
PROTOKÓŁ  NR 76/08
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 10 czerwca 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:
I część 

1. Karty działań zapobiegawczych. 

2. Przyjęcie  Protokołu  Nr  75/08  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 03.06.2008r. 

3. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania

finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2007r. przez Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu i podziału zysku

netto.

4. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

5. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

6. Sprawy bieżące.

II część 

1. Wizja na drogach powiatowych. 

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

Wicestarosta Andrzej Chroboczek złożył relację z wizyty w Powiecie Elbe – Elster. 
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I część 

Ad. 1

Nawiązując  do  karty  działań  zapobiegawczych  nr  5/08  z  dnia  08.05.2008r.  

Starosta  przedstawił  projekt  instrukcji  postępowania  w  sprawie  windykacji  świadczeń

pieniężnych,  należnych  Powiatowi  Raciborskiemu  i  Skarbowi  Państwa,  który  stanowi

załącznik nr 3 do protokołu. Projekt instrukcji opracowała Skarbnik Powiatu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  stwierdził,  iż  karta  działań  zapobiegawczych  nr  5/08  

z dnia 08.05.2008r. została wykonana. Polecił Sekretarzowi Powiatu przygotować polecenie

wprowadzające  w  życie  instrukcję  postępowania  w  sprawie  windykacji  świadczeń

pieniężnych, należnych Powiatowi Raciborskiemu i Skarbowi Państwa.

Ad. 2 

Protokół  Nr  75/08  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  03.06.2008r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

Ad. 3

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia

sprawozdania  finansowego  sporządzonego  na  dzień  31.12.2007r.  przez  Samodzielny

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu  

i podziału zysku netto.

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

Szczegółowych  informacji  nt.  w/w  sprawozdania  finansowego  udzielili:  Dyrektor  

Ryszard Rudnik i Główny Księgowy Stanisław Mucha. 

Na  wstępie  Dyrektor  Szpitala  Rejonowego  w  Raciborzu  poinformował,  iż  w  2007r.

następował wzrost przychodów ze sprzedaży przy utrzymaniu kosztów na poziomie 2006r.  

Za 2007r. uzyskano przychody o 6.574,5 tys. zł wyższe od przychodów roku poprzedniego.

Jednak uzyskane przychody działalności  statutowej  nie  pokrywały ponoszonych kosztów,  

co spowodowało, że działalność ta jest ciągle deficytowa. Za 2007r. na działalności statutowej

pomimo wzrostu sprzedaży poniesiono stratę w wysokości 4.995,3 tys. zł – o 6.343,4 tys. zł

niższą od straty roku poprzedniego. Na obniżenie straty (oprócz wzrostu przychodów) miały
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wpływ skutki obniżenia stawek amortyzacyjnych w 2007r. Skutki obniżenia stawek wyniosły

3.017,4  tys.  zł.  Strata  na  sprzedaży  po  skorygowaniu  o  dodatni  wynik  na  pozostałej

działalności  operacyjnej  w kwocie  365,7 tys.  zł,  dodatni  wynik zdarzeń nadzwyczajnych  

w  kwocie  5.855,3  tys.  zł  oraz  ujemny  wynik  na  działalności  finansowej  pozwoli  

na zamknięcie działalności Szpitala za 2007r. zyskiem netto w wysokości 1.051,8 tys. zł.  

Jak podkreślił  Dyrektor Szpitala zysk netto za rok 2007 zostanie przeznaczony w całości  

na pokrycie części strat z lat ubiegłych. 

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 finansowego sporządzonego na dzień

31.12.2007r.  przez  Samodzielny  Publiczny Zakład  Opieki  Zdrowotnej  Szpital  Rejonowy  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu i podziału zysku netto oraz postanowił o jego przekazaniu

na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 20.06.2008r.

Ad. 4 

Starosta przedstawił projekt  uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wprowadzenia

zmian w strukturze organizacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu polegających na utworzeniu nowych

oddziałów.

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

Jak dodał Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu zmiany w strukturze organizacyjnej

Szpitala  polegają  na  utworzeniu  Oddziału  Neurologicznego  (28  łóżek)  i  Oddziału

Geriatrycznego (27 łóżek). Oddziały te będą zlokalizowane na V piętrze bloku łóżkowego

„A+E”. 

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 wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Samodzielnego

Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala  Rejonowego  im.  dr.  Józefa  Rostka  

w  Raciborzu  polegających  na  utworzeniu  nowych  oddziałów  oraz  postanowił  o  jego

przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 20.06.2008r.

Nawiązując  do  projektu  uchwały  Rady Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  wprowadzenia

zmian w strukturze organizacyjnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu polegających na utworzeniu nowych
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oddziałów,  tj.  Oddziału  Geriatrycznego  i  Oddziału  Neurologicznego  Zarząd  postanowił,  

iż  wystąpi  do  Przewodniczącego  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  propozycją,  

aby po zakończeniu sesji miała miejsce wizja na terenie Szpitala. 

Starosta  omówił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zatwierdzenia

zmian w statucie oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego statutu Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.

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  się  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu

Raciborskiego  w  sprawie  zatwierdzenia  zmian  w  statucie  oraz  zatwierdzenia  tekstu

jednolitego  statutu  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Szpitala

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu  oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję

Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 20.06.2008r.

Starosta  przedstawił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyjęcia

Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2008 – 2015.

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

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  przyjęcia  Strategii  Rozwoju  Powiatu  Raciborskiego  

na lata 2008 – 2015 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego 

w dniu 20.06.2008r.

Starosta  omówił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  powołania  

Rady  Programowej  utworzenia  Centrum  Dziedzictwa  Kulturowego  Bramy  Morawskiej  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

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  się  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu

Raciborskiego  w sprawie powołania  Rady Programowej  utworzenia  Centrum Dziedzictwa

Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu oraz postanowił o jego

przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 20.06.2008r.
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Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

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

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

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  dokonana zmian  w budżecie  Powiatu  Raciborskiego na  2008r.  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 20.06.2008r.

Starosta  omówił  projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zaciągnięcia

kredytu przez Powiat Raciborski. 

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  się  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu

Raciborskiego w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu  przez  Powiat  Raciborski  oraz  postanowił  

o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 20.06.2008r. 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia

rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu Raciborskiego za 2007r.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

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  rocznego  skonsolidowanego  sprawozdania

finansowego Powiatu Raciborskiego za 2007r. oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję

Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 20.06.2008r. 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie

procedury opracowania i uchwalania budżetu Powiatu Raciborskiego.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

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  procedury  opracowania  i  uchwalania  budżetu  Powiatu

Raciborskiego oraz postanowił  o jego przekazaniu na sesję  Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 20.06.2008r. 
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Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy

finansowej  z  budżetu  Powiatu  Raciborskiego dla  Gminy Kornowac na  realizację  zadania

publicznego w zakresie rolnictwa.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

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 udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego  

dla Gminy Kornowac na realizację zadania publicznego w zakresie rolnictwa oraz postanowił

o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 20.06.2008r. 

Ad. 5

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego

w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  oraz  w  układzie

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2008r. (rezerwa ogólna). 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 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 2008r.

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08.

Skarbnik  Powiatu  omówiła  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu

Powiatu Raciborskiego na 2008r. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 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 2008r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08.

Starosta  przedstawił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zmiany

uchwały dot. określenia uprawnień i odpowiedzialności z zakresu: 

a) wykonywania budżetu powiatu,

b) składania oświadczenia woli w imieniu powiatu.
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W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Skarbnik  Powiatu  poinformowała,  iż  w  związku  z  powołaniem  nowego  Powiatowego

Inspektora Nadzoru Budowlanego w Raciborzu, zachodzi konieczność zmiany załącznika nr 1

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

określenia  uprawnień  i  odpowiedzialności  z  zakresu  wykonywania  budżetu  powiatu  

i składania oświadczenia woli w imieniu powiatu.

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

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  zmiany  uchwały  dot.  określenia

uprawnień i odpowiedzialności z zakresu: 

a) wykonywania budżetu powiatu,

b) składania oświadczenia woli w imieniu powiatu.

Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08.

Starosta  omówił  kartę  informacyjną  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  dot.  zaopiniowania

zaliczenia drogi nr 330 021S – ul.  Mikołaja Kopernika (od skrzyżowania z  ul.  Syrokomli

5005S do skrzyżowania z ul. Jastrzębską DW-933) i drogi nr 330 140S – ul. Leonida Teligi

(od skrzyżowania z ul. Armii Ludowej 5019S do skrzyżowania z ul. Czernieckiego 5020DS)

do kategorii drogi powiatowej.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

Starosta poinformował, iż pismem nr WOA.0718-2/9/08 z dnia 27.05.2008r. Zarząd Powiatu

Wodzisławskiego wystąpił o opinię w sprawie zaliczenia drogi nr 330 021S – ul. Mikołaja

Kopernika (od skrzyżowania z ul. Syrokomli 5005S do skrzyżowania z ul. Jastrzębską DW-

933) i drogi nr 330 140S – ul. Leonida Teligi (od skrzyżowania z ul. Armii Ludowej 5019S do

skrzyżowania z ul. Czarnieckiego 5020S) do kategorii drogi powiatowej. Przedmiotowe drogi

znajdują  się  na  terenie  miasta  Wodzisławia  Śląskiego  i  nie  stykają  się  bezpośrednio  

z  układem komunikacyjnym dróg z  terenu powiatu raciborskiego. Pozytywną opinię  w tej

sprawie wyraził pisemnie Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu (pismo nr PZD-5540/72/2008

z dnia 30.05.2008r.). 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi  

do kategorii drogi powiatowej. 

Uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08.
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Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Organizacyjno  –  Administracyjnego  

dot. zagospodarowania zbędnego majątku powiatu - zestawów komputerowych.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

Starosta  poinformował,  iż  tut.  Starostwo  dysponuje  czterema  zestawami  komputerowymi,

które od dłuższego czasu nie są wykorzystywane. Zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym  

Nr 37/07 w sprawie powołania Komisji  ds.  likwidacji  środków trwałych oraz pozostałych

środków  trwałych  w  Starostwie  Powiatowym  w  Raciborzu,  kierownicy  komórek

organizacyjnych zwrócili się do Komisji  likwidacyjnej z prośbą o wydanie opinii na temat

przydatności komputerów oraz o zaproponowanie sposobu ich zagospodarowania.

W związku z  faktem, iż  komputery zakupione były w latach 1996 -  2002 ich wydajność

znacznie  odbiega  od  obecnie  oczekiwanej.  Związane  jest  to  przede  wszystkim  z  niską

wydajnością procesorów i niewielką pamięcią operacyjną. Ewentualna modernizacja nastrę-

czałaby wielu trudności ponieważ podzespołów do tego typu sprzętu od dawna już się nie

produkuje.  Jest  także  wysoce prawdopodobne,  że  nie  byłaby w ogóle  opłacalna.  Komisja

przyjmując  powyższe  argumenty  uznała  opisywany  sprzęt  za  zbędny.  Ponadto  Komisja

zaproponowała sposób zagospodarowania niepotrzebnych komputerów. Zdaniem członków

Komisji należy je przekazać innej jednostce.

W  lutym  b.r.  Stowarzyszenie  Rodzin  Katolickich  Diecezji  Opolskiej  zwróciło  się  

do  Starostwa  z  prośbą  o  pomoc  w  wyposażeniu  pracowni  komputerowej  Centrum

Młodzieżowego „Przystań” w Raciborzu. Wówczas Starostwo wyraziło chęć pomocy jednak

na prośbę Prezesa Stowarzyszenia postępowanie w tej  sprawie wstrzymano. Jak tłumaczył

Prezes,  Centrum  Młodzieżowe  „Przystań”  nie  było  jeszcze  gotowe  na  przyjęcie  sprzętu.

Obecnie pracownia komputerowa w „Przystani” została już rozbudowana i Stowarzyszenie

potwierdziło chęć przyjęcia darowizny.

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku

powiatu.

Uchwała stanowi załącznik nr 23 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08.

Ad. 6

Starosta  omówił  kartę  informacyjną  Pełnomocnika  ds.  Zarządzania  Jakością  

dot. zaakceptowania harmonogramu prac przed II auditem nadzoru, który został zaplanowany

na dni 02-03.09.2008r.
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W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

Starosta  poinformował,  iż  II  audit  nadzoru  został  zaplanowany na  dni  02-03.09.2008r.,  

a  przeprowadzi go auditor zewnętrzny TÜV Nord Polska Maria Rogulska-Pater. W związku

z tym został przygotowany harmonogram prac, który należy zrealizować przed wyznaczonym

terminem.  Harmonogram  ten  obejmuje:  audit  kierownictwa  w  dniu  25.07.2008r.  

oraz  przegląd  kierownictwa  w  dniu  07.08.2008r.  Wszelkie  niezbędne  dokumenty  przed

planowanym auditem zostaną  przygotowane  przez  Pełnomocnika  ds.  zarządzania  jakością

przy współpracy z Zespołem ds. systemu jakości i rozwoju usług. 

Ponadto,  Pełnomocnik  ds.  zarządzania  jakością  wraz  z  doradcą  J.  Ficą  przeprowadzą  

w sierpniu b.r. szkolenia dot. doskonalenia systemu zarządzania jakością w tut. Starostwie,  

w  poszczególnych komórkach  organizacyjnych.  Celem szkoleń  jest  bezpośredni  kontakt  

z pracownikami i przybliżenie istotnych spraw z przedmiotowego zakresu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował harmonogram prac przez II auditem nadzoru.  

O  terminie  auditu  zostaną  poinformowani  kierownicy  komórek  organizacyjnych  

tut. Starostwa na kolejnym spotkaniu kierownictwa. 

Starosta  omówił  kartę  informacyjną  Wydziału  Organizacyjnego  i  Spraw  Obywatelskich  

dot.  zapoznania  się  z  informacją  o  działaniach  komórek  organizacyjnych  Starostwa

Powiatowego w Raciborzu w 2007r.

W/w  karta  informacyjna  stanowi  załącznik  nr  13  do  Protokołu  Nr  75/08  z  posiedzenia

Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 03.06.2008r. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zapoznał  się  z  informacją  o  działaniach  komórek

organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu w 2007r.

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  

dot. przedłużenia powierzenia stanowiska  dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu

Pani Ewie Konopnickiej.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił,  aby Kierownik Referatu Edukacji,  Kultury i Sportu

wystosował pismo do Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu z prośbą

o zaopiniowanie pracy obecnego dyrektora, a następnie przygotował wniosek – uzgodnienie

do  Delegatury  Kuratorium  Oświaty  w  Rybniku,  celem  przedłużenia  powierzenia  funkcji

dyrektora Pani Ewie Konopnickiej na kolejne 5 lat, tj. od 01.09.2008r. do 31.08.2013r. 
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Starosta  przedstawił  pismo  Zastępcy  Dyrektora  ds.  medycznych  Szpitala  Rejonowego  

w Raciborzu,  w którym poinformowano,  iż  zgodnie  z  katalogiem świadczeń medycznych

Narodowego  Funduszu  Zdrowia  cytomegalia  oraz  toksoplazmoza  leczone  są  w  zakresie

chorób  zakaźnych.  W  związku  z  powyższym  najbliższą  placówką  świadczącą  usługi  

w powyższym zakresie jest Poradnia Chorób Zakaźnych Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 

W/w pismo stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zapoznał  się  z  informacją  nt.  leczenia  cytomegalii  

i toksoplazmozy. 

Starosta  zapoznał  zebranych  z  informacją  Dyrektora  Powiatowego  Zarządu  Dróg  

w Raciborzu dot. wykonania robót związanych z ścinką poboczy w maju b.r., która stanowi

załącznik nr 27 do protokołu.

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  XX/194/2008  Rady Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  03.06.2008r.  w  sprawie  dokonania

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r.

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

II część 

Zarząd Powiatu Raciborskiego udał się na wizję na drogi powiatowe. 

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 

11



Załączniki:

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 10.06.2008r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 10.06.2008r. 

3. Projekt instrukcji postępowania w sprawie windykacji świadczeń pieniężnych, należnych

Powiatowi Raciborskiemu i Skarbowi Państwa.

4. Projekt  uchwały  Rady Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania

finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2007r. przez Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu i podziału zysku

netto.

5. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  wprowadzenia  zmian  

w  strukturze  organizacyjnej  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej

Szpitala  Rejonowego  im.  dr.  Józefa  Rostka  w  Raciborzu  polegających na  utworzeniu

nowych oddziałów.

6. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie

oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.

7. Projekt  uchwały Rady Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyjęcia  Strategii  Rozwoju

Powiatu Raciborskiego na lata 2008 – 2015.

8. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania Rady Programowej

utworzenia  Centrum  Dziedzictwa  Kulturowego  Bramy  Morawskiej  na  Zamku

Piastowskim w Raciborzu.

9. Projekt  uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonana zmian w budżecie

Powiatu Raciborskiego na 2008r. 

10. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu  przez

Powiat Raciborski.

11. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zatwierdzenia  rocznego

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu Raciborskiego za 2007r.

12. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  procedury  opracowania  

i uchwalania budżetu Powiatu Raciborskiego.

13. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Kornowac na realizację zadania publicznego

w zakresie rolnictwa.
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14. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na

2008r. (rezerwa ogólna). 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na

2008r.

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na

2008r. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na

2008r.

18. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zmiany  uchwały  

dot. określenia uprawnień i odpowiedzialności z zakresu: 

a) wykonywania budżetu powiatu,

b) składania oświadczenia woli w imieniu powiatu.

19. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zmiany  uchwały  

dot. określenia uprawnień i odpowiedzialności z zakresu: 

a) wykonywania budżetu powiatu,

b) składania oświadczenia woli w imieniu powiatu.

20. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. zaopiniowania zaliczenia drogi

nr  330 021S  –  ul.  Mikołaja  Kopernika  (od  skrzyżowania  z  ul.  Syrokomli  5005S  

do skrzyżowania z ul. Jastrzębską DW-933) i  drogi nr 330 140S – ul. Leonida Teligi  

(od  skrzyżowania  z  ul.  Armii  Ludowej  5019S  do  skrzyżowania  z  ul.  Czernieckiego

5020DS) do kategorii drogi powiatowej.

21. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu drogi 

do kategorii drogi powiatowej. 

22. Karta informacyjna Referatu Organizacyjno – Administracyjnego dot. zagospodarowania

zbędnego majątku powiatu - zestawów komputerowych.

23. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku

powiatu.

24. Karta  informacyjna  Pełnomocnika  ds.  Zarządzania  Jakością  dot.  zaakceptowania

harmonogramu  prac  przed  II  auditem  nadzoru,  który  został  zaplanowany  na  dni  

02-03.09.2008r.
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25. Karta  informacyjna Referatu Edukacji,  Kultury i  Sportu  dot.  przedłużenia powierzenia

stanowiska  dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Pani Ewie Konopnickiej.

26. Kserokopia  pisma  Zastępcy  Dyrektora  ds.  medycznych  Szpitala  Rejonowego  

w Raciborzu nr NM-III-051/077/06/2008 z dnia 09.06.2008r. 

27. Pismo  Dyrektora  Powiatowego  Zarządu  Dróg  w  Raciborzu  nr  PZD-5540/74/08  

z dnia 04.06.2008r. 

28. Karta  informacyjna  Wydziału  Finansowego  do  określenia  realizacji  Uchwały  

Nr XX/194/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 03.06.2008r. w sprawie dokonania

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r.
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