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OR.II.0022.1.19.2013 

PROTOKÓŁ  NR 117/2013 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 21 maja 2013 r. 

 

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 Raciborskiego do podejmowania uchwał.  

   

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 116/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 14 maja 2013 r.  

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

od 01.01.2013 r. do 31.03.2013 r., bilansu na dzień 31.03.2013 r., opisu sytuacji 

finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec marca 

2013 r., wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 

31.03.2013 r. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 116/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 14 maja 2013 r. 

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 01.01.2013 r. do 31.03.2013 r., bilansu na dzień 31.03.2013 r., opisu 

sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec 

marca 2013 r., wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 

31.03.2013 r. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

102047. 

Szczegółowych wyjaśnień w ww. sprawie udzielił Dyrektor Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu Ryszard Rudnik. Dyrektor poinformował, że na koniec marca bieżącego roku 

Zakład zanotował stratę w wysokości 3 336 221,27 zł, jest to wielkość o 1 371 393,37 zł 

wyższa od straty w analogicznym okresie 2012 roku wynoszącej 1 964 827,90 zł.                             

Uwzględniając amortyzację w wysokości 1 392 340,04 zł Zakład w I kwartale br. zanotował 

niedobór finansowy w wysokości 1 943 881,23 zł. W porównaniu do I kwartału 2012 r. 

Szpital poniósł większe koszty głównie z tytułu wzrostu zużycia materiałów i energii  

oraz wzrostu kosztów usług obcych. Na niedobór finansowy wpłynęło także otwarcie bloku 

operacyjnego i związane z tym zakupy drobnego sprzętu, wyposażenia oraz koszty adaptacji 

pomieszczeń. Jeśli chodzi o przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi to wzrosły  

one o 40 000,00 zł w porównaniu do roku ubiegłego. Jednakże niepokojącym jest wykonanie 

usług medycznych ponad limit określony przez NFZ, które za I kwartał 2013 r. osiągnęło  

już kwotę ponad 2 400 000,00 zł, gdzie w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiło  

ok. 1 700 000,00 zł. Dyrektor Rudnik poinformował, że Szpital zawarł ugodę przedsądową  

z NFZ za usługi wykonane ponad limit w 2012 r. na kwotę 1 341 000,00 zł, jednakże kwota 

ok. 1 800 000,00 zł za usługi udzielone w trybie planowym nie zostanie rozliczona.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z rachunkiem zysków i strat za okres  

od 01.01.2013 r. do 31.03.2013 r., bilansem na dzień 31.03.2013 r., opisem sytuacji 

finansowej, zestawieniem zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec marca 

2013 r., wybranymi wskaźnikami statystycznymi dla oddziałów, etatyzacją na dzień 

31.03.2013 r. postanawiając o prowadzeniu dalszego monitorowania sytuacji finansowej 

Szpitala. 
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Ad. 3  

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan przedstawiła projekt uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2013 rok. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

104479. 

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 na 2013 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Ad. 4 

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan omówiła kartę informacyjną Wydziału 

Finansowego dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego  

oraz jednostek podległych na 2013 r. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

104474. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu,  Starostwa Powiatowego w Raciborzu.  

W tym miejscu Inspektor Dominika Budzan poinformowała zebranych o zmianach planu 

finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2013 polegających na przekazaniu 

środków w kwocie 100 000,00 zł będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów  

do Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne 

związane z opracowaniem dokumentacji projektowych na drogach powiatowych  

oraz remontem przepustu na DP 3526S w Gródczankach.  

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. przyjęcia przez Zarząd Powiatu oferty Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych  

w Rybniku na realizację zadania pn. „Sieciowanie i wzmocnienie organizacji w ramach 

programu Działaj lokalnie VII” w trybie pozakonkursowym poprzez udzielenie dotacji  

na wsparcie realizacji w/w zadania publicznego w dniach od 29 maja 2013 r. do 15 sierpnia 

2013 r. 
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

104673. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na przyjęcie oferty Centrum Rozwoju Inicjatyw 

Społecznych w Rybniku na realizację zadania pn. „Sieciowanie i wzmocnienie organizacji  

w ramach programu Działaj lokalnie VII” w trybie pozakonkursowym poprzez udzielenie 

dotacji na wsparcie realizacji ww. zadania publicznego w dniach od 29 maja 2013 r.  

do 15 sierpnia 2013 r.  

W związku z powyższym polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

umieścić ww. ofertę w BIP-ie, na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Starostwa oraz na stronie 

internetowej Powiatu Raciborskiego na 7 dni roboczych. Po upływie ww. terminu  

i rozpatrzeniu ewentualnych uwag należy  niezwłocznie zawrzeć umowę o udzielenie dotacji 

na realizację ww. zadania publicznego.  

 

Starosta zapoznał zebranych z informacją Biura Rady o posiedzeniach Komisji Stałych Rady 

Powiatu Raciborskiego, które odbędą się w maju 2013 r. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 104292. 

 

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. Józef Stukator  

4. Norbert Mika  

5. Piotr Olender  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 21 maja 2013 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 21 maja 2013 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2013 rok.  

 


