
PROTOKÓŁ  NR 97/08
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 18 listopada 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  96/08  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 13.11.2008r. 

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

od  01.01.2008r.  do  30.09.2008r.,  opisu  sytuacji  finansowej,  zestawienia  zobowiązań 

Szpitala  Rejonowego  w  Raciborzu  na  koniec  września  2008r.,  zestawienia  kosztów  

oraz  średniego  wykorzystania  łóżek  na  oddziałach.  Omówienie  konkursu  ofert  

na świadczenie usług medycznych z zakresu dializoterapii.  Analiza pism dot.  sytuacji  

na Oddziale Ginekologiczno – Położniczym. 

3. Sprawozdanie nt. podejmowanych działań za okres pełnienia funkcji Zastępcy Dyrektora 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu. 

4. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

5. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

6. Informacja  Dyrektora  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  Mistrzostwa  Sportowego  

w Raciborzu dot. niewykonania zaplanowanych dochodów. 

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 1

Protokół  Nr  96/08  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  13.11.2008r.

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

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków 

i  strat  za  okres  od  01.01.2008r.  do  30.09.2008r.,  opisu  sytuacji  finansowej,  zestawienia 

zobowiązań  Szpitala  Rejonowego  w  Raciborzu  na  koniec  września  2008r.,  zestawienia 

kosztów oraz średniego wykorzystania łóżek na oddziałach, która stanowi załącznik nr 3  

do protokołu. 

Szczegółowych  informacji  w  w/w  sprawie  udzielił  Dyrektor  Szpitala  Rejonowego  

w Raciborzu  Ryszard  Rudnik.  Dyrektor  poinformował,  iż  przychody netto  ze  sprzedaży  

za okres dziewięciu miesięcy b.r. wynoszą 36 662 213,31 zł, a za analogiczny okres 2007r. 

wynosiły  28 824 055,82  zł.  Natomiast  koszty  działalności  operacyjnej  wzrosły  do  kwoty 

41 520 887,72 zł,  w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego kiedy wynosiły 

33 817 521,07 zł. Największy wzrost kosztów zanotowano w pozycjach: zużycie materiałów 

i  energii,  wynagrodzenia  oraz  ubezpieczenia  społeczne  i  inne  świadczenia.  

Z przedstawionego zestawienia kosztów i  przychodów wynika,  iż na koniec września b.r. 

Szpital  poniósł  stratę  w  wysokości  4 503 371,32 zł.  Strata  za  analogiczny  okres  2007r. 

wynosiła  4 589 964,46 zł.  Jeżeli  uwzględnić  amortyzację  w  wysokości  3 799 432,63 zł,  

to  po  dziewięciu  miesiącach  Zakład  zanotował  niedobór finansowy  w  wysokości 

703 938,69 zł.  Jest  to  niedobór  o  120 726,76 zł  wyższy od  niedoboru  za  dwa  kwartały 

bieżącego roku, wynoszącego 583 211,93 zł. W okresie trzech kwartałów b.r. zobowiązania 

ogółem, w stosunku do zobowiązań na dzień 31.12.2007r.,  wzrosły o kwotę 348 861,00 zł  

i  na  dzień  30.09.2008r.  wynosiły  11 199 480,00 zł.  Zobowiązania  na  koniec  III  kwartału 

zmalały o 544 086,00 zł  w stosunku do zobowiązań na koniec II  kwartału.  Zobowiązania 

wymagalne  zmalały  o  kwotę  393 872,00 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  150 214,00 zł,  głównie  

w pozycji „zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług – usługi obce, pozostałe”. 

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

od 01.01.2008r. do 30.09.2008r., opis sytuacji finansowej, zestawienie zobowiązań Szpitala 

Rejonowego  w  Raciborzu  na  koniec  września  2008r.,  zestawienie  kosztów  oraz  średnie 

wykorzystanie łóżek na oddziałach. 

Następnie Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu udzielił  informacji  nt.  ogłoszonego 

przez  Szpital  konkursu  ofert  na  wykonywanie  świadczeń  zdrowotnych  z  zakresu 

dializoterapii.  Przedmiotem  konkursu  było  przejęcie  praw  i  obowiązków  –  jako 
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podwykonawca  –  świadczeń  wynikających  z  umowy  zawartej  pomiędzy  Szpitalem  

a  Narodowym Funduszem Zdrowia  na  wykonywanie  świadczeń  zdrowotnych  w  zakresie 

realizacji zadań dializoterapii (hemodializy i dializy otrzewnowej) oraz nefrologii, w ramach 

powszechnego  ubezpieczenia  zdrowotnego  w  pomieszczeniach  szpitalnych  

i z wykorzystaniem dzierżawionych urządzeń. 

Jak poinformował Dyrektor konkurs został ogłoszony, gdyż w Szpitalu jest zatrudniony tylko 

jeden lekarz – nefrolog. Istniało, więc zagrożenie niewykonania kontraktu na stacji dializ.  

W wyniku ogłoszonego konkursu jedyną firmą, która złożyła ofertę był Fresenius Nephrocare 

Polska Sp. z o. o. z Poznania. Pozostałe firmy były zainteresowane ogłoszonym konkursem, 

ale nie złożyły oferty. Firma Fresenius Nephrocare Polska Sp. z o. o. obsługuje w Polsce  

ok. 40 stacji dializ i zadeklarowała wymianę sprzętu medycznego w trakcie trwania umowy. 

Umowa zostanie podpisana na okres roku. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją Dyrektora Szpitala Rejonowego  

w  Raciborzu  nt.  ogłoszonego  konkursu  ofert  na  wykonywanie  świadczeń  zdrowotnych  

z zakresu dializoterapii. Zobowiązał Dyrektora, aby przekazał Staroście i Przewodniczącemu 

Rady Powiatu Raciborskiego kopie odpowiedzi  na pisma złożone w sprawie ogłoszonego 

konkursu. 

Kolejno Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu omówił zarzuty podniesione w skardze 

przez Panią Karinę Piksę  – Majnusz na działanie Ordynatora Oddziału Ginekologiczno – 

Położniczego  zakładu.  Przekazał,  iż  przeprowadził  rozmowę  ze  skarżącą  podczas,  której 

okazało  się,  że  w/w  złożyła  wypowiedzenie  umowy  o  pracę,  tłumacząc  je  względami 

osobistymi.  Natomiast  w  trakcie  rozmowy  Dyrektora  z  Ordynatorem  poroszono  zarzuty 

dotyczące  rejestracji  elektronicznej  czynności  medycznych,  które  wykonywane  są  

na  Oddziale.  Ordynator  tłumaczył,  iż  wymaga  rejestracji  elektronicznej  czynności 

medycznych, które wykonywane są u pacjentek, aby na każdym etapie leczenia można było 

zorientować się,  jakie  leki  podano i  jakie  zabiegi  zostały wykonane.  Powyższe czynności 

mają na celu dobro pacjentek. Ponadto w trakcie w/w rozmowy Dyrektor uczulił Ordynatora 

na sposób zwracania się do podległego personelu medycznego. 

Jak poinformował Dyrektor Rudnik również poruszona przez skarżącą sprawa zamykania  

i  otwierania  drzwi  wejściowych  do  Oddziału  Ginekologiczno  –  Położniczego  została 

rozwiązana,  gdyż  wymienione  zostały  zamki  do  drzwi,  a  personel  medyczny  został 

wyposażony w karty dostępu, które posłużą do rejestracji czasu pracy. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zobowiązał  Dyrektora do udzielenia  odpowiedzi  na skargę 

Pani  Kariny  Piksy  –  Majnusz,  z  równoczesnym  poinformowaniem  Starosty  o  sposobie 

załatwienia skargi. 

Starosta  poinformował,  iż  do  Rady  Powiatu  Raciborskiego,  Przewodniczącego  Komisji 

Zdrowia,  Opieki  Społecznej,  Polityki  Prorodzinnej,  Wspierania  Osób  Niepełnosprawnych 

oraz  Bezpieczeństwa  oraz  do  tut.  Starostwa  wpłynęło  pismo  Wspólnej  Reprezentacji 

Związków  Zawodowych  zrzeszonych  przy  Szpitalu  Rejonowym  w  Raciborzu  w  sprawie 

sporu zbiorowego w zakładzie. 

W/w pismo stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  polecił  Dyrektorowi  Szpitala  Rejonowego  w  Raciborzu,  

aby  w  sprawie  sporu  zbiorowego  w  kierowanej  placówce  przygotował  wystąpienie  

na najbliższą sesję Rady Powiatu Raciborskiego. 

Ad. 3

Na  wstępie  obecny  na  posiedzeniu  Dyrektor  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  

Andrzej  Brzenczka  poinformował,  iż  powołanie  Zastępcy  Dyrektora  CKU  nastąpiło 

01.03.2008r.  Następnie  Dyrektor  przedstawił  sprawozdanie  nt.  podejmowanych  działań  

za okres pełnienia funkcji przez swojego Zastępcę (załącznik nr 5 do protokołu). 

Szczegółowych informacji w w/w sprawie udzielił Zastępca Krzysztof Janiszewski. 

W tym miejscu Wicestarosta poinformował, iż staraniem zespołu ds. pozyskiwania funduszy 

zewnętrznych  na  dofinansowanie  projektów  dot.  działalności  szkół  o  charakterze 

zawodowym,  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Powiat  Raciborski,  został  złożony 

wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Inwestycja w przyszłość. Dodatkowe kwalifikacje  

i umiejętności uczniów szkół zawodowych Powiatu Raciborskiego szansą sukcesu na rynku 

pracy”  w  ramach  Priorytetu  IX,  Działania  9.2  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki. 

Zgodnie  z  uzyskaną  informacją  z  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Śląskiego  

w/w  wniosek  został  rozpatrzony  pozytywnie  na  etapie  oceny  merytorycznej  i  uzyskał  

90,5  punktów.  Komisja  Oceny  Projektów  zarekomendowała  Zarządowi  Województwa 

Śląskiego przyjęcie wniosku do dofinansowania z przyznaną kwotą wynoszącą 800 937,30 zł. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze sprawozdaniem nt. podejmowanych działań  

za  okres  pełnienia  funkcji  Zastępcy  Dyrektora  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego  

w Raciborzu. Polecił, aby kolejne sprawozdanie zostało złożone na koniec I semestru roku 

szkolnego 2008/2009, wraz z informacją nt. wysokości pozyskanych środków finansowych. 
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Ponadto  Zarządu  ustalił,  iż  na  posiedzeniu  w  dniu  02.12.2008r.  uda  się  na  wizję  

do CKU w Raciborzu. 

Ad. 4

Nawiązując do informacji, o której mowa w pkt 3, Wicestarosta przedstawił projekt uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Inwestycja 

w przyszłość. Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności uczniów szkół zawodowych Powiatu 

Raciborskiego  szansą  sukcesu  na  rynku  pracy”  w  ramach  Priorytetu  IX  „Rozwój 

wykształcenia  i  kompetencji  w  regionach”  Działania  9.2.  „Podniesienie  atrakcyjności  

i  jakości  szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki  2007 – 2013 

dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

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

Wicestarosta  poinformował,  iż  wprowadzenie  w/w  projektu  uchwały  na  sesję  

w  dniu  25.11.2008r.  jest  konieczne  z  uwagi  na  finalizowanie  uzgodnień  z  Instytucją 

Organizującą  Konkurs,  a  uchwała  jest  wymaganym załącznikiem na  etapie  podpisywania 

umowy o dofinansowanie projektu. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  pozytywnie  zaopiniował  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. „Inwestycja w przyszłość. 

Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności uczniów szkół zawodowych Powiatu Raciborskiego 

szansą  sukcesu  na  rynku  pracy”  w  ramach  Priorytetu  IX  „Rozwój  wykształcenia  

i kompetencji w regionach” Działania 9.2. „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 

zawodowego”  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  2007  –  2013  dofinansowanego  

ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  oraz  postanowił  o  jego  skierowaniu  

na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 25.11.2008r.

Ad. 5

Skarbnik  Powiatu  przedstawiła  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 7 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 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08.
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Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody  na  częściowe  zajęcie  nieruchomości  niezabudowanej,  położonej  w  Raciborzu  

na terenie Parku im. miasta Roth.

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

Starosta poinformował, iż Prezydent Miasta Racibórz pismem z dnia 22.10.2008r. zwrócił się 

z wnioskiem o wyrażenie przez Powiat Raciborski, jako właściciela nieruchomości, zgody 

na częściowe zajęcie niezabudowanych działek położonych w Raciborzu w Parku im. miasta 

Roth, w celu realizacji inwestycji polegającej na lokalizacji urządzeń elektroenergetycznych 

w postaci słupów oświetleniowych wraz z okablowaniem, mających za zadanie oświetlenie 

terenu Parku im. miasta Roth. Budowa wspomnianego oświetlenia wpłynie na zwiększenie 

bezpieczeństwa w tej części parku. W chwili obecnej fragment parku należący do Powiatu 

Raciborskiego nie jest należycie oświetlony. Wyrażenie zgody na realizację w/w inwestycji 

następuje  przy  zastrzeżeniu  warunków   braku   partycypacji  Powiatu  Raciborskiego  

w  kosztach  budowy  oświetlenia,  jak  również  nie  zwracania  nakładów  poniesionych  

na realizację tej inwestycji w przyszłości.

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na częściowe zajęcie 

nieruchomości niezabudowanej, położonej w Raciborzu na terenie Parku im. miasta Roth.

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08.

Ad. 6

Starosta przywitał na posiedzeniu Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa 

Sportowego w Raciborzu Arkadiusza Tylkę.  Przypomniał,  iż  Dyrektor  wystąpił  z  pismem 

informującym, iż w związku ze zmianą finansowania nauk pływania klas od I do III Szkoły 

Podstawowej nie zostaną wykonane zaplanowane dochody na kwotę ok. 150 000 zł, w roku 

2008.  Jednocześnie  z  powodu  znacznego  wzrostu  cen  gazu,  węgla  (ekogroszku),  energii 

elektrycznej, wywozu śmieci i wody Dyrektor zwrócił się z prośbą o nie zmniejszanie planu 

wydatków budżetowych na 2008r. 

Dyrektor  Tylka  poinformował,  iż  rzeczywisty  wzrost  cen  mediów ZSOMS w roku  2008 

wynosi  129 044,26 zł  (załącznik nr 11 do protokołu).  W związku z powyższym poprosił  

o nie zmniejszanie wydatków w 2008r. z powodu niewykonania planu dochodów na kwotę 

150 000 zł. 

Skarbnik  Powiatu  poinformowała,  iż  po  przeanalizowaniu  budżetu  ZSOMS  w  Raciborzu 

Dyrektor powinien zwrócić do budżetu Powiatu Raciborskiego kwotę ok. 50 000 zł (analiza 

stanowi załącznik nr 12 do protokołu). 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Wicestaroście, Skarbnikowi Powiatu oraz Dyrektorowi 

ZSOMS  w  Raciborzu  wyjaśnić  przesunięcia  budżetowe,  o  które  zwraca  się  Dyrektor.  

W/w sprawa omawiana będzie na kolejnym posiedzeniu. 

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 18.11.2008r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 18.11.2008r. 

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

od  01.01.2008r.  do  30.09.2008r.,  opisu  sytuacji  finansowej,  zestawienia  zobowiązań 

Szpitala  Rejonowego  w  Raciborzu  na  koniec  września  2008r.,  zestawienia  kosztów  

oraz średniego wykorzystania łóżek na oddziałach.

4. Pismo  Wspólnej  Reprezentacji  Związków  Zawodowych  zrzeszonych  przy  Szpitalu 

Rejonowym w Raciborzu z dnia 17.11.2008r.

5. Sprawozdanie nt. podejmowanych działań za okres pełnienia funkcji Zastępcy Dyrektora 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu. 

6. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przystąpienia  do  realizacji 

projektu pt. „Inwestycja w przyszłość. Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności uczniów 

szkół  zawodowych Powiatu Raciborskiego szansą sukcesu na rynku pracy”  w ramach 

Priorytetu  IX  „Rozwój  wykształcenia  i  kompetencji  w  regionach”  Działania  9.2. 

„Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego 

Kapitał  Ludzki  2007  –  2013  dofinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu 

Społecznego.

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2008r. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2008r. 

9. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  wyrażenia  zgody  

na  częściowe  zajęcie  nieruchomości  niezabudowanej,  położonej  w  Raciborzu  

na terenie Parku im. miasta Roth.

10. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  wyrażenia  zgody  

na  częściowe  zajęcie  nieruchomości  niezabudowanej,  położonej  w  Raciborzu  

na terenie Parku im. miasta Roth.

11. Informacja  Dyrektora  ZSOMS  w  Raciborzu  nt.  rzeczywistego  wzrostu  cen  mediów 

ZSOMS w roku 2008. 

12. Informacja Skarbnika Powiatu dot. analizy budżetu ZSOMS w Raciborzu. 
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