wynosiły 15.332.745,00zł. Zobowiązania wymagalne zmalały o kwotę 404.468,00zł, głównie
w pozycji „zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług”. Zobowiązania niewymagalne
wzrosły o kwotę 282.386,00zł, głównie w pozycji „zobowiązania z tytułu dostaw, robót
i usług”. Pomimo strajku na koniec czerwca b.r. 9 z 13 oddziałów oraz 3 z 21 poradni
posiadało nadwykonania kontraktu. Wynagrodzenie ze stosunku pracy w miesiącu czerwcu
w stosunku do wynagrodzenia w kwietniu spadło o 69.947,67zł, natomiast koszty całkowite
czerwca w stosunku do kwietnia spadły o 395.215,00zł, a przychody ze sprzedaży
o 285.463,00zł.
Z przedstawionych dodatkowo materiałów wynika, iż w okresie strajku oddziały szpitalne
wykonały procedur medycznych o 57 937 punktów mniej, w tym w czerwcu o 25 989
punktów mniej, w lipcu o 31 948 punktów mniej. Skutkowało to stratą z ich działalności
w kwocie 579.370,00zł. Poradnie szpitalne wykonały procedur o 48 460 punktów mniej,
w tym w czerwcu o 27 952 punkty mniej, w lipcu o 20 508 punktów mniej, co spowodowało
stratę z ich działalności w kwocie 299.235,28zł. Jeżeli porównać wykonanie procedur
w czerwcu i lipcu 2007r. do analogicznego okresu roku ubiegłego, to oddziały szpitalne
wykonały kontrakt niższy o 985.060,00zł, a poradnie kontrakt niższy o 340.028,24zł.
Główny Księgowy Szpitala Rejonowego w Raciborzu poinformował zebranych o złożeniu
wniosku w Banku Gospodarstwa Krajowego o umorzenie pożyczki restrukturyzacyjnej
w wysokości 3.719.615zł. Podkreślił, iż warunkiem realizacji programu restrukturyzacyjnego
jest, aby do dnia 27.10.2007r. Szpital nie posiadał zobowiązań publiczno – prawnych.
Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację nt. rachunku zysków i strat za okres
od 01.01.2007r. do 01.06.2007r., opisu sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala
Rejonowego w Raciborzu na koniec czerwca 2007r., a także informacje przedstawiające
przychody poszczególnych oddziałów i poradni, stopień realizacji zawartych kontraktów,
średnie wykorzystanie łóżek na oddziałach oraz dane dot. strat spowodowanych strajkiem
lekarzy i liczby lekarzy, którzy brali czynny udział w poszczególnych dniach strajku.
Na tym sprawę zakończono.

Ad. 4
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.
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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 – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu
Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007r.
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07.

Ad. 5
Wicestarosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu
dot. przyznania dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych.
W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Analizując zapisy tabeli, w której ujęto wysokość dodatków funkcyjnych dla poszczególnych
dyrektorów szkół i placówek w 2007r., Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił podnieść
wysokość dodatku dla Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych w Raciborzu do kwoty 1.000zł.
Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na przyznanie dodatków
funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych na okres od 01.09.2007r.
do 31.12.2007r. Wysokość dodatków określa tabela stanowiąca załącznik nr 9 do protokołu.
Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy
Zagranicznej dot. ogłoszenia konkursu fotograficznego „Powiat Raciborski – mój punkt
widzenia” o nagrodę Starosty Raciborskiego.
W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Starosta poinformował, iż w związku z planami wydania kolejnej publikacji książkowej,
promującej walory Powiatu Raciborskiego, Kierownik Referatu Promocji, Rozwoju
i Współpracy Zagranicznej proponuje ogłosić konkurs fotograficzny dla amatorów w różnym
wieku. Kierownik Referatu zaproponowała, aby konkurs polegał na przedstawieniu serii
8 zdjęć, po jednym z każdej Gminy Powiatu. Zdjęcia powinny być wykonane w różnych
porach roku, w dowolnej kategorii: przyroda, architektura, osobliwości. Najbardziej
oryginalne prace, dostarczone w wersji cyfrowej

o odpowiedniej rozdzielczości

oraz na papierze fotograficznym o wymiarach 20 x 15 cm zostaną umieszczone
we wspomnianej publikacji książkowej, która powstanie do końca 2008r. i będzie służyła
promocji Powiatu Raciborskiego w kraju i za granicą.
Autorzy zdjęć przekażą prace nieodpłatnie, wraz z pisemną zgodą na wielokrotne użycie
zdjęć w publikacjach Starostwa Powiatowego.
5

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował propozycję ogłoszenia konkursu fotograficznego
„Powiat Raciborski – mój punkt widzenia” o nagrodę Starosty Raciborskiego.
Konkurs zostanie ogłoszony w dniu 26.09.2007r. z okresem trwania do 30.06.2008r.
Zarząd postanowił, aby osoby biorące udział w konkursie przedstawiały 8 zdjęć
prezentujących Powiat Raciborski, bez obowiązku prezentowania po jednym ze zdjęć
z każdej Gminy Powiatu.
Zarząd przyjął propozycję powołania komisji konkursowej, która wyłoni najlepsze prace
i ogłosi wyniki konkursu do dnia 31.07.2008r. Album – publikacja z najlepszymi pracami
i krótką notką (w języku polskim, angielskim oraz niemieckim) o autorach powstanie
do końca 2008r. Autorzy wyróżnionych zdjęć otrzymają dodatkowo po 10 egzemplarzy
albumu.
Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Architektury i Budownictwa dot. wniosku
Wójta Gminy Pietrowice Wielkie o ponowne uzgodnienie projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Krowiarki.
W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Starosta poinformował, iż po przeprowadzeniu analizy dokumentów złożonych w sprawie
ponownego uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego sołectwo Krowiarki w granicach administracyjnych, Kierownik Referatu
Architektury i Budownictwa proponuje, aby uzgodnić projekt planu w zakresie zgodności
z zadaniami samorządowymi powiatu.
Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących – uzgodnił projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego sołectwo Krowiarki, w zakresie zgodności z zadaniami
samorządowymi powiatu, podejmując stosowne postanowienie. Postanowienie to stanowi
załącznik nr 12 do protokołu.
Po

zakończonym

spotkaniu

w

Narodowym

Funduszu

Zdrowia

w

Rybniku

Zastępca ds. medycznych Szpitala Rejonowego w Raciborzu Zbigniew Wierciński złożył
krótką relację nt. podjętych ustaleń. Poinformował, iż od 2008r. nastąpi grupowanie procedur
medycznych, co przyczyni się do zmniejszenia ich liczby z ok. 2000 do 500. Planowane jest
również uproszczenie hospitalizacji uwzględniając, np. rangę szpitala, wiek pacjenta.
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Następnie Starosta powrócił do informacji przekazanej przez Głównego Księgowego Szpitala
Rejonowego w Raciborzu w sprawie niskiego wykonania procedur medycznych w poradniach
szpitalnych, sygnalizując pilną potrzebę zwiększenia wykonania procedur.
Zastępca ds. medycznych Szpitala Rejonowego w Raciborzu Zbigniew Wierciński
poinformował, iż w większości poradniach szpitalnych pacjenci przyjmowani są na bieżąco.
Jednakże Szpital cierpi na niedobór lekarzy w Powiecie Raciborskim, stąd nie ma możliwości
zwiększenia zatrudnienia w poradniach, tak aby można wydłużyć czas przyjmowania
pacjentów w poradniach.
Zarząd Powiatu Raciborskiego ustalił, iż w dniu 06.09.2007r. Zastępca ds. medycznych
Szpitala Rejonowego w Raciborzu przedstawi w środkach masowego przekazu informację,
w których poradniach szpitalnych istnieje możliwość przyjmowania pacjentów na bieżąco.
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 04.09.2007r.
2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 04.09.2007r.
3. Dane dot. stanu bezrobocia, stopy bezrobocia, bezrobocia od 1990r. i zarejestrowanych
bezrobotnych w Powiecie Raciborskim.
4. Informacja nt. środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem na 2007r.
5. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres
od 01.01.2007r. do 01.06.2007r., opisu sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań
Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec czerwca 2007r. oraz informacje
przedstawiające przychody poszczególnych oddziałów i poradni, stopień realizacji
zawartych kontraktów oraz średnie wykorzystanie łóżek na oddziałach oraz dane
dotyczące strat spowodowanych strajkiem lekarzy i liczby lekarzy, którzy brali czynny
udział w poszczególnych dniach strajku.
6. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie
Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego
na 2007r.
7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie
Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego
na 2007r.
8. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. przyznania dodatków
funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych.
9. Tabela pt. „Dodatki funkcyjne dyrektorów szkół i placówek oświatowych w 2007r.”
(po zmianie).
10. Karta

informacyjna

Referatu

Promocji,

Rozwoju

i

Współpracy

Zagranicznej

dot. ogłoszenia konkursu fotograficznego „Powiat Raciborski – mój punkt widzenia”
o nagrodę Starosty Raciborskiego.
11. Karta informacyjna Referatu Architektury i Budownictwa dot. wniosku Wójta Gminy
Pietrowice

Wielkie

o

ponowne

uzgodnienie

projektu

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Krowiarki.
12. Postanowienie Zarządu Powiatu Raciborskiego nr SA 0718F/II/8/3/07 z dnia 04.09.2007r.
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