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OR.II.0022.1.41.2013 

PROTOKÓŁ  NR 139/2013 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 12 listopada 2013 r. i w dniu 14 listopada 2013 r. 

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według list obecności, 

stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokołu.  

 Posiedzeniu przewodniczył Starosta Adam Hajduk.  

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie list obecności, wymagane 

quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał.  

   

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

I część – 12 listopada 2013 r. godz. 14.00 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 138/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 29 października 2013 r. 

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

od 01.01.2013 r. do 30.09.2013 r., bilansu na dzień 30.09.2013 r., opisu sytuacji 

finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec września 

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

30.09.2013 r. 

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

5. Stan środowiska i rolnictwa na terenie Powiatu Raciborskiego. 

6. Sprawy różne. 

7. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

II część – 14 listopada 2013 r. godz. 07.45  

1. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 3 do niniejszego protokołu. 
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I część – 12 listopada 2013 r. godz. 14.00 

 

Starosta poinformował, że w dniu dzisiejszym odbędzie się I część posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego, a w dniu 14 listopada br. w trakcie drugiej części posiedzenia będzie 

miało miejsce przyjęcie projektu budżetu Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. Kolejne 

posiedzenie odbędzie się tradycyjnie we wtorek 19 listopada br. o godz. 08.00. 

 

Starosta poinformował, że Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu zwrócił się  

z prośbą o wyrażenie zgody na prefinansowanie wydatków ze środków własnych Powiatu 

Raciborskiego, w związku z realizacją projektu unijnego przez Powiatowy Urząd Pracy  

w Raciborzu pn. „Droga do zatrudnienia” w kwocie 83.850,00 zł.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy w Raciborzu FK-0717.I-66/MŁ/13 z dnia 7 listopada 2013 r. wyraził zgodę  

na prefinansowanie wydatków ze środków własnych Powiatu Raciborskiego, w związku  

z realizacją projektu unijnego przez Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu pn. „Droga  

do zatrudnienia” w kwocie 83.850,00 zł. Po otrzymaniu refundacji wydatków w 2013 r.  

na subkonto ww. projektu, środki te mają zostać niezwłocznie przekazane do budżetu Powiatu 

Raciborskiego. O powyższym Wydział Finansowy poinformuje ww. Dyrektora.  

 

Ad. 1 

Protokół Nr 138/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 29 października 

2013 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

Ad. 2 

Starosta przywitał na posiedzeniu Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu  

Ryszarda Rudnika, informując, że przedmiotem obrad dzisiejszego posiedzenia jest  

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

od 01.01.2013 r. do 30.09.2013 r., bilansu na dzień 30.09.2013 r., opisu sytuacji finansowej, 

zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec września 2013 r., 

wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 30.09.2013 r. 

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

132376. 

Dyrektor Rudnik poinformował, że na koniec września bieżącego roku Zakład zanotował 

stratę w wysokości 7 860 827,67 zł, jest ona o 3 602 696 98 zł większa od straty  

w analogicznym okresie 2012 roku wynoszącej 4 258 130,69 zł. Uwzględniając amortyzację 
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w wysokości 4 180 205,24 zł Zakład zanotował niedobór finansowy z bieżącej działalności  

w wysokości 3 680 622,43 zł. Niedobór za miesiąc wrzesień br. wyniósł 331 840,30 zł. 

Głównym powodem ww. sytuacji finansowej Szpitala jest fakt, że na dzień dzisiejszy Szpital 

nie otrzymał żadnych środków za tzw. nadwykonania kontraktów, które na dzień dzisiejszy 

przekroczyły wartość 5 milionów złotych, w tym np. w zakresie programów lekowych  

o ok. 800 000,00 zł, w chemioterapii o ok. 500 000,00 zł. Na dzień dzisiejszy do jednostki 

trafiają pierwsze aneksy o zapłatę nadwykonań i można się spodziewać, że Fundusz zapłaci 

za świadczenia nielimitowane oraz ratujące życie. Końcowe renegocjacje będą miały miejsce 

po zamknięciu okresu rozliczeniowego. Zdaniem Dyrektora Fundusz zapłaci  

za nadwykonania kwotę ok. 3 000 0000,00 złotych, co spowoduje, iż strata na koniec roku  

nie przekroczy wartości amortyzacji.  

Jeśli chodzi o kontrakt na 2014 r. został on obniżony o ok. 400 000,00 zł na neonatologię, 

udary, położnictwo. Wzrost kontraktu nastąpi na izbie przyjęć, pediatrii i geriatrii.  

Jak przekazał Dyrektor w okresie dziewięciu miesięcy bieżącego roku zobowiązania ogółem, 

w stosunku do zobowiązań na dzień 31.12.2012 r., wzrosły o kwotę 2 795 553,00 zł i na dzień 

30.09.2013 r. wynosiły 23 993 025,00 zł. Zobowiązania wymagalne wynosiły 4 605 468,00 zł                             

i w stosunku do stanu na dzień 30.06.2013 r. wzrosły o kwotę 1 5477 276,00 zł, zobowiązania 

niewymagalne wynosiły 19 387 557,00 zł i w stosunku do stanu na dzień 30.06.2013 r. 

zmalały o kwotę 346 905,00 zł. Dyrektor wyjaśnił, że wzrost zobowiązań wymagalnych  

w okresie trzech miesięcy wynika z utworzenia rezerwy na wypłatę dodatkowego 

wynagrodzenia dla pielęgniarek, położnych i pozostałego personelu Szpitala związanej  

ze wzrostem kontraktu.  

Jeśli chodzi o koszty to wzrosły one o ok. 1 900 000,00 zł. Największy wzrost kosztów 

nastąpił w grupie kosztów „zużycie materiałów i energii”.  

Następnie Dyrektor poinformował, że aby normalnie funkcjonować i zachować płynność 

finansową Szpital miał do wyboru dwie opcje: albo sięgać po kredyty, które są trudne  

do uzyskania, bo banki bardzo wysoko oceniają ryzyko finansowe szpitali, albo skorzystać  

z usług wyspecjalizowanych w obsłudze szpitali firm finansowych, które są w stanie przejąć 

wierzytelności podmiotu na określonych warunkach. Nie zdecydowano się na zaciągnięcie 

kredytu, gdyż jest on droższy i trudniejszy do uzyskania, a postanowiono skorzystać z usług 

firm finansowych. W przetargu przedmiotem zamówienia była spłata bezspornych 

zobowiązań Szpitala w terminie do 29 listopada 2013 r. Zamawiający, czyli Szpital, zwróci 

nabywcy zobowiązań 100% kwot głównych w 21 comiesięcznych ratach począwszy  

od 28 lutego 2014 r. oraz ustalone oprocentowanie wraz z prowizją. Dwuletni koszt obsługi 
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Szpitala przez firmę wynosi 147 108 zł. Jak poinformował Dyrektor pierwszy przetarg, 

ogłoszony na początku października br. unieważniono, w ogłoszonym 21 października br. 

przetargu wyłoniono firmę – Siemens Finance Sp. z o. o. z Warszawy, która zrealizuje usługę. 

Przejęciu podlegać będzie kwota ok. 2 500 000,00 zł zobowiązań.  

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

od 01.01.2013 r. do 30.09.2013 r., bilansem na dzień 30.09.2013 r., opisem sytuacji 

finansowej, zestawieniem zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec września 

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

30.09.2013 r. postanawiając o prowadzeniu dalszego monitorowania sytuacji finansowej 

Szpitala.  

Jednocześnie Zarząd rozpatrzył negatywnie możliwość ujęcia z projekcie budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2014 r. rezerwy na pokrycie zobowiązań Szpitala w kwocie co najmniej 

1 000 000,00 zł ze względu na fakt, że powyższe działanie zwiększy wydatki bieżące,  

a co za tym idzie nie będzie spełniona relacja określona w art. 243 ustawy o finansach 

publicznych. 

Ad. 3  

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan omówiła projekt uchwały Rady 

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 

134502. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok 

wniósł zmiany polegające na: 

1) zwiększeniu w Rozdziale 80130 o kwotę 19 943,00 zł planu dochodów z Fundacji 

Rozwoju Systemu Edukacji „Uczenie się przez całe życie” program Leonardo da Vinci  

na realizację projektu pt. „Młody technik w niemieckiej firmie – szansa na start 

zawodowy” oraz na zwiększeniu planu wydatków Zespołu Szkół Mechanicznych  

w Raciborzu o ww. kwotę z przeznaczeniem na realizację przedmiotowego programu,  

2) zwiększeniu w Rozdziale 80130 o kwotę 5 900,00 zł planu dochodów Zespołu Szkół 

Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu z tytułu wynajmu pomieszczeń  

oraz zwiększeniu planu wydatków ww. Zespołu z przeznaczeniem na pomoce naukowe  

do pracowni chemicznej do realizacji zajęć dla technika ochrony środowiska. 
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Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2013 rok oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 26 listopada 2013 r. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021. 

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

134498. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego mając na uwadze zmiany, o których mowa w projekcie 

uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 r. dokonał 

zmian w projekcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021. Ponadto 

Zarząd wyraził zgodę na poprawienie drobnych błędów cyfrowo – literowych w projekcie 

uchwały.  

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021 oraz postanowił o jego przekazaniu 

na sesję w dniu 26 listopada 2013 r. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Programu 

współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2014 rok. 

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

133839. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok oraz postanowił  

o jego przekazaniu na sesję w dniu 26 listopada 2013 r. 
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Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator przedstawił projekt uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat  

za przechowywanie pojazdów w 2014 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

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

133769. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie 

pojazdów w 2014 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 26 listopada 2013 r.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator omówił projekt uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego, położonej w Rudach przy ul. Szkolnej, na rzecz 

Gminy Kuźnia Raciborska. 

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

134057. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego, położonej w Rudach przy ul. Szkolnej, na rzecz 

Gminy Kuźnia Raciborska oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 26 listopada 

2013 r. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator omówił projekt uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas 

nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ulicy Ludwika 4  

w Raciborzu, stanowiącej lokal użytkowy o powierzchni 178,22 m
2
. 

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

133876. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony części 

nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ulicy Ludwika 4 w Raciborzu, stanowiącej 
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lokal użytkowy o powierzchni 178,22 m
2 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 26 listopada 2013 r.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator zapoznał zebranych z projektem 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem  

na czas nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ulicy Ludwika 4  

w Raciborzu, stanowiącej lokal użytkowy o powierzchni 101,85 m
2
. 

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

134229. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony części 

nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ulicy Ludwika 4 w Raciborzu, stanowiącej 

lokal użytkowy o powierzchni 101,85 m
2
 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 26 listopada 2013 r. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. wyboru 

podmiotu, który dokona badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego 

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

sporządzonego na dzień 31.12.2013 r. 

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

132363. 

Wicestarosta poinformował, że Dyrektor Szpitala złożył oferty firm na badanie sprawozdania 

finansowego Zakładu za rok 2013, które do obecnej chwili wpłynęły do jednostki. Oferty 

złożyły następujące firmy: 

1) SIMAR LTD Sp. z o.o., Rybnik ul. Smolna 25 – 7 000,00 zł + VAT; 

2) Krystyna Adamska – Biegły Rewident, Racibórz ul. Katowicka 21/18 – 7 000,00 zł 

+ VAT; 

3) Kancelaria Biegłego Rewidenta mgr. Ludwika Bachryj, Racibórz ul. Łąkowa 3c/4  

– 10 000,00 zł + VAT; 

4) ZBR FABER Spółka z o.o., Wrocław ul. Pretficza 7 – 11 000,00 zł + VAT; 

5) Continuum Consulting Group Poland Sp. z o.o., Poznań ul.Wspólna 40 – 25 000,00 zł  

+ VAT.  
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W trakcie dyskusji nad złożonymi ofertami Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego 

zwrócili uwagę na fakt, że firma ZBR FABER Spółka z o.o. do tej pory nie badała 

sprawozdania finansowego Szpitala, z kolei firma SIMAR LTD Sp. z o.o. z Rybnika  

oraz Biegły Rewident Krystyna Adamska w poprzednich latach wykonywały ww. usługę. 

Uzasadnionym byłoby, aby badanie sprawozdania finansowego przeprowadziła firma, która 

do tej pory tego nie robiła, jednakże należy zwrócić uwagę na fakt, że firma ZBR FABER  

ma swoją siedzibę we Wrocławiu. Mogłoby się więc zdarzyć tak, że firma zleciłaby 

przeprowadzenie badania biegłym rewidentom, którzy działają na szeroko rozumianym rynku 

raciborskim. Nie bez znaczenia jest również i to, że ww. firma zaoferowała się, że badanie 

sprawozdania wykona za kwotę 11 000,00 zł, więc nie jest to najtańsza ze złożonych ofert.  

W poprzednich latach przy wyborze firmy badającej sprawozdanie finansowe Szpitala 

przyjmowano zasadę, że dana firma wykonuje tego typu usługę przez kolejne 2 lata,  

a następnie wybierana jest inna firma.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że zaproponuje Radzie, aby badanie sprawozdania 

za rok 2013 wykonała jedna z nw. firm:  

 

1) SIMAR Ltd Sp. z o.o., Rybnik ul. Smolna 25  – 7 000,00 zł + VAT; 

2) ZBR FABER Spółka z o.o., Wrocław ul. Pretficza 7 – 11 000,00 zł + VAT. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru 

podmiotu, który dokona badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego 

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

sporządzonego na dzień 31.12.2013 r. 

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

132366. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyboru podmiotu, który dokona badania sprawozdania finansowego 

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

Rostka w Raciborzu sporządzonego na dzień 31.12.2013 r. oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 26 listopada 2013 r. 
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Ad. 4 

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 

134450. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego, po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok, na wniosek referującej, dokonał 

drobnej zmiany w opisie uzasadnienia załącznika nr 2 do projektu uchwały.  

Po zmianie, 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 na 2013 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan przedstawiła projekt uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2013. 

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

134452. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego, po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie zmiany 

rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na rok 2013, na wniosek referującej, wniósł zmiany polegające  

na zmniejszeniu w Rozdziale 75045 § 4410 planu wydatków będących w dyspozycji 

Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich o kwotę 800,00 zł i zwiększeniu go  

w § 4700 o ww. kwotę z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.  

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany rocznego 

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

powiatowi na rok 2013. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

Ad. 5 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator zaprezentował materiał pt. „Stan 

środowiska i rolnictwa na terenie Powiatu Raciborskiego” przygotowany przez pracowników 

Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa tut. Starostwa.  
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Ww. materiał znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 133904. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował materiał pt. „Stan środowiska  

i rolnictwa na terenie Powiatu Raciborskiego” oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 26 listopada 2013 r.  

Ad. 6 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan omówiła kartę informacyjną Wydziału 

Finansowego dot. zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2013 r. 

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

134387. 

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

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu, 

Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł 

Różnych w Raciborzu, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Raciborzu, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu, 

Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Powiatowego Zarządu Dróg  

w Raciborzu.  

W tym miejscu Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan poinformowała,  

że Pani Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu pismami z dnia 7 listopada br. 

zwróciła się z prośbą o zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę  

82 500,00 zł oraz na dokonanie przesunięć pomiędzy paragrafami płacowymi o kwotę 

3 000,00 zł.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie planu wydatków  

na wynagrodzenia i pochodne Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu o kwotę  

82 500,00 zł, jednocześnie zmniejszając plan budżetowy na 2013 r. Zespołu Szkół 

Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu o ww. kwotę. Ponadto Zarząd wyraził zgodę 

na dokonanie przesunięć pomiędzy paragrafami płacowymi o kwotę 3 000,00 zł w ramach 

środków zaplanowanych w budżecie Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator przedstawił kartę informacyjną 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. wyrażenia zgody na czasowe zwolnienie  
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z ponoszenia opłat czynszowych z uwagi na koszty planowanych przez najemcę prac 

budowlano-remontowych w zakresie adaptacji pomieszczeń na cele biurowe. 

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

133265. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przychylił się do wniosku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego, Oddział Regionalny w Częstochowie z dnia 25 września 2013 r., poprzez 

wyrażenie zgody na przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych wg załączonego 

kosztorysu oraz odstąpienie od naliczania czynszu od lipca 2014 r. do marca 2015 r. 

(włącznie) w kwocie 4 562,46 zł netto. Zwolnienie z reszty wnioskowanej kwoty  

w wysokości 3 863,24 zł zostanie rozpatrzone w chwili konsolidacji dotychczasowych umów  

(po podjęciu przez Radę Powiatu Raciborskiego uchwały w sprawie wyrażenia zgody  

na oddanie w najem na czas nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej budynkiem 

przy ulicy Ludwika 4 w Raciborzu, stanowiącej lokal użytkowy o powierzchni 178,22 m
2
.).  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. propozycji 

zmian w planie imprez sportowych realizowanych jako zadania własne samorządu 

powiatowego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki. 

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

134151. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. propozycji zmian 

w planie imprez sportowych realizowanych jako zadania własne samorządu powiatowego  

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2013 r. zaakceptował: 

1) propozycję Komendanta Powiatowego Policji w Raciborzu i objął patronatem Starosty 

Raciborskiego II Zimowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz dopisał turniej 

do kalendarza imprez sportowych pod poz. nr 56,  

2) propozycję Zarządu SKSG Odra Racibórz oraz dopisał pod poz. nr 57 – Puchar Polski 

Niesłyszących w Piłce Siatkowej Mężczyzn pod Patronatem Starosty Raciborskiego. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. realizacji polecenia Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 29 października 2013r. 

Przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu omawiano wnioski z posiedzenia Komisji 

Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. Wniosek nr 1 dotyczył uzupełnienia materiału „Analiza 

funkcjonowania oświaty ponadgimnazjalnej na terenie Powiatu Raciborskiego  
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oraz informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013” o informację 

nt.: 

1) wszystkich stypendiów, z których korzystali uczniowie w szkołach i placówkach 

oświatowych podległych Powiatowi Raciborskiemu w roku szkolnym 2012/2013, 

2) liczby nauczycieli przebywających na urlopach z tytułu poratowania zdrowia (wg stanu  

na dzień 4.11.2012 r. i 4.11.2013 r.), 

3) nauczania indywidualnego w poszczególnych szkołach (wg stanu na dzień 4.11.2012 r.  

i 4.11.2013 r.). 

 

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

133677. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z propozycją odpowiedzi na wniosek nr 1 

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z posiedzenia w dniu 24 października 2013 r. 

nt.: 

1) wszystkich stypendiów, z których korzystali uczniowie w szkołach i placówkach 

oświatowych podległych Powiatowi Raciborskiemu w roku szkolnym 2012/2013, 

2) liczby nauczycieli przebywających na urlopach z tytułu poratowania zdrowia (wg stanu  

na dzień 4.11.2012 r. i 4.11.2013 r.), 

3) nauczania indywidualnego w poszczególnych szkołach (wg stanu na dzień 4.11.2012 r.  

i 4.11.2013 r.).  

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

przekazać ww. informację na kolejne posiedzenie Komisji.  

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. stanowiska dyrektorów szkół w sprawie zaplanowania w projekcie budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2014 r. środków finansowych z przeznaczeniem na budowę 

pełnowymiarowego, wielofunkcyjnego boiska ze sztucznej nawierzchni do piłki nożnej  

na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Zamkowej 4 w Raciborzu. Poinformował,  

że zwrócono się z zapytaniem do dyrektorów szkół tj. ZSO 1, ZSO 2, ZSE, ZSM, ZSBiRR  

i ZSZ czy biorąc pod uwagę potrzeby naszych szkół w zakresie budowy boisk opiniują 

pozytywnie dofinansowanie z budżetu Powiatu Raciborskiego ww. inwestycji i czy  

w przyszłości uczniowie szkół będą korzystać z bazy sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji  

w Raciborzu.  
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Dyrektorzy ZSO 1, ZSM, ZSZ i ZSBiRR są przeciwni zaplanowaniu w budżecie powiatu  

na 2014 r. środków finansowych na budowę boiska na terenie OSIR – u w Raciborzu. 

Dyrektor ZSO 2 wskazał na konieczność przeprowadzenia w pierwszej kolejności remontów 

w kierowanej placówce, jedynie Dyrektor ZSE pozytywnie ustosunkował się do koncepcji 

budowy boiska przy OSIR, z którego uczniowie ZSE będą korzystać (pisma dyrektorów  

dołączono do przedmiotowej karty informacyjnej). 

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

134083. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze stanowiskiem dyrektorów szkół, tj. ZSO 1, 

ZSO 2, ZSE, ZSM, ZSBiRR i ZSZ w sprawie zaplanowania w projekcie budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2014 r. środków finansowych w wysokości 500 000,00 zł z przeznaczeniem 

na budowę pełnowymiarowego, wielofunkcyjnego boiska ze sztucznej nawierzchni do piłki 

nożnej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Zamkowej 4 w Raciborzu, o które 

wystąpił Prezydent Miasta Racibórz w piśmie nr EKS.4223.8.2013 z dnia 26 września 2013 r. 

Mając na uwadze fakt, że dyrektorzy szkół wskazali konieczność dofinansowania  

w pierwszej kolejności bazy sportowej w jednostkach organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego Zarząd postanowił, że w budżecie nie zostanie zaplanowana wspomniana  

kwota na ww. cel. O powyższym Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu poinformuje 

Prezydenta Miasta Racibórz.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli Zarządczej  

dot. realizacji polecenia Zarządu Powiatu Raciborskiego (pismo nr OR.II.0022.2.10.2013 

z 14.03.2013) – informacja z wyników kontroli w Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w Raciborzu w zakresie pobierania opłat za kształcenie w formach pozaszkolnych  

w I półroczu 2013 roku. 

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

134290. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją o wynikach kontroli 

przeprowadzonej w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu w zakresie pobierania 

opłat za kształcenie w formach pozaszkolnych w I półroczu 2013 roku, mając na uwadze fakt, 

że stosowne zalecenia pokontrolne zostały przekazane do placówki.  

 

Starosta przedstawił pismo Komisji Rewizyjnej z dnia 29 października 2013 r., które znajduje 

się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 132907. 
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Jak przekazał Starosta Komisja w związku z odpowiedzią Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z dnia 22 października 2013 r. na wnioski Komisji z dnia 1 października w zakresie punktu 4-

go zwraca uwagę, iż treścią wniosku nie była prośba o informację, gdzie uregulowane są 

kryteria przyznawania nagród rocznych dyrektorom jednostek powiatowych. Istotą wniosku 

Komisji była analiza obowiązujących kryteriów przyznawania tychże nagród w kontekście 

stawianych zadań wykraczających poza standardowe obowiązki. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił, aby Sekretarz Powiatu na kolejnym posiedzeniu 

wyjaśniła kwestie poruszane w piśmie przez Komisję Rewizyjną.  

 

Starosta omówił interpelacje zgłoszone przez radnych na XXXIV sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 29 października br., które znajdują się w systemie informatycznym 

Mdok pod numerem UID 134623. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił: 

1) Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu udzielić odpowiedzi na interpelację 

radnego Norbert Miki,  

2) Kierownikowi Referatu Architektury i Budownictwa udzielić odpowiedzi na interpelację 

nr 1 radnego Krzysztofa Ciszka,  

3) Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych udzielić odpowiedzi na interpelację nr 2 

radnego Marcelego Klimanka,  

4) Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami udzielić odpowiedzi  

na interpelację radnego Piotra Scholza,  

5) Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów udzielić odpowiedzi na:  

a) interpelację nr 2 radnego Krzysztofa Ciszka,  

b) interpelacje nr 1 i nr 2 radnego Leona Fiołki,  

c) interpelację nr 1 radnego Marcelego Klimanka,  

d) interpelację Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego Władysława 

Gumieniaka,  

e) interpelacje nr 1 i nr 2 radnego Franciszka Marcola.  

 

Ad. 7 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXIV/332/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 października 2013 r.  
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w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 r., 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację. 

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

133907. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXIV/333/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 października 2013 r.  

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2013 – 2021. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację. 

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

133911. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji: 

1) Uchwały Nr XXXIV/334/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 października  

2013 r. w sprawie zamiaru likwidacji szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski, 

2) Uchwały Nr XXXIV/335/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 października  

2013 r. w sprawie ogłoszenia roku 2014 „Rokiem abp. Józefa Gawliny”. 

 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwał, a Referat Edukacji, Kultury 

i Sportu odpowiedzialny za ich realizację. 

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

134386. 
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II część – 14 listopada 2013 r. godz. 07.45  

 

Ad. 1 

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

opracowania projektu budżetu Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. Poinformował,  

że do Członków Zarządu wysłano nową wersję przedmiotowego projektu uchwały  

po przeprowadzonych w dniu 13 listopada br. konsultacjach telefonicznych z pracownikami 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. Wprowadzone zmiany dotyczą projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2014 rok w zakresie określonym w § 8 ust. 2 pkt 4-6.   

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

134134. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie opracowania projektu budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2014 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie opracowania 

projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2014-2021.  

Jak dodał Starosta również w dniu wczorajszym wysłano nową wersję ww. projektu uchwały 

po doprecyzowania kilku zapisów w załączniku nr 1 do projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 

2014 – 2021. 

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

134430. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie opracowania projektu Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2014-2021. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

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 w dniu 12 listopada 2013 r.: 

1) Adam Hajduk  

2) Andrzej Chroboczek  

3) Józef Stukator  

4) ------------------ 

5) Piotr Olender  

 

 

Podpisy Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego obecnych na posiedzeniu, zgodnie  

z listą obecności w dniu 14 listopada 2013 r.: 

1) Adam Hajduk  

2) Andrzej Chroboczek  

3) Józef Stukator  

4) Norbert Mika  

5) Piotr Olender  
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1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 12 listopada 2013 r.  

2. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 14 listopada 2013 r.  

3. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 12 i 14 listopada 2013 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2013 rok.  

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2013. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie opracowania projektu budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie opracowania projektu Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2014-2021. 


