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PROTOKÓŁ  NR 3/10 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 14 grudnia 2010r. 

 

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

od 01.01.2010r. do 30.09.2010r., bilansu na dzień 30.09.2010r., opisu sytuacji finansowej, 

zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec września 2010r., 

wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 30.09.2010r., 

przychodów i kosztów oddziałów i poradni. 

2. Przyjęcie Protokołu Nr 2/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 07.12.2010r.  

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

5. Sprawy różne. 

6. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Starosta w imieniu własnym oraz wszystkich obecnych podziękował Członkowi Zarządu 

Norbertowi Parysowi za pracę na rzecz społeczności lokalnej Powiatu Raciborskiego  

w czasie trwania III kadencji Rady Powiatu Raciborskiego.  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Norbert Parys złożył zebranym podziękowania  

za współpracę w latach 2006-2010.  

 



 2 

Ad. 1 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków  

i strat za okres od 01.01.2010r. do 30.09.2010r., bilansu na dzień 30.09.2010r., opisu sytuacji 

finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec września 

2010r., wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 

30.09.2010r., przychodów i kosztów oddziałów i poradni. 

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

Szczegółowych informacji w w/w sprawie udzielił Dyrektor Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu Ryszard Rudnik. Dyrektor poinformował, iż na koniec września b.r. Zakład 

zanotował stratę w wysokości 7 193 019,18 zł jest to wielkość o 937 734,34 zł niższa  

od straty w analogicznym okresie ubiegłego roku, wynoszącej 8 130 753,52 zł. W miesiącu 

wrześniu b.r. strata Zakładu wzrosła o 394 249,01 zł. Uwzględniając amortyzację  

w wysokości 5 274 630,50 zł Zakład po dziewięciu miesiącach zanotował niedobór 

finansowy w wysokości 1 918 388,68 zł (strata pomniejszona o amortyzację). W stosunku  

do sierpnia 2010r. niedobór zmalał o 185 984,03 zł. W okresie września bieżącego roku 

zobowiązania ogółem, w stosunku do zobowiązań na koniec sierpnia, zmalały o kwotę 

741 835,00 zł i na dzień 30.09.2010r. wynosiły 12 593 652,00 zł. W stosunku do stanu  

na dzień 31.12.2009r. zobowiązania na koniec września były wyższe o kwotę 268 248,00 zł.  

W okresie września b.r. zobowiązania wymagalne zmalały o kwotę 416 464,00 zł i na dzień 

30.09.2010r. wynosiły 1 711 491,00 zł, zobowiązania niewymagalne zmalały o kwotę 

325 371,00 zł i na koniec miesiąca wynosiły 10 882 161,00 zł. Przychody netto ze sprzedaży  

i zrównane z nimi na dzień 30.09.2010r. wynosiły 42 703 150,70 zł i w stosunku  

do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły o ok. 1 000 000 zł.  

Dyrektor Rudnik poinformował, iż na dzień 30.09.2010r. wartość wykonanych świadczeń 

zdrowotnych ponad limit opiewa na kwotę ok. 1 470 000 zł. Zgodnie z przewidywaniami 

wartość ta na koniec 2010r. wyniesie ponad 2 000 000 zł. Jak podkreślił Dyrektor nie ma 

możliwości ograniczenia przyjęć do Szpitala, gdyż w ok. 96% są to przyjęcia nagłe.  

Niestety Narodowy Fundusz Zdrowia nie sfinansuje całości wykonanych świadczeń 

zdrowotnych ponad limit, trudno jest też przewidywać jaka będzie strategia Funduszu  

na kolejny rok. Dyrektor Rudnik dodał, iż strata narastająca z działalności bieżącej jednostki 

rośnie z miesiąca na miesiąc i bez zwiększenia zakresów finansowania świadczeń 

zdrowotnych przez NFZ trudno będzie poprawić wynik finansowy Szpitala. Na kondycję 

finansową jednostki ma przede wszystkim wpływ finansowanie, począwszy od 2009r. 
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z budżetu Szpitala, podwyżek wynagrodzeń pracowników, finansowanych wcześniej  

na podstawie „specjalnej” ustawy przez NFZ. 

Zdaniem Starosty sytuacja finansowa Szpitala jest poważna, czego powodem jest 

niewłaściwy system finansowania świadczeń zdrowotnych przez NFZ. Dodatkowo kontrakt  

na 2011r. nie gwarantuje poprawy sytuacji finansowej jednostki. Nie można też liczyć na to, 

że w przyszłym roku wzrośnie wartość finansowania świadczeń zdrowotnych.  

Dyrektor Rudnik przychylił się do wypowiedzi przedmówcy, podkreślając, iż planuje 

wprowadzenie programu restrukturyzacji kosztów funkcjonowania Szpitala, w tym 

ograniczenie zatrudnienia o ok. 30 – 40 osób.  

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

01.01.2010r. do 30.09.2010r., bilansem na dzień 30.09.2010r., opisem sytuacji finansowej, 

zestawieniem zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec września 2010r., 

wybranymi wskaźnikami statystycznymi dla oddziałów, etatyzacją na dzień 30.09.2010r., 

przychodami i kosztami oddziałów i poradni postanawiając o prowadzeniu dalszego 

monitorowania sytuacji finansowej Szpitala po zakończeniu danego kwartału, za wyjątkiem 

rachunku zysków i strat za 2010r., który będzie omawiany na posiedzeniu w lutym 2011r. 

Zarząd postanowił, iż w styczniu 2011r. zorganizuje spotkanie z radnymi Powiatu 

Raciborskiego, celem przedstawienia m.in. sytuacji finansowej Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu. 

 

Ad. 2 

 

Protokół Nr 2/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 07.12.2010r. przyjęto 

i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.  

 

Ad. 3 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie delegowania 

radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2010-2013. 

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

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 delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  
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na kadencję 2010-2013 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 28.12.2010r. 

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010r. 

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

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 dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010r.  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 28.12.2010r. 

 

Starosta zaprezentował autopoprawkę do Uchwały Nr 192/767/10 Zarządu Powiatu 

Raciborskiego z dnia 15.11.2010r. w sprawie opracowania projektu budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2011r. 

W/w autopoprawka stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował autopoprawkę do Uchwały  

Nr 192/767/10 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 15.11.2010r. w sprawie opracowania 

projektu budżetu Powiatu Raciborskiego na 2011r. oraz postanowił o jej skierowaniu na sesję 

Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28.12.2010r. 

 

Starosta omówił autopoprawkę do Uchwały Nr 192/768/10 Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z dnia 15.11.2010r. w sprawie opracowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej  

na lata 2011-2020. 

W/w autopoprawka stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował autopoprawkę do Uchwały  

Nr 192/768/10 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 15.11.2010r. w sprawie opracowania 

projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020 oraz postanowił o jej 

skierowaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28.12.2010r. 
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Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2010 rok. 

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 – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2010 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na rok 2010. 

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 – podjął uchwałę w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2010. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

Uchwały dotyczącej przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych dla SP ZOZ 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, stanowiących własność Powiatu 

Raciborskiego. 

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

Skarbnik Powiatu poinformowała, iż na podstawie Uchwały Nr 154/555/10  

z dnia 26.01.2010r. Zarząd przekazał SP ZOZ Szpitalowi Rejonowemu im. dr Józefa Rostka 

w nieodpłatne użytkowanie środki trwałe stanowiące własność Powiatu Raciborskiego  

o wartości 946 000 zł określone na podstawie dowodów PT. Aktualnie zachodzi konieczność 

skorygowania wartości dowodu PT Nr 119/2009 o 1 000 zł, w związku z czym wartość 

ogólna przekazywanych dowodów PT wynosi 945 000 zł. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej 

przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych dla SP ZOZ Szpitala Rejonowego 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/10. 

 

Ad. 5 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2010r. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. zmian w planach finansowych na 2010r.: Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1  

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

Mechanicznych w Raciborzu, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, Zespołu Szkół 

Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu  

– 1,2,3, Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu – 1 i 2, Młodzieżowego Domu Kultury  

w Raciborzu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu, Międzyszkolnego 

Ośrodka Sportowego w Raciborzu, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu  

– 1 i 2, Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu – 1 i 2, Domu Pomocy Społecznej „Złota 

Jesień” w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Zespołu Szkół Ekonomicznych  

w Raciborzu – 2, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu – 3.  

 

W tym miejscu Skarbnik Powiatu omówiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych  

i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, który zwrócił się z prośbą o wyrażenia zgody  

na przesunięcia w planie finansowym jednostki polegające na zwiększeniu § 4010  

– wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.430 zł oraz odpowiednim zmniejszeniu  

§ 4110 i 4120.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół 

Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu nr ZSBiRR-3014/40/2010  

 dnia 09.12.2010r. wyraził zgodę na przesunięcia w planie finansowym jednostki, polegające 

na zwiększeniu § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.430 zł  

oraz odpowiednim zmniejszeniu § 4110 i 4120. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody  

na poniesienie dodatkowych kosztów związanych z wystąpieniem robót na zadaniu: „Remont, 
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przebudowa i odbudowa budynku krytej pływalni Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – w zakresie kotłowni”. 

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

Starosta poinformował, iż w wyniku rozstrzygnięcia przetargu, na wykonawcę zadania pn.: 

„Remont, przebudowa i odbudowa budynku krytej pływalni Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – w zakresie kotłowni”, 

wyłoniono Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe INSTAL – ROGRA  

z siedzibą w Cieszynie, które zaoferowała najniższą cenę tj. kwotę 618 448,46 zł (brutto)  

za wykonanie robót zgodnie z przedmiarem robót. W trakcie realizacji w dniu 24.11.2010r. 

inspektor nadzoru (którym jest projektant) wraz z kierownikiem budowy spisali protokół 

konieczności wykonania robót zamiennych. Protokół ten został złożony do tut. Starostwa  

w dniu 08.12.2010r. Zgodnie z w/w protokołem należy zamontować dwa kominy zewnętrzne 

izolowane dn 300/350 w płaszczu ochronnym ze stali nierdzewnej zamiast kominów 

zewnętrznych nieizolowanych dn 300. Wartość robót, które Powiat miałby dodatkowo 

ponieść wynosi brutto 27 000,33 zł. W/w protokół konieczności nie zawiera uzasadnienia. 

Zdaniem Referatu Inwestycji i Remontów za powyższą sytuację odpowiedzialność ponoszą 

zarówno projektant opracowujący dokumentację projektową, jak również wykonawca, który 

powyższe mógł zgłosić na etapie postępowania przetargowego, plac budowy został bowiem 

przekazany wykonawcy 22.11.2010r., natomiast przedmiotowy protokół konieczności został 

spisany w dniu 24.11.2010r. – zatem wykonawca miał wiedzę o ewentualnej konieczności 

zmiany rozwiązaniach projektowych. Zgodnie z PZP robotą dodatkową jest robota,  

która wynikła m.in. na skutek sytuacji wcześniej niemożliwej do przewidzenia.    

Zarząd Powiatu Raciborskiego zobowiązał wykonawcę zadania pn.: „Remont, przebudowa  

i odbudowa budynku krytej pływalni Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa 

Sportowego w Raciborzu – w zakresie kotłowni” do wykonania dwóch kominów 

zewnętrznych izolowanych dn 300/350 w płaszczu ochronnym ze stali nierdzewnej zamiast 

kominów zewnętrznych nieizolowanych dn 300, natomiast nie wyraził zgody na poniesienie 

dodatkowych kosztów w tym zakresie.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami  

do określenia realizacji zalecenia z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przedstawienia informacji nt. wysokości czynszu uzyskiwanego z tytułu wynajmowanych 

lokali mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Ludwika 4  

w Raciborzu. 
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W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego:  

1. zapoznał się z informacją nt. wysokości czynszu uzyskiwanego z tytułu wynajmowanych 

lokali mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Ludwika 4  

w Raciborzu,  

2. polecił, aby Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami przygotował koncepcję 

zagospodarowania nieruchomości położonej przy ul. Ludwika 4 w Raciborzu, biorąc  

pod uwagę m.in. czy bardziej opłacalna jest sprzedaż czy dalsze jej utrzymywanie  

i ponoszenie kosztów z tym związanych. Termin – 13.01.2011r. Szczegółowych 

informacji udzieli Starosta.  

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

Wicestarosta poinformował, iż trwają prace związane z przygotowaniem nowej uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego, która szczegółowo regulować będzie tryb udzielania i rozliczania 

dotacji z budżetu Powiatu Raciborskiego szkołom i placówkom niepublicznym oraz tryb  

i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. Stosowne propozycje zostaną 

przedstawione na posiedzeniu Zarządu w styczniu 2011r.  

 

Ad. 6 

 

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 Biura Rady do określenia realizacji: 

1) Uchwały Nr  I/1/10 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.11.2010r. w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego,  

2) Uchwały Nr  I/2/10 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.11.2010r. w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Raciborskiego, 

3) Uchwały Nr  I/3/10 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.11.2010r.  w sprawie wyboru 

Starosty Raciborskiego, 

4) Uchwały Nr  I/4/10 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.11.2010r. w sprawie wyboru 

Wicestarosty, 

5) Uchwały Nr  I/5/10 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.11.2010r. w sprawie wyboru 

członków Zarządu Powiatu Raciborskiego, 
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6) Uchwały Nr  I/6/10 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.11.2010r. w sprawie 

powołania Przewodniczących Stałych Komisji Rady Powiatu Raciborskiego, 

7) Uchwały Nr  I/7/10 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.11.2010r. w sprawie 

powołania członków Komisji Rewizyjnej, 

8) Uchwały Nr  I/8/10 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.11.2010r. w sprawie 

powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,  

 

Karta informacyjna Biura Rady określająca realizację w/w Uchwał stanowi załącznik nr 17  

do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. II. 0047/10. 

 

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 Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do określenia 

realizacji Uchwały Nr I/9/10 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.11.2010r. w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia Staroście Raciborskiemu. 

Ustalił Sekretarza Powiatu jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Wydział 

Organizacyjny i Spraw Obywatelskich odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich określająca realizację 

w/w Uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR. II. 0047/10. 

 

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 Biura Rady do określenia realizacji Uchwały Nr XLIX/476/2010 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 26.10.2010r. w sprawie przekazania skargi do organu 

właściwego do jej rozpatrzenia – uzupełnienie. 

Karta informacyjna Biura Rady określająca realizację w/w Uchwały stanowi załącznik nr 19 

do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. II. 0047/10. 

 

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 Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały 

Nr XXXII/330/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.05.2009r. w sprawie sprzedaży 

nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego – uzupełnienie. 
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Ustalił Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego jako nadzorującego wykonanie  

w/w Uchwały, a Referat Gospodarki Nieruchomościami odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami określająca realizację  

w/w Uchwały stanowi załącznik nr 20 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR. II. 0047/10. 

 

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. ------------------------- 

4. Norbert Mika  

5. Piotr Olender  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 14.12.2010r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 14.12.2010r.  

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

od 01.01.2010r. do 30.09.2010r., bilansu na dzień 30.09.2010r., opisu sytuacji finansowej, 

zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec września 2010r., 

wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 30.09.2010r., 

przychodów i kosztów oddziałów i poradni. 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie delegowania radnych do Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2010-2013. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2010r. 

6. Autopoprawka do Uchwały Nr 192/767/10 Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z dnia 15.11.2010r. w sprawie opracowania projektu budżetu Powiatu Raciborskiego  

na 2011r. 

7. Autopoprawka do Uchwały Nr 192/768/10 Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z dnia 15.11.2010r. w sprawie opracowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej 

na lata 2011-2020. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2010 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2010 rok. 

10. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

powiatowi na rok 2010. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 

2010. 

12. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej 

przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych dla SP ZOZ Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, stanowiących własność Powiatu 

Raciborskiego. 

13. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej 

przekazania w nieodpłatne użytkowanie środków trwałych dla SP ZOZ Szpitala 
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Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, stanowiących własność Powiatu 

Raciborskiego. 

14. Karta informacyjna Wydziału Finansowego dot. przedstawienia zmian w planach 

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2010r. 

15. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody na poniesienie 

dodatkowych kosztów związanych z wystąpieniem robót na zadaniu: „Remont, 

przebudowa i odbudowa budynku krytej pływalni Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu – w zakresie kotłowni”. 

16. Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji 

zalecenia z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przedstawienia 

informacji nt. wysokości czynszu uzyskiwanego z tytułu wynajmowanych lokali 

mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Ludwika 4 w Raciborzu. 

17. Karta informacyjna Biura Rady do określenia realizacji: 

1) Uchwały Nr  I/1/10 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.11.2010r. w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego,  

2) Uchwały Nr  I/2/10 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.11.2010r. w sprawie wyboru 

Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Raciborskiego, 

3) Uchwały Nr  I/3/10 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.11.2010r.  w sprawie wyboru 

Starosty Raciborskiego, 

4) Uchwały Nr  I/4/10 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.11.2010r. w sprawie wyboru 

Wicestarosty, 

5) Uchwały Nr  I/5/10 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.11.2010r. w sprawie wyboru 

członków Zarządu Powiatu Raciborskiego, 

6) Uchwały Nr  I/6/10 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.11.2010r. w sprawie 

powołania Przewodniczących Stałych Komisji Rady Powiatu Raciborskiego, 

7) Uchwały Nr  I/7/10 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.11.2010r. w sprawie 

powołania członków Komisji Rewizyjnej, 

8) Uchwały Nr  I/8/10 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.11.2010r. w sprawie 

powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

18. Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do określenia 

realizacji Uchwały Nr I/9/10 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30.11.2010r. w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia Staroście Raciborskiemu. 
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19. Karta informacyjna Biura Rady do określenia realizacji Uchwały Nr XLIX/476/2010 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.10.2010r. w sprawie przekazania skargi do organu 

właściwego do jej rozpatrzenia – uzupełnienie. 

20. Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji 

Uchwały Nr XXXII/330/2009 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26.05.2009r.  

w sprawie sprzedaży nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego  

– uzupełnienie. 


