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OR.II.0022.1.19.2012 

PROTOKÓŁ  NR 71/2012 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 22 maja 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 70/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 15 maja 2012r.  

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

01.01.2012r. do 31.03.2012r., bilansu na dzień 31.03.2012r., opisu sytuacji finansowej, 

zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec marca 2012r., 

wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 31.03.2012r. 

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

5. Sprawy różne. 

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 70/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 15 maja 2012r. 

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

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku 

zysków i strat za okres od 01.01.2012r. do 31.03.2012r., bilansu na dzień 31.03.2012r., opisu 

sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec 

marca 2012r., wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 

31.03.2012r. 

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

43830. 

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 okres od 

01.01.2012r. do 31.01.2012r. 

Z przedstawionego zestawienia kosztów i przychodów wynika, iż na koniec marca bieżącego 

roku Zakład zanotował stratę w wysokości 1 964 827,90 zł, jest ona o 683 836,44 zł mniejsza                

od straty w analogicznym okresie 2011 roku wynoszącej 2 648 664,34 zł. Uwzględniając 

amortyzację w wysokości 1 229 158,49 zł zakład zanotował niedobór finansowy z bieżącej 

działalności w wysokości 735 669,41 zł. 

W okresie trzech miesięcy bieżącego roku zobowiązania ogółem, w stosunku                             

do zobowiązań na dzień 31.12.2011 r., wzrosły o kwotę 730 640,00 zł i na dzień 31.03.2012 r. 

wynosiły 17 957 537,00 zł. Zobowiązania wymagalne wynosiły 2 313 644,00 zł, 

zobowiązania niewymagalne wynosiły 15 643 893,00 zł.  

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

01.01.2012r. do 31.03.2012r., bilansem na dzień 31.03.2012r., opisem sytuacji finansowej, 

zestawieniem zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec marca 2012r., 

wybranymi wskaźnikami statystycznymi dla oddziałów, etatyzacją na dzień 31.03.2012r.      

w Raciborzu postanawiając o prowadzeniu dalszego monitorowania sytuacji finansowej 

Szpitala po zakończeniu danego kwartału. 

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła nową wersję projektu Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie  

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok. 
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W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

44729. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2012 rok oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 29 maja 2012r. 

Jednocześnie postanowił, że zwróci się do Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego  

z prośbą o wycofanie z porządku obrad sesji w/w projektu uchwały przekazanego pismem  

nr OR.II.0022.3.5.2012 z dnia 16 maja 2012r. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła nową wersję projektu Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 

2022. 

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

44731. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2022 oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 

29 maja 2012r. 

Jednocześnie postanowił, że zwróci się do Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego  

z prośbą o wycofanie z porządku obrad sesji w/w projektu uchwały przekazanego pismem  

nr OR.II.0022.3.5.2012 z dnia 16 maja 2012r. 

 

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 

45716. 

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. 
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Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator przedstawił projekt uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie 2 sztuk drzew przez Zespół 

Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu . 

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

46193. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

usunięcie 2 sztuk drzew przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator przedstawił projekt uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu/dzierżawy 

pomieszczeń piwnicznych, zlokalizowanych na Zamku Piastowskim w Raciborzu 

stanowiącym własność Powiatu Raciborskiego. 

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

45430. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umów najmu/dzierżawy pomieszczeń piwnicznych, zlokalizowanych na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu stanowiącym własność Powiatu Raciborskiego. 

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. przystąpienia 

do współpracy z Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji Gospodarczej. 

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

44454. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na przystąpienie Powiatu Raciborskiego do 

współpracy z Krajowym Rejestrem Długów Biurem Informacji Gospodarczej S.A. na okres 

próbny do 31.12.2012r. 
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Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. 

zwiększenia budżetu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu na remont 

pomieszczenia po nieużywanej kuchni. 

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

45451. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie budżetu Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu o kwotę 29 115 zł na remont pomieszczenia po 

nieużywanej kuchni. W związku z powyższym Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił ująć 

w/w kwotę w projekcie przyszłorocznego budżetu powiatu. O powyższym należy 

poinformować Dyrektora. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wykonania 

robót związanych z odwodnieniem korpusu drogowego dróg powiatowych. 

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

45435. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego  postanowił, że do karty informacyjnej dot. wykonania robót 

związanych z odwodnieniem korpusu drogowego dróg powiatowych powróci na jednym         

z kolejnych posiedzeń Zarządu, na które polecił kierownikowi Referatu Inwestycji                   

i Remontów w porozumieniu z Geodetą Powiatowym dodatkowo rozeznać możliwość 

sfinansowania robót dotyczących odwodnienia DP 3505S w Gminie Pietrowice Wielkie-

Cyprzanów (w kierunku Pietrowic Wielkich) w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. propozycji 

inwestycji drogowych do projektu plan rozwoju sieci drogowej. 

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

45438. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do karty informacyjnej dot. propozycji 

inwestycji drogowych do projektu plan rozwoju sieci drogowej powróci na kolejnym 

posiedzeniu Zarządu. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia 

zgody na wykonanie i zapłatę za  roboty nie ujęte w dokumentacji projektowej na zadaniu:      

„ Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim 
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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 

45990. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wykonanie i zapłatę za roboty dodatkowe do 

kwoty 149 869,35 zł (brutto) 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” ze środków własnych Referatu 

(dział 921, rozdział 92120, paragraf  6050 (poz. WPF 1.a)14). 

 

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

Powiatu Raciborskiego zaplanowanych w maju 2012r. poprzedzających XIX sesję Rady 

Powiatu Raciborskiego. 

W/w informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 45496. 

 

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 22 maja 2012r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 maja 2012r.  

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

Powiatu Raciborskiego na 2012 rok. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie 2 

sztuk drzew przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu.  

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów 

najmu/dzierżawy pomieszczeń piwnicznych, zlokalizowanych na Zamku Piastowskim     

w Raciborzu stanowiącym własność Powiatu Raciborskiego.               


