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PROTOKÓŁ  NR 59/08 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 12 lutego 2008r. 

 

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 58/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 06.02.2008r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy bieżące. 

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

6. Analiza krytyczna wariantów opieki nad dzieckiem w Powiecie Raciborskim. 

7. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres  

od 01.01.2007r. do 31.12.2007r., opis sytuacji finansowej, zestawienie zobowiązań 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec grudnia 2007r. oraz informacje 

przedstawiające przychody poszczególnych oddziałów i poradni, stopień realizacji 

zawartych kontraktów oraz średnie wykorzystanie łóżek na oddziałach. 

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Starosta poinformował, iż w piątek, 08.02.2008r. w Chałupkach odbyło się wspólne 

posiedzenie konwentów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz starostów powiatów: 

raciborskiego i wodzisławskiego. Podczas spotkania poruszono m.in. możliwości współpracy 

w kwestiach nurtujących samorządy obu powiatów oraz wymieniono doświadczenia  

w zakresie rozwiązywania typowych dla regionu problemów.  
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Ad. 1 

 

Protokół Nr 58/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 06.02.2008r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2 

 

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów  

w Raciborzu za 2007r. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

Po analizie sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2007r., 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził uznanie dla pracy Pani Rzecznik Joanny Urban  

i pozytywnie ocenił jej dotychczasową pracę.  

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

0 głosów wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika 

Konsumentów w Raciborzu za 2007r. oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady 

Powiatu Raciborskiego w dniu 26.02.2008r. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania 

odznaki „Wyróżniony Herbem Powiatu Raciborskiego”. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż wystąpi z wnioskiem w sprawie nadania 

odznaki nr 1 „Wyróżniony Herbem Powiatu Raciborskiego” Ludowemu Klubowi 

Sportowemu „Dąb” Brzeźnica z siedzibą w Ligocie Książęcej przy ul. Sportowej 1. W tym 

roku obchodzony jest jubileusz 55 – lecia działania Klubu. Wyróżnienie tego zasłużonego dla 

ziemi raciborskiej Klubu poprzez nadanie odznaki „Wyróżniony Herbem Powiatu 

Raciborskiego” jest formą publicznego jego uhonorowania za zasługi na rzecz krzewienia 

sportu i sukcesy sportowe odnoszone przez zawodniczki i zawodników w zapasach w stylu 

wolnym.  

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

0 głosów wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 
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Raciborskiego w sprawie nadania odznaki „Wyróżniony Herbem Powiatu Raciborskiego” 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 26.02.2008r. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r. 

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

Skarbnik Powiatu zaproponowała, aby w w/w projekcie uchwały została ujęta również kwota 

10 000zł dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu w związku z wyrażeniem 

zgody na utworzenie stanowiska koordynatora gimnastyki korekcyjnej dla programu 

„Korekcji i profilaktyki wad postawy dzieci i młodzieży”. Propozycja powyższa spotkała się  

z akceptacją zebranych.  

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

0 głosów wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r.  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 26.02.2008r. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. ustalenia 

najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu ustalanego  

przez pracodawcę dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

Starosta poinformował, iż Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg z siedzibą przy ul. 1 Maja 3 

w Raciborzu zwrócił się z prośbą o zmianę wartości jednego punktu z 3,60zł na 4,60zł  

oraz ustalenie na 2008r. kwoty najniższego wynagrodzenia w wysokości 740zł na 940zł.  

Zmiana powyższych wartości nastąpi w oparciu o przyznany limit funduszu wynagrodzeń 

osobowych. Poprzednia wartość najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości 

jednego punktu została ustalona Uchwałą Nr VIII/116/2003 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 27.05.2003r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości 

jednego punktu, stanowiącego podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia 

zasadniczego, ustalanego przez pracodawcę dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg  

w Raciborzu.  

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

0 głosów wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości 

jednego punktu, stanowiącego podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia 
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zasadniczego, ustalanego przez pracodawcę dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg  

w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 26.02.2008r. 

Ponadto do w/w projektu uchwały zostanie dołączona informacja dodatkowa nt. wysokości 

najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu obowiązujących 

aktualnie w PZD w Raciborzu.  

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 177/428/06 Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z dnia 24.01.2006r. w sprawie określenia uprawnień i odpowiedzialności z zakresu: 

a) wykonywania budżetu powiatu, 

b) składania oświadczenia woli w imieniu powiatu.   

 

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

Skarbnik Powiatu poinformowała, iż w związku z powołaniem nowego Dyrektora Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego w Raciborzu zachodzi konieczność zmiany przedmiotowej uchwały.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 177/428/06 

Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 24.01.2006r. w sprawie określenia uprawnień  

i odpowiedzialności z zakresu: 

a) wykonywania budżetu powiatu, 

b) składania oświadczenia woli w imieniu powiatu.   

 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Głównemu Specjaliście ds. zarządzania personelem  

w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich, aby przy powoływaniu nowych 

dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego oraz kierowników komórek 

organizacyjnych tut. Starostwa kopie pism w w/w sprawach przekazywane były Skarbnikowi 

Powiatu.  
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Ad. 4 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 

dot. informacji nt. zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego  

w Raciborzu. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął do wiadomości informację nt. zadań realizowanych 

przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Raciborzu z podziałem na zadania 

własne i zlecone.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. powołania 

zarządcy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, położonej 

przy ul. Klasztornej 8 w Raciborzu, stanowiącej działkę nr 4372/166 (k.m.4). 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

Starosta poinformował, iż Powiat Raciborski jest właścicielem lokalu mieszkalnego nr 4,   

II piętro, o pow. użytkowej 52,60 m
2
, zlokalizowanego w budynku wielorodzinnym 

położonym przy ul. Klasztornej 8 w Raciborzu oraz współwłaścicielem pozostałych części 

wspólnych nieruchomości tj. gruntu, stanowiącego działkę nr 4372/166 (k.m.4) oraz części 

wspólnych budynku. W momencie wyodrębnienia lokali mieszkalnych i ich sprzedaży  

nie została rozstrzygnięta kwestia zarządu nieruchomością. Brak rozstrzygnięcia tej kwestii 

oraz fakt, że nieruchomość jest przedmiotem współwłasności powoduje, że jest ona 

nieprawidłowo zarządzana. Brak niezbędnych przeglądów technicznych, remontów, itp.  

Dnia 25.01.2008r. do tut. Starostwa wpłynęło pismo Pani Cecylii Malinowskiej  

oraz Pani Aleksandry Szczerowskiej, które są współwłaścicielami nieruchomości, z prośbą  

o wyrażenie zgody na powołanie zarządcy budynku. Powołanie zarządcy posiadającego 

stosowne uprawnienia pozwoli na prawidłowe dbanie o substancję budynku. 

Zgodnie art. 19 ustawy z dnia 24.06.1994r. o własności lokali „Jeżeli liczba lokali 

wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych, należących nadal do dotychczasowego 

właściciela, nie jest większa niż siedem, do zarządu nieruchomością wspólną mają 

odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego 

o współwłasności”. Zgodnie z art. 200 Kodeksu cywilnego „Każdy ze współwłaścicieli jest 

obowiązany do współdziałania w zarządzie rzeczą wspólną”. 

http://lexonline.lex.pl/cgi-bin/ocd.cgi?id=47ac337bd41&&pspdate=2008.02.08&psphas=1&comm=spistr&akt=nr16785996&ver=-1
http://lexonline.lex.pl/cgi-bin/ocd.cgi?id=47ac337bd41&&pspdate=2008.02.08&psphas=1&comm=spistr&akt=nr16786199&ver=-1
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Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na powołanie zarządcy nieruchomości 

zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, położonej w Raciborzu  

przy ul. Klasztornej 8, stanowiącej działkę nr 4372/166 (k. m. 4).  

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki 

Wodnej i Rolnictwa dot. przekazania środków finansowych do zadania pn.: „VII Raciborski 

Festiwal Ekologiczny Piosenki i Wiersza dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej – Racibórz 2008 

Zasięg Ogólnopolski”. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na dofinansowanie ze środków PFOŚiGW 

zadania pn.: „VII Raciborski Festiwal Ekologiczny Piosenki i Wiersza dla Dzieci i Młodzieży 

Szkolnej – Racibórz 2008 Zasięg Ogólnopolski” w wysokości do 5 000,00zł.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej  

i Rolnictwa dot. dofinansowania do zadania pn.: „Budowa platformy widokowej  

do obserwacji ptaków na terenie rezerwatu przyrody „Łężczok” dla Państwowego 

Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe Nadleśnictwa Rudy Raciborskie. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na dofinansowanie do zadania pn.: „Budowa 

platformy widokowej do obserwacji ptaków na terenie rezerwatu przyrody „Łężczok”  

dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego – Lasy Państwowe Nadleśnictwa Rudy Raciborskie 

w wysokości do 5 000,00zł. Jednocześnie polecił, aby Kierownik Referatu Ochrony 

Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa wystąpił do Nadleśnictwa o określenie w jakich 

godzinach i dniach platforma widokowa do obserwacji ptaków na terenie rezerwatu przyrody 

„Łężczok” będzie  dostępna dla ogółu ludności. 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki 

Wodnej i Rolnictwa dot. aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska i Planu 

Gospodarki Odpadami. 

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

Starosta poinformował, iż Uchwałą Nr XV/196/2003 z dnia 30.12.2003r. Rada Powiatu 

przyjęła „Powiatowy Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami  

dla Powiatu Raciborskiego na lata 2004-2015”, spełniając jednocześnie obowiązek ustawowy 

określony w ustawie Prawo ochrony środowiska i ustawie o odpadach. Zgodnie z ustawą  
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o odpadach oraz ustawą Prawo ochrony środowiska, zarząd powiatu zobowiązany jest  

raz na cztery lata dokonać aktualizacji przedmiotowych dokumentów i przedłożyć Radzie 

Powiatu do uchwalenia. Starosta przekazał, iż szacunkowy koszt aktualizacji  

to ok. 20 000,00zł netto.  

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Ochrony 

Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa podjęcie odpowiednich działań w celu 

przygotowania aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki 

Odpadami, a jednocześnie rozeznanie możliwości wykonania aktualizacji własnymi siłami  

za dodatkowym wynagrodzeniem.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. przetargu  

na „Zakończenie budynku portierni, docelowego ogrodzenia wraz z częściowym zakresem 

dróg, parkingów, chodników i zagospodarowania terenu zadania – budowa Szpitala 

Miejskiego w Raciborzu”. 

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

Ze względu na duże przekroczenie środków jakie Zamawiający przeznaczył na realizację 

zamówienia Zarząd Powiatu Raciborskiego zobowiązał Raciborskie Przedsiębiorstwo 

Inwestycyjne Sp. z o. o. w Raciborzu do powtórzenia postępowania przetargowego na zadanie 

pn.: „Zakończenie budynku portierni, docelowego ogrodzenia wraz z częściowym zakresem 

dróg, parkingów, chodników i zagospodarowania terenu zadania – budowa Szpitala 

Miejskiego w Raciborzu”. 

 

Starosta zapoznał zebranych z Aneksem nr 1/08 do umowy nr ZS. 8020-1/03 z dnia 

05.11.2003r. w sprawie wykonywania zadania publicznego z zakresu ambulatoryjnej 

podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w ramach powszechnego ubezpieczenia 

zdrowotnego na terenie powiatu raciborskiego oraz Aneksem nr 1/08 do umowy dzierżawy  

nr ZS. 7220-1/03 z dnia 05.11.2003r. 

W/w aneksy stanowią załączniki nr 15 i nr 16 do protokołu.  

Szczegółowych wyjaśnień w w/w sprawie udzielił Kierownik Referatu Spraw Społecznych 

Aleksander Kasprzak.  

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego nie przyjął Aneksu nr 1/08 do umowy  

nr ZS. 8020-1/03 z dnia 05.11.2003r. w sprawie wykonywania zadania publicznego z zakresu 

ambulatoryjnej podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w ramach powszechnego 

ubezpieczenia zdrowotnego na terenie powiatu raciborskiego oraz Aneksu nr 1/08 do umowy 
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dzierżawy nr ZS. 7220-1/03 z dnia 05.11.2003r. Zarząd ustalił, że w roku 2009,  

po zatwierdzeniu rozliczenia kosztów remontów przeprowadzonych w 2008r. przez „Centrum 

Zdrowia” Sp. z o. o. w Raciborzu w obiektach dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego 

strony dokonają zsumowania wartości zatwierdzonych kosztów remontów za lata 2003  

– 2008 oraz wartości remontów, jakie Dzierżawca winien wykonać w tych latach w zamian  

za zwolnienia z opłat czynszowych i pobieranych opłat z podnajmu lokali. Po dokonaniu 

zsumowania zostanie rozliczona różnica pomiędzy remontami wykonanymi a tymi które 

należało wykonać. Jednocześnie Zarząd postanowił, iż w kolejnych latach będą finansowane 

jedynie niezbędne remonty w obiektach dzierżawionych przez „Centrum Zdrowia” Sp. z o. o. 

w Raciborzu, które wynikają z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r.  

w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym 

pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, a pozostała kwota wynikająca  

ze zwolnień z opłat czynszowych będzie wpłacana na konto tut. Starostwa.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił, aby na posiedzeniu w dniu 04.03.2008r. Kierownik 

Referatu Spraw Społecznych przedstawił kartę informacyjną dot. aktualnego etapu realizacji 

zatwierdzonego przez Wojewodę Śląskiego programu dostosowawczego dla „Centrum 

Zdrowia” Sp. z o. o. w Raciborzu. 

 

Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z ostateczną wersją programu rozwoju Subregionu 

Zachodniego, proponując wniesienie drobnych uwag, co do treści dokumentu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął uwagi Sekretarza Powiatu do programu rozwoju 

Subregionu Zachodniego.  

 

Ad. 5 

 

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 Biura Rady do określenia realizacji Uchwały Nr XIV/120/2007 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 27.11.2007r. w sprawie złożenia oświadczenia lustracyjnego 

przez Sekretarza Powiatu i Skarbnika Powiatu. 

Karta informacyjna Biura Rady określająca realizację w/w Uchwały stanowi załącznik nr 17 

do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/08. 
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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 Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego do określenia realizacji 

Uchwały Nr XVI/144/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29.01.2008r. w sprawie 

przyjęcia sprawozdania Starosty Raciborskiego z działalności Powiatowej Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Powiatowe Centrum 

Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialne za jej realizację. 

Karta informacyjna Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego określająca realizację 

w/w Uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/08. 

 

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 Biura Rady do określenia realizacji: 

a) Uchwały Nr XVI/145/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29.01.2008r. w sprawie 

zmiany Uchwały Nr II/15/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 06.12.2006r.  

w sprawie powołania członków Komisji Budżetu i Finansów,  

b) Uchwały Nr XVI/150/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29.01.2008r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego. 

Karta informacyjna Biura Rady określająca realizację w/w Uchwał stanowi załącznik nr 19  

do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/08. 

 

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 Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji: 

1) Uchwały Nr XVI/147/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29.01.2008r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Głubczyckim w sprawie 

finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych  

w Raciborzu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,  

2) Uchwały Nr XVI/148/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29.01.2008r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik w sprawie kształcenia  

w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego  

oraz Praktycznego w Rybniku, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Rybnik, 
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uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu, dla którego 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski,  

3) Uchwały Nr XVI/149/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29.01.2008r. w sprawie 

dotacji na zadanie p.n. „Remont i Renowacja Zabytkowych Organów w Kościele  

św. Wacława w Krzanowicach”. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwał, a Referat Edukacji, Kultury 

i Sportu odpowiedzialny za ich realizację. 

Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu określająca realizację w/w Uchwał 

stanowi załącznik nr 20 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/08. 

 

Ad. 6  

 

Obecny na posiedzeniu Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu 

Henryk Hildebrand zapoznał zebranych z analizą krytyczną wariantów opieki nad dzieckiem  

w Powiecie Raciborskim, która stanowi załącznik nr 21 do protokołu.  

Dyrektor PCPR w Raciborzu zwrócił szczególną uwagę na n/w warianty opieki  

nad dzieckiem: 

1. prowadzenie własnej placówki opiekuńczo – wychowawczej,  

2. zlecenie prowadzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej zgromadzeniu kościelnemu 

lub organizacji pozarządowej,  

3. rozbudowanie rodzinnej opieki zastępczej o rodziny zawodowe, dla których Powiat 

Raciborski zapewni mieszkania.  

 

Uzupełniając wypowiedź przedmówcy Wicestarosta poinformował, iż powołana została 

Komisja Konkursowa do oceny ofert złożonych w ramach konkursu pn. „Prowadzenie  

od 01.06.2008r. na terenie powiatu raciborskiego wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-

wychowawczej typu socjalizacyjno-interwencyjnego. Placówka przeznaczona będzie 

docelowo dla 20 dzieci i młodzieży do lat 18, obojga płci. Placówka liczyć będzie 12 miejsc 

socjalizacyjnych i 8 miejsc interwencyjnych”. 

Po wysłuchaniu zalet i wad poszczególnych wariantów opieki nad dzieckiem w Powiecie 

Raciborskim, Zarząd postanowił, iż w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia konkursu  

na prowadzenie drugiej wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu 

socjalizacyjno-interwencyjnego rozważy możliwość rozbudowania rodzinnej opieki 
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zastępczej o rodzinę zawodową, dla której zapewni mieszkanie. W rodzinie tej docelowo 

umieszczonych zostanie 5 dzieci.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Starszemu Specjaliście w Biurze Strategii i Funduszy 

Zewnętrznych rozpoznanie możliwości zorganizowania oraz sfinansowania z funduszy 

europejskich lub innych źródeł kursu dla kandydatów na rodziców zastępczych.  

 

Ad. 7 

 

Starosta przywitał na posiedzeniu Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu  

Ryszarda Rudnika oraz Głównego Księgowego Stanisława Muchę.  

Korzystając z obecności w/w gości Starosta przedstawił projekt stanowiska Zarządu 

Śląskiego Związku Gmin i Powiatów dot. pozbawienia prawa samorządu powiatowego  

do realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia jako organu założycielskiego 

dla szpitali.  

W/w stanowisko stanowi załącznik nr 22 do protokołu.  

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął do wiadomości projekt stanowiska 

Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów dot. pozbawienia prawa samorządu 

powiatowego do realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia jako organu 

założycielskiego dla szpitali, chociaż nie poparł wszystkich jego zapisów.  

 

Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu przedstawił analizę badania satysfakcji 

pacjentów z poziomu świadczonych usług w Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu w okresie od 01.10.2007r. do 31.12.2007r., która stanowi załącznik nr 23  

do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z analizą badania satysfakcji pacjentów  

z poziomu świadczonych usług w Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu  

w okresie od 01.10.2007r. do 31.12.2007r. oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję Rady 

Powiatu Raciborskiego w dniu 26.02.2008r. 

 

Następnie Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych  

dot. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r., opisu sytuacji 

finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec grudnia 
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2007r. oraz informacje przedstawiające przychody poszczególnych oddziałów i poradni, 

stopień realizacji zawartych kontraktów oraz średnie wykorzystanie łóżek na oddziałach. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 24 do protokołu.  

Szczegółowych wyjaśnień w sprawie rachunku zysków i strat Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. udzielił Główny Księgowy  

Stanisław Mucha.  

Z przedstawionego zestawienia kosztów i przychodów wynika, iż na koniec grudnia 2007r.  

Zakład zanotował zysk w wysokości 878 674,31zł, jest to wielkość o 1 912 808,31zł wyższa 

od straty z września ubiegłego roku wynoszącej 1 034 134,00zł. Strata za analogiczny okres 

2006r. wynosiła 6 731 323,33zł. W okresie dwunastu miesięcy ubiegłego roku zobowiązania 

ogółem, w stosunku do zobowiązań na dzień 31.12.2006r., zmalały o kwotę 4 668 652,00zł  

i na dzień 31.12.2007r. wynosiły 10 883 227,00zł. W przeciągu trzech miesięcy zobowiązania 

ogółem zmalały o 1 067 448,00zł, w tym wymagalne zmalały o kwotę 108 044,00zł  

do wartości 1 733 915,00zł. Zobowiązania niewymagalne zmalały o kwotę 959 401,00zł  

do wartości 9 149 312,00zł. W zobowiązaniach tych figuruje ponownie „pożyczka 

restrukturyzacyjna” w wysokości 960 038,00 zł, a pozycja „rezerwy” wzrosła o 916 589,00zł 

do kwoty 1 937 724,00 zł. W wykazie zobowiązań brak jest „zobowiązań do umorzenia”. 

Główny Księgowy Szpitala Rejonowego w Raciborzu wyjaśnił, iż utworzono rezerwę  

w wysokości 916 589,00zł na roszczenia lekarzy z tytułu nadgodzin za dyżury lekarskie.  

Zysk Szpitala w roku 2007 wynika z uzyskania „zysków nadzwyczajnych” w kwocie                    

6 000 000,00 zł. Z działalności gospodarczej Szpital poniósł stratę w wysokości                            

4 976 594,48zł. Uwzględniając amortyzację za 12 m-cy w wysokości 5 154 394,87zł można 

założyć, że Szpital wypracował nadwyżkę w wysokości  177 800,39 zł. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację nt. rachunku zysków i strat za okres  

od 01.01.2007r. do 31.12.2007r., opisu sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu na koniec grudnia 2007r. oraz informacje przedstawiające 

przychody poszczególnych oddziałów i poradni, stopień realizacji zawartych kontraktów  

oraz średnie wykorzystanie łóżek na oddziałach. 

 

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 12.02.2008r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 12.02.2008r.  

3. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  

z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Raciborzu za 2007r. 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania odznaki „Wyróżniony 

Herbem Powiatu Raciborskiego”. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2008r. 

6. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. ustalenia najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu ustalanego przez pracodawcę  

dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu. 

7. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały  

Nr 177/428/06 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 24.01.2006r. w sprawie określenia 

uprawnień i odpowiedzialności z zakresu: 

a) wykonywania budżetu powiatu, 

b) składania oświadczenia woli w imieniu powiatu.   

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały  

Nr 177/428/06 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 24.01.2006r. w sprawie określenia 

uprawnień i odpowiedzialności z zakresu: 

a) wykonywania budżetu powiatu, 

b) składania oświadczenia woli w imieniu powiatu.   

 

9. Karta informacyjna Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego dot. informacji  

nt. zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego  

w Raciborzu. 

10. Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. powołania zarządcy 

nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, położonej  

przy ul. Klasztornej 8 w Raciborzu, stanowiącej działkę nr 4372/166 (k.m.4). 

11. Karta informacyjna Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  

dot. przekazania środków finansowych do zadania pn.: „VII Raciborski Festiwal 

Ekologiczny Piosenki i Wiersza dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej – Racibórz 2008 Zasięg 

Ogólnopolski”. 
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12. Karta informacyjna Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  

dot. dofinansowania do zadania pn.: „Budowa platformy widokowej do obserwacji 

ptaków na terenie rezerwatu przyrody „Łężczok” dla Państwowego Gospodarstwa 

Leśnego – Lasy Państwowe Nadleśnictwa Rudy Raciborskie. 

13. Karta informacyjna Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  

dot. aktualizacji Powiatowego „Programu Ochrony Środowiska” i „Planu Gospodarki   

Odpadami”. 

14. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. przetargu  

na „Zakończenie budynku portierni docelowego ogrodzenia wraz z częściowym zakresem 

dróg, parkingów, chodników i zagospodarowania terenu zadania – budowa Szpitala 

Miejskiego w Raciborzu”. 

15. Aneks nr 1/08 do umowy nr ZS. 8020-1/03 z dnia 05.11.2003r. w sprawie wykonywania 

zadania publicznego z zakresu ambulatoryjnej podstawowej i specjalistycznej opieki 

zdrowotnej w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na terenie powiatu 

raciborskiego.  

16. Aneks nr 1/08 do umowy dzierżawy nr ZS. 7220-1/03 z dnia 05.11.2003r. 

17. Karta informacyjna Biura Rady do określenia realizacji Uchwały Nr XIV/120/2007 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 27.11.2007r. w sprawie złożenia oświadczenia 

lustracyjnego przez Sekretarza Powiatu i Skarbnika Powiatu. 

18. Karta informacyjna Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego do określenia 

realizacji Uchwały Nr XVI/144/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29.01.2008r.  

w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Raciborskiego z działalności Powiatowej 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

19. Karta informacyjna Biura Rady do określenia realizacji: 

a) Uchwały Nr XVI/145/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29.01.2008r.  

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/15/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 

06.12.2006r. w sprawie powołania członków Komisji Budżetu i Finansów,  

b) Uchwały Nr XVI/150/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29.01.2008r.  

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego. 

 

20. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji: 

a) Uchwały Nr XVI/147/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29.01.2008r.  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Głubczyckim  
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w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół 

Zawodowych w Raciborzu w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,  

b) Uchwały Nr XVI/148/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29.01.2008r.  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rybnik w sprawie 

kształcenia w Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia 

Ustawicznego oraz Praktycznego w Rybniku, dla którego organem prowadzącym jest 

Miasto Rybnik, uczniów klas wielozawodowych z Zespołu Szkół Zawodowych  

w Raciborzu, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Raciborski,  

c) Uchwały Nr XVI/149/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29.01.2008r.  

w sprawie dotacji na zadanie p.n. „Remont i Renowacja Zabytkowych Organów  

w Kościele św. Wacława w Krzanowicach”. 

21. Analiza krytyczna wariantów opieki nad dzieckiem w Powiecie Raciborskim. 

22. Projekt stanowiska Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów dot. pozbawienia prawa 

samorządu powiatowego do realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia 

jako organu założycielskiego dla szpitali.  

23. Analiza badania satysfakcji pacjentów z poziomu świadczonych usług w Szpitalu 

Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu w okresie od 01.10.2007r. do 31.12.2007r.  

24. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres  

od 01.01.2007r. do 31.12.2007r., opis sytuacji finansowej, zestawienie zobowiązań 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec grudnia 2007r. oraz informacje 

przedstawiające przychody poszczególnych oddziałów i poradni, stopień realizacji 

zawartych kontraktów oraz średnie wykorzystanie łóżek na oddziałach. 


