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PROTOKÓŁ NR 84/08 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 12 sierpnia 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 83/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 05.08.2008r. 

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

od 01.01.2008r. do 30.06.2008r., opisu sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec czerwca 2008r. oraz informacje 

przedstawiające przychody poszczególnych oddziałów i poradni, stopień realizacji 

zawartych kontraktów oraz średnie wykorzystanie łóżek na oddziałach. 

3. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. sprawozdania Powiatowego Urzędu 

Pracy w Raciborzu pn. „Zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy  

w Raciborzu, a stan bezrobocia w powiecie raciborskim”. 

4. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

6. Sprawy bieżące. 

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 83/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 05.08.2008r. 

przyjęto i podpisano  po zapoznaniu się z jego treścią.  
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Ad. 2.  

Obecny na posiedzeniu Zarządu Powiatu Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu 

Ryszard Rudnik, przedstawił szczegółowo rachunek zysków i strat za okres  

od 01.01.2008r. do 30.06.2008r., opis sytuacji finansowej, zestawienie zobowiązań Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu na koniec czerwca 2008r. oraz informacje dot. przychody 

poszczególnych oddziałów i poradni, stopień realizacji zawartych kontraktów oraz średnie 

wykorzystanie łóżek na oddziałach. 

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

Z przedstawionego zestawienia kosztów i przychodów wynika, iż na koniec czerwca Zakład 

poniósł stratę w wysokości 3 163 222,32 zł. Strata za analogiczny okres 2007 roku wynosiła 

3 421 790,00 zł. Jeżeli uwzględnić amortyzację w wysokości 2 580 010,39 zł, to po sześciu 

miesiącach Zakład zanotował niedobór finansowy w wysokości 583 211,93 zł.  

Jest to niedobór o 145 869,69 zł wyższy od niedoboru za pierwszy kwartał bieżącego roku, 

wynoszącego 437 342,24 zł. W okresie I półrocza br. zobowiązania ogółem, w stosunku  

do zobowiązań na dzień 31.12.2007 r., wzrosły o kwotę 892 947,00 zł i na dzień 30.06.2008 r. 

wynosiły 11 743 566,00 zł. Zobowiązania na koniec II kwartału zmalały o 57 411,00 zł  

w stosunku do zobowiązań na koniec I kwartału. Zobowiązania wymagalne wzrosły o kwotę 

483 437,00 zł, głównie w pozycji „zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług - leki  

i materiały medyczne” oraz „publiczno – prawne - składka ZUS i Fundusz Pracy”. 

Zobowiązania niewymagalne zmalały o kwotę 540 848,00 zł, głównie w pozycji 

„zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług - leki i materiały medyczne”. Porównano  

stan zatrudnienia od dnia 01.01.2004 r. do dnia 30.06.2008 r. W porównaniu ze stanem  

na 30.03.2008 r. zatrudnienie w Szpitalu wzrosło o 1,00 etat i wynosi 605,35 etatu. 

Zwiększenie zatrudnienia o 1,00 etat nastąpiło w grupie „pielęgniarki” oraz „inny średni 

medyczny”. Zmniejszenie zatrudnienia o 1,0 etat nastąpiło w grupie „lekarze”. 

Dyrektor poinformował, iż otwarcie nowych oddziałów: neurologii i geriatrii nastąpi  

w IV kwartale br. Zwrócił uwagę na fakt braku lekarzy nefrologów, którzy byliby w stanie 

zabezpieczyć całodobowe funkcjonowanie oddziału „sztucznej nerki”. W związku  

z powyższym zostały zamieszczone ogłoszenia o naborze w prasie specjalistycznej.   

Ponadto, Dyrektor Szpitala stwierdził, iż nie widzi zagrożeń, co do bieżącego funkcjonowania 

Szpitala. 

Zarząd Powiatu przyjął przedstawioną informację oraz polecił Kierownikowi Referatu Spraw 

Społecznych w dalszym ciągu prowadzić proces monitorowania sytuacji finansowej 

jednostki. 
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Ad. 3 

 

Starosta przedstawił ponownie wnioski do sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy  

w Raciborzu pn. „Zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu, a stan 

bezrobocia w powiecie raciborskim”. 

W/w wnioski stanowią załącznik nr 4 do protokołu. 

Zarząd Powiatu zaakceptował poprawione wnioski ujęte w materiale pn. „Zadania 

realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu, a stan bezrobocia w powiecie 

raciborskim” oraz postanowił przekazać sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy  

w Raciborzu na posiedzenie Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 26.08.2008r.  

 

Ad. 4 

 

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej procedury opracowania i uchwalania budżetu Powiatu 

Raciborskiego. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej procedury opracowania i uchwalania 

budżetu Powiatu Raciborskiego oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 26.08.2008r. 

 

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżetu Powiatu Raciborskiego. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżetu Powiatu Raciborskiego oraz postanowił 

o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 26.08.2008r. 

 

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności 

pieniężnych przypadających Powiatowi Raciborskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym 
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do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 

podatkowa. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na 

raty spłaty należności pieniężnych przypadających Powiatowi Raciborskiemu lub jego 

jednostkom organizacyjnym do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 26.08.2008r. 

 

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Racibórz w sprawie współdziałania 

organów prowadzących szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, przy ul. Kozielskiej 19. 

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

Starosta zaproponował nowe brzmienie § 4 pkt 6 porozumienia – „Środki budżetowe 

przekazywane szkole będą w wysokości pozwalającej na prawidłowe funkcjonowanie szkoły 

i nie będą mniejsze niż subwencja oświatowa”.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniował zmianę projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą 

Racibórz w sprawie współdziałania organów prowadzących szkoły wchodzące w skład 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, przy  

ul. Kozielskiej 19. Jednocześnie polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu 

skonsultować zmianę z Prezydentem Miasta Racibórz. Po uzyskaniu akceptacji zmienionej 

treści w/w porozumienia, projekt uchwały zostanie przekazany na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 26.08.2008r. 

 

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pomocy rzeczowej przez Powiat Raciborski dla Gminy Krzyżanowice. 

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

Powiat Raciborski udzieli pomocy rzeczowej w formie przekazania dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej o wartości 6.100zł dla Gminy Krzyżanowice z przeznaczeniem na 
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realizację zadania pn. „Przebudowa ciągu chodnikowego przy ul. Raciborskiej (droga 

gminna) od przystanku PKS i Długiej (droga powiatowa) do skrzyżowania z ul. 1-go Maja w 

Chałupkach”. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Powiat Raciborski dla Gminy 

Krzyżanowice oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 26.08.2008r. 

 

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2008r. dotyczących wieloletniego 

programu inwestycyjnego. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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. 

dotyczących wieloletniego programu inwestycyjnego oraz postanowił o jego przekazaniu  

na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 26.08.2008r. 

 

Ad. 5 
 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego oraz układzie wykonawczym budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2008r. 

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

Skarbnik Powiatu wyjaśniła, iż zwiększa się plan dotacji otrzymanej od Wojewody Śląskiego 

na zadanie pn. „Remont uzupełniający ul. Reymonta i ronda na Placu Mostowym”. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

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

Raciborskiego oraz układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2008r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08. 
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Ad. 6 
 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej  

i Rolnictwa dot. zmian  w budżecie w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska. 

W/w karta stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

W dniu 17.07.2008r. pomiędzy Powiatem Raciborskim, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach została zawarta umowa dotacji w kwocie 

10.000zł na realizację zadania pn. „Wspomaganie systemu kontroli wnoszenia opłat  

za korzystanie ze środowiska poprzez przedłużenie licencji oprogramowania SOZAT-

REMAS-POWIAT. W związku z powyższym zaistniała potrzeba dokonania stosownych 

zmian w planie wydatków i dochodów budżetowych powiatu w dziale 900 – Gospodarka 

Komunalna i Ochrona Środowiska, rozdziale 90095 – Pozostała działalność.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na dokonanie zmian w budżecie Powiatu.       

W ramach wyjaśnień Skarbnik Powiatu poinformowała, iż powyższa zmiana została ujęta  

w projekcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2008r., który zostanie przekazany na posiedzenie Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 26.08.2008r. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej  

i Rolnictwa dot. dofinansowania do zadania pn. „Demontaż i utylizacja płyt azbestowych            

z elewacji budynku mieszkalnego” dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Słowackiego 54-56  

w Raciborzu.  

W/w karta stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

W dniu 07.08.2008r. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Słowackiego 54 - 56 w Raciborzu 

w zarządzie Przedsiębiorstwa Gospodarki Lokalami „DOM” sp. z o.o. w Raciborzu, 

ul. Bukowa 1, złożyła wniosek o przyznanie dotacji na realizację zadania z zakresu 

gospodarki odpadami, dotyczący demontażu, transportu i unieszkodliwienia azbestu 

pochodzącego z obiektu budowlanego – budynku Wspólnoty Mieszkaniowej położonego przy 

ul. Słowackiego 54-56 w miejscowości Racibórz. Zgodnie z oświadczeniem wnioskodawcy, 

w wyniku prac demontażowych na w/w budynku zostaną usunięte odpady niebezpieczne 

zawierające azbest z powierzchni ok. 734 m
2
. Realizacja zadania planowana jest  

od 18.08.2008 r. do 30.11. 2008 r., a jego całkowity koszt wynosi 25.780 zł. Wnioskodawca 

wnioskuje o przyznanie dotacji w wysokości 19,4 % kosztów realizacji zadania, tj. 5.000zł. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na przyznanie dotacji Wspólnocie 

Mieszkaniowej ul. Słowackiego 54 - 56 w Raciborzu będącej w zarządzie Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Lokalami „DOM” sp. z o.o. w Raciborzu, ul. Bukowa 1, na realizację zadania 

z zakresu gospodarki odpadami, dotyczący demontażu, transportu i unieszkodliwienia azbestu 

pochodzącego z obiektu budowlanego – budynku, w wysokości 5.000zł. 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji 

zalecenia z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego dot. informacji o stanie prac 

związanych z uruchomieniem na terenie powiatu wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo – 

wychowawczej typu socjalizacyjno – interwencyjnego. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Zarząd Powiatu przyjął informację o stanie prac związanych z uruchomieniem na terenie 

powiatu wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjno – 

interwencyjnego. 

 

Starosta przedstawił pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 

07.08.2008r. dot. opinii o możliwości umorzenia wierzytelności Pani Hildegardzie Bielaczek 

powstałej z tytułu nadpłaty rent rodzinnych przysługujących jej trzem wnuczkom, dla których 

pełni funkcję rodziny zastępczej. 

W/w pismo stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Zarząd Powiatu podjął decyzję, iż w związku z przygotowanym projektem uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania  

lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Powiatowi 

Raciborskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym do których nie stosuje się przepisów 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, ostateczną decyzję podejmie 

Dyrektor PCPR w Raciborzu, po wejściu jej w życie. Stosowne pismo do Dyrektora  PCPR  

w Raciborzu przygotuje Kierownik Referatu Spraw Społecznych. 

 

Starosta przedstawił wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół 

Ogólnokształcący Nr 2 w Raciborzu. 

Zarząd Powiatu powróci do omawiania w/w wystąpienia na kolejnym posiedzeniu,  

po uzyskaniu opinii prawnej przygotowanej przez Radcę Prawnego dot. zgodności  

z systemem prawa projektu wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w okresie  

od 23.06.2008r. do 07.07.2008r. w Zespole Szkół Zawodowych w Raciborzu.   
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Starosta polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu zorganizować spotkanie  

w dniu 01.09.2008r. w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach z gronem 

pedagogicznym oraz mieszkańcami miejscowości Rudy. Szczegółowych informacji udzieli 

Wicestarosta.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Dominika Świerk-Bara 
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Podpisy Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego obecnych na posiedzeniu, zgodnie z listą 

obecności: 

1. Adam Hajduk  

2. ---------------------------- 

3. Norbert Parys  

4. Brygida Abrahamczyk  

5. Adam Wajda  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 12.08.2008r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 12.08.2008r. 

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

od 01.01.2008r. do 30.06.2008r., opisu sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec czerwca 2008r. oraz informacje 

przedstawiające przychody poszczególnych oddziałów i poradni, stopień realizacji 

zawartych kontraktów oraz średnie wykorzystanie łóżek na oddziałach. 

4. Wnioski do sprawozdania Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu pn. „Zadania 

realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu, a stan bezrobocia  

w powiecie raciborskim”. 

5. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

procedury opracowania i uchwalania budżetu Powiatu Raciborskiego. 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2008r. 

7. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zasad, sposobu i trybu 

umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych 

przypadających Powiatowi Raciborskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym  

do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 

podatkowa. 

8. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody  

na zawarcie porozumienia z Gminą Racibórz w sprawie współdziałania organów 

prowadzących szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, przy ul. Kozielskiej 19. 

9. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej przez Powiat Raciborski dla Gminy Krzyżanowice. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2008r. dotyczących wieloletniego programu 

inwestycyjnego. 

11. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego oraz układzie wykonawczym budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2008r. 
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12. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego oraz układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2008r. 

13. Karta informacyjna Referatu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 

dot. zmian  w budżecie w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. 

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

dot. dofinansowania do zadania pn. „Demontaż i utylizacja płyt azbestowych  

z elewacji budynku mieszkalnego” dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Słowackiego  

54-56 w Raciborzu.  

15. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji zalecenia  

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego dot. informacji o stanie prac 

związanych z uruchomieniem na terenie powiatu wielofunkcyjnej placówki 

opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjno – interwencyjnego. 

16. Pismo Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 07.08.2008r.  

dot. opinii o możliwości umorzenia wierzytelności Pani Hildegardzie Bielaczek 

powstałej z tytułu nadpłaty rent rodzinnych przysługujących jej trzem wnuczkom,  

dla których pełni funkcję rodziny zastępczej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


