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OR.II.0022.1.9.2012 

PROTOKÓŁ  NR 61/2012 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 6 marca 2012r. 

 

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 60/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 28 lutego 2012r. 

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

01.01.2011r. do 31.12.2011 r., bilansu na dzień 31.12.2011 r., opisu sytuacji finansowej, 

zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec grudnia 2011 r., 

wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 31.12.2011r. 

3. Projekt uchwały 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. 

 

Ad. 1 

Protokół Nr 60/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 28 lutego 2012r. 

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 01.01.2011r. do 31.12.2011r., bilansu na dzień 31.12.2011r., opisu sytuacji 

finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec grudnia 

2011r., wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 

31.12.2011r. 

W/w karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

32388. 

Szczegółowych informacji w w/w sprawie udzielił Dyrektor Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu Ryszard Rudnik, który poinformował, iż zgodnie z ustaleniami z posiedzenia 

Zarządu w dniu 16 grudnia 2010r. przedkłada wstępny rachunek zysków i strat za 2011r.  

Z przedstawionego zestawienia kosztów i przychodów wynika, iż na koniec grudnia 

ubiegłego roku zakład zanotował stratę w wysokości 7 268 196,49 zł jest to wielkość             

o 1 923 550,80 zł wyższa od straty na koniec września ubiegłego roku wynoszącej 

5 344 645,69 zł oraz o 51 559,54 zł niższa od straty w analogicznym okresie 2010 roku, 

wynoszącej 7 319 756,03 zł.  

Uwzględniając amortyzację w wysokości 6 182 781,89 zł zakład zanotował niedobór 

finansowy w wysokości 1 085 414,60 zł. 

W okresie dwunastu miesięcy ubiegłego roku zobowiązania ogółem, w stosunku                             

do zobowiązań na dzień 31.12.2010r., wzrosły o kwotę 1 091 121,00 zł i na dzień 

31.12.2011 r. wynosiły 16 169 144,00 zł. W stosunku do stanu na dzień 30.09.2011r. 

zobowiązania zmalały o kwotę 548 719,90 zł. Zobowiązania wymagalne wzrosły o kwotę 

10 674,54 zł do wartości 2 633 616,00 zł, zobowiązania niewymagalne zmalały o kwotę 

559 394,44 zł do wartości  10 001 502,00 zł.  

Jak podkreślił Dyrektor Rudnik przedstawione powyżej wyniki finansowe nie są danymi 

ostatecznymi, ich wielkość może ulec zmianie gdy zakończy się okres rozliczeniowy zakładu 

z NFZ lub w wyniku zaleceń Biegłego Rewidenta badającego sprawozdanie finansowe 

Szpitala sporządzone na dzień 31.12.2011r. 

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

01.01.2011r. do 31.12.2011r., bilansem na dzień 31.12.2011r., opisem sytuacji finansowej, 

zestawieniem zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec grudnia 2011r., 

wybranymi wskaźnikami statystycznymi dla oddziałów, etatyzacją na dzień 31.12.2011r., 

postanawiając o prowadzeniu dalszego monitorowania sytuacji finansowej Szpitala  

po zakończeniu danego kwartału. 
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Ad.3 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

Programu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Powiecie Raciborskim na lata 2012-2018.  

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

31174. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż do omówienia projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przyjęcia Programu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym               

w Powiecie Raciborskim na lata 2012-2018 powróci na kolejnym posiedzeniu Zarządu.  

 

Ad.4 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok. 

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

34026. 

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 2012 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie          

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych    

w Raciborzu Panu Jackowi Kąskowi do zawarcia umowy zlecenia na prowadzenie zajęć 

sportowych w ramach Projektu Pilotażowego "Animator - Moje boisko - ORLIK 2012"          

w 2012 roku. 

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

33582. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu Panu Jackowi 

Kąskowi do zawarcia umowy zlecenia na prowadzenie zajęć sportowych w ramach Projektu 

Pilotażowego "Animator - Moje boisko - ORLIK 2012" w 2012 roku. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 
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Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu Pani 

Bożenie Chudzińskiej - Latacz do zawarcia umowy zlecenia na prowadzenie zajęć 

sportowych w ramach Projektu Pilotażowego "Animator - Moje boisko - ORLIK 2012"          

w 2012 roku.   

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

33583. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu Pani Bożenie Chudzińskiej - Latacz 

do zawarcia umowy zlecenia na prowadzenie zajęć sportowych w ramach Projektu 

Pilotażowego "Animator - Moje boisko - ORLIK 2012" w 2012 roku. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

 

Ad.5 

Skarbnik Powiatu przedstawiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. zmian  

w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2012r. 

W/w karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

34000. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych na 2012r.: 

Zespołu Szkół Mechanicznych, Zespołu Szkół Zawodowych, Zespołu Szkół Specjalnych, 

Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej    

i Rolnictwa dot. konkursu „Powiatowy Mistrz Wiedzy Rolniczej” – edycja 2012r. 

W/w karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

33387. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia                    

w 2012r.konkursu „Powiatowy Mistrz Wiedzy Rolniczej” i polecił kierownikowi Referatu 

Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  przygotować na jedno z posiedzeń 

Zarządu w kwietniu kartę informacyjną z nową propozycją konkursu na „najlepszego rolnika 

ziemi raciborskiej”.  
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Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. 

użyczenia części nieruchomości, stanowiącej Zamek Piastowski w Raciborzu na rzecz 

Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim               

w Raciborzu. 

W/w karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

33594. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na użyczenie na rzecz Agencji Promocji Ziemi 

Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, część 

działki nr 128/22  (k.m.1), obręb Bosacka, wraz z w/w budynkami, na okres 3 lat, w celu 

prowadzenia statutowej działalności w/w Agencji oraz zawarcie w treści umowy regulacji, 

zgodnie z którą oddanie części użyczonej nieruchomości osobie trzeciej będzie wiązało się      

z koniecznością uzyskania zgody Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Funduszy Zewnętrznych i Strategii Rozwoju 

dot. wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Równi                     

i wykształceni – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu” w ramach konkursu nr 1/POKL/9.1.2/2012 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX. Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic        

w jakości usług edukacyjnych" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

W/w karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

33798. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na złożenie wniosku na dofinansowanie przez 

Powiat Raciborski projektu pt. „Równi    i wykształceni – wyrównywanie szans edukacyjnych 

uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu” w ramach konkursu nr 

1/POKL/9.1.2/2012 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałania 9.1.2 

„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji 

oraz zmniejszenie różnic   w jakości usług edukacyjnych" Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia 

zgody na wykonanie i zapłatę za roboty nie ujęte w dokumentacji projektowej na zadaniu: 
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„Utworzenie Centrum Dziedzictwa  Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim 

w Raciborzu - wykonanie renowacji elementów architektonicznych arkady i gzymsu 

kamiennego w budynku bramnym F, zakończenie elewacji budynku słodowni B oraz zakres  

baszty i  pozostałego zagospodarowania terenu w rejonie baszty”. 

W/w karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

33787. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wykonanie i zapłatę ze środków własnych do 

kwoty 88 420 zł (brutto) za roboty dodatkowe nie ujęte w dokumentacji projektowej na 

zadaniu: „Utworzenie Centrum Dziedzictwa  Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu - wykonanie renowacji elementów architektonicznych arkady          

i gzymsu kamiennego w budynku bramnym F, zakończenie elewacji budynku słodowni B 

oraz zakres  baszty i  pozostałego zagospodarowania terenu w rejonie baszty”. Płatne z działu 

921, rozdziału 92120, paragrafu 6050 (poz. WPF 1.a) 14. Jednocześnie Zarząd polecił 

kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów i kierownikowi Referatu Zamówień 

Publicznych przygotować na kolejne posiedzenie Zarządu dodatkową informację                    

o przestrzeganiu zasad stosowania prawa zamówień publicznych w przypadku zlecania robót 

dodatkowych. 

 

Starosta przedstawił interpelacje zgłoszone na XVI sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 28.02.2012r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

33990. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił:  

1. Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów udzielić odpowiedzi na interpelację 

radnego Leona Fiołki dot. raciborskiego odcinka Regionalnej Drogi Głównej Racibórz-

Pszczyna (RDRP),  

2. Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych udzielić odpowiedzi na interpelację radnego 

Leona Fiołki dot. oceny wpływu silnych mrozów na mieszkańców Powiatu 

Raciborskiego.  

 

Starosta zapoznał zebranych z informacją Biura Rady o zmianie terminu posiedzenia Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego. 

W/w informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 33379. 
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Starosta przedstawił pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu                      

z 05.03.2012r. dot. informacji o konieczności wymiany kotła centralnego ogrzewania. 

W/w pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 34421. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z w/w pismem polecił Pani Skarbnik 

rozważenie możliwości budżetowych w tym zakresie i poinformować o powyższym  

Dyrektora. 

 

 

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 Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do określenia 

realizacji Uchwały Nr XVI / 174 / 2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 lutego 2012 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia o współpracy między Powiatem 

Raciborskim a Powiatem Elbe – Elster w Republice Federalnej Niemiec . 

Ustalił Starostę 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  się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 34227. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Anna Szukalska   
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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 6 marca 2012r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 6 marca 2012r.  

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

Powiatu Raciborskiego na 2012 rok.  

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu Panu 

Jackowi Kąskowi do zawarcia umowy zlecenia na prowadzenie zajęć sportowych             

w ramach Projektu Pilotażowego "Animator - Moje boisko - ORLIK 2012" w 2012 roku. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu Pani Bożenie Chudzińskiej - 

Latacz do zawarcia umowy zlecenia na prowadzenie zajęć sportowych w ramach Projektu 

Pilotażowego "Animator - Moje boisko - ORLIK 2012" w 2012 roku. 


