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OR.II.0022.1.39.2012 

PROTOKÓŁ  NR 91/2012 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 6 listopada 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 90/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 30 października 2012r.  

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

od 01.01.2012r. do 30.09.2012r., bilansu na dzień 30.09.2012r., opisu sytuacji finansowej, 

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

wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 30.09.2012r. 

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

5. Sprawy różne. 

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Starosta poinformował, że kolejne posiedzenie odbędzie się 14 listopada b.r. o godz. 09.45.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 90/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 października 

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 01.01.2012r. do 30.09.2012r., bilansu na dzień 30.09.2012r., opisu sytuacji 

finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec września 

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

30.09.2012r. 

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

70945. 

Na wstępie Dyrektor Ryszard Rudnik poinformował, że na koniec września bieżącego roku 

Zakład zanotował stratę w wysokości 4 258 130,89 zł, jest ona o 1 086 515,01 zł mniejsza  

od straty w analogicznym okresie 2011 roku wynoszącej 5 344 645,69 zł. Uwzględniając 

amortyzację w wysokości 3 692 563,33 zł Zakład na koniec III kwartału br. zanotował 

niedobór finansowy z bieżącej działalności w wysokości 565 567,36 zł.  

Dyrektor przekazał, że plan finansowy na 2012 rok zakładał przychody na poziomie 

61 266 000,00 zł. Wykonanie przychodów za III kwartały br. wyniosło ponad  

44 000 000,00 zł, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku nastąpił wzrost 

przychodów o ponad 1 900 000,00 zł. Koszty zaplanowano w wysokości 67 655 000,00 zł.  

Po III kwartałach 2012r. koszty wynosiły ponad 50 000 000,00 zł i w porównaniu  

do III kwartału roku ubiegłego wzrosły one o 2 000 0000,00 zł. Jak podkreślił Dyrektor 

niepokojącym jest duża ilość świadczeń udzielonych ponad limity finansowania określone 

przez NFZ w umowach na świadczenia medyczne. Przekroczenia te za III kwartały 2012r. 

wynoszą 4 727 000,00 zł. Szpital aktywnie zabiega o renegocjacje kontraktów i według 

ostatnich zapowiedzi otrzyma za tzw. nadwykonania ok. 1 000 000,00 zł. Jednocześnie 

Dyrektor Szpitala poinformował, że na dzień 31 grudnia 2012r. wartość różnicy ujemnego 

wyniku finansowego nie powinna przekroczyć wartości amortyzacji. 

Dyrektor Rudnik przekazał, że w okresie dziewięciu miesięcy bieżącego roku zobowiązania 

ogółem, w stosunku do zobowiązań na dzień 31 grudnia 2011r., wzrosły o kwotę 

4 905 114,00 zł i na dzień 30 września 2012r. wynosiły 22 132 011,00 zł. Zobowiązania 

wymagalne wynosiły 2 759 295,00 zł i w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2012r. 

wzrosły o kwotę 34 543,00 zł, zobowiązania niewymagalne wynosiły 19 372 716,00 zł  

i w stosunku do stanu na dzień 30 czerwca 2012r. wzrosły o kwotę 3 241 193,00 zł. Dyrektor 

wyjaśnił, że wzrost zobowiązań związany jest zakupem wyposażenia dla bloku operacyjnego 

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

od 1 stycznia 2012r. do 30 września 2012r., bilansem na dzień 30 września 2012r., opisem 

sytuacji finansowej, zestawieniem zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec 

września 2012r., wybranymi wskaźnikami statystycznymi dla oddziałów, etatyzacją na dzień 

30 września 2012r. postanawiając o prowadzeniu dalszego monitorowania sytuacji finansowej 

Szpitala po zakończeniu danego kwartału.  

 

Ad. 3  

 

Starosta zapoznał zebranych ze sprawozdaniem z konsultacji Programu współpracy Powiatu 

Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

na 2013 rok.  

W/w sprawozdanie znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 72049. 

Starosta poinformował, że konsultacje w/w Programu przeprowadzono w formie pisemnego  

i elektronicznego wyrażenia opinii. Konsultacje prowadzono w terminie od 15 października 

2012r. do 29 października 2012r. Osobą upoważnioną do kontaktu z organizacjami 

pozarządowymi był Kierownik Referatu Spraw Społecznych. W konsultacjach nie wzięła 

udział żadna organizacja pozarządowa.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze sprawozdaniem z konsultacji Programu 

współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  

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

publicznego i o wolontariacie na 2013 rok. 

 

Starosta 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 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.  

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

72050. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 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 
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2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok oraz postanowił  

o jego przekazaniu na sesję w dniu 27 listopada 2012r. 

 

Starosta omówił sprawozdanie z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat  

za przechowywanie pojazdów w 2013 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

W/w sprawozdanie znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 72260. 

Starosta przekazał, że konsultacje w/w projektu uchwały prowadzono w terminie  

od 19 października 2012r. do 2 listopada 2012r. Osobą uprawnioną do kontaktu  

z organizacjami pozarządowymi był inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu  

Pan Rajmund Ignacy. W konsultacjach nie wzięła udział żadna organizacja pozarządowa.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze sprawozdaniem z konsultacji społecznych 

dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości 

kosztów usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2013 roku na obszarze Powiatu 

Raciborskiego. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2013 roku na obszarze 

Powiatu Raciborskiego. 

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

72323. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 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 2013 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 27 listopada 2012r. 

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała 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 

72216. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 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. 

 

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 2012. 

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

72218. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 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 2012. 

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

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2021. 

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

72219. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2021. 

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

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

odwołania darowizny nieruchomości. 

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

71886. 

Starosta przypomniał, że na mocy umowy darowizny z dnia 19 lipca 2007r. Powiat 

Raciborski darował na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu 

nieruchomość położoną w Raciborzu przy ul. Cecylii 10, oznaczoną jako działka nr 121 

(k.m.9), obręb Ostróg, o pow. 0,1581 ha, z przeznaczeniem na cele dydaktyczne realizowane 
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przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Raciborzu, a w szczególności na rozwój 

istniejącego Instytutu Sztuki, to jest na cel publiczny w rozumieniu art.6 ustawy  

z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.  

Przedmiotowa nieruchomość jest zabudowana budynkiem szkolnym, w którym Państwowa 

Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu realizowała dotychczas cele dydaktyczne. Pismem  

z dnia 23 sierpnia 2012r. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu 

poinformował, iż z dniem 1 października 2012r. przedmiotowa nieruchomość nie będzie 

wykorzystywana na cele statutowe uczelni, wnosząc jednocześnie o odwołanie darowizny. 

Zgodnie z art. 13 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeznaczenie nieruchomości 

będącej przedmiotem darowizny na cel inny aniżeli wymieniony w umowie darowizny, 

stanowi przesłankę jej odwołania. Tym samym odwołanie darowizny stało się zasadne. Po jej 

odwołaniu nieruchomość wejdzie w skład zasobu nieruchomości Powiatu Raciborskiego. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie odwołania darowizny nieruchomości. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Ad. 5 

 

Skarbnik Powiatu omówiła 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 

72146. 

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 Zawodowych w Raciborzu, 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu, Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu, Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach, Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, Domu Pomocy Społecznej „Złota 

Jesień” w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Powiatowego Zarządu Dróg  

w Raciborzu. 
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Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. udzielenia 

dotacji na remont dachu zabytkowego kościoła pw. św. Józefa w Raciborzu. 

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

71752. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po analizie wniosku Rzymsko-Katolickiej Parafii  

pw. św. Józefa w Raciborzu o dofinansowanie prac przy zabytku polegających  

na przeprowadzeniu remontu dachu zabytkowego kościoła pw. św. Józefa w Raciborzu 

stwierdził, że okres realizacji zadania dotyczy przyszłorocznego budżetu, o wysokości 

którego zdecyduje Rada Powiatu Raciborskiego na przełomie roku 2012/2013. Po przyjęciu 

budżetu na 2013r. istnieje możliwość ubiegania się o środki finansowe na dofinansowanie 

w/w prac. O powyższym Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu poinformuje 

wnioskodawcę. 

 

Starosta zapoznał zebranych z interpelacjami zgłoszonymi przez radnych na XXIII sesji Rady 

Powiatu Raciborskiego w dniu 30 października 2012r. 

W/w interpelacje znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 72468. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił: 

1. Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów udzielić odpowiedzi na interpelację 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego Władysława Gumieniaka,  

2. Kierownikowi Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego udzielić odpowiedzi  

na wniosek nr 1 radnej Teresy Frencel,  

3. Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych udzielić odpowiedzi na wniosek nr 2 radnej 

Teresy Frencel.  

 

Starosta poinformował, że kolejne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji  

i Współpracy z Zagranicą odbędzie się w dniu 9 listopada 2012r. o godz. 12:30. 

W/w informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 72350. 

 

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

3. ------------------ 

4. Norbert Mika  

5. Piotr Olender  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 6 listopada 2012r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 6 listopada 2012r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2012 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2012. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2021. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie odwołania darowizny nieruchomości. 


