
PROTOKÓŁ  NR 124/09
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 26 maja 2009r.

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 do podejmowania uchwał. 

TEMATYKA  POSIEDZENIA:

I część 

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

od  01.01.2009r.  do  31.03.2009r.,  opisu  sytuacji  finansowej,  zestawienia  zobowiązań 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec marca 2009r. oraz średniego wykorzystania 

łóżek na oddziałach.

2. Przyjęcie  Protokołu  Nr  123/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 19.05.2009r. 

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy bieżące.

II część 

1. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

W  posiedzeniu  Zarządu  uczestniczył  Przewodniczący  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

Norbert Mika. 
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I część 

Ad. 1

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków 

i  strat  za  okres  od  01.01.2009r.  do  31.03.2009r.,  opisu  sytuacji  finansowej,  zestawienia 

zobowiązań  Szpitala  Rejonowego  w  Raciborzu  na  koniec  marca  2009r.  oraz  średniego 

wykorzystania łóżek na oddziałach.

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

Szczegółowych  informacji  udzielili:  Dyrektor  Szpitala  Rejonowego  w  Raciborzu  

Ryszard Rudnik oraz Główny Księgowy Stanisław Mucha.

Z  przedstawionego  zestawienia  kosztów  i  przychodów  wynika,  iż  na  koniec  marca  b.r.  

Zakład zanotował stratę w wysokości 1 792 638,59 zł, jest to wielkość o 117 489,12 zł niższa 

od straty za analogiczny okres ubiegłego roku wynoszącej 1 910 127,71 zł. W okresie trzech 

pierwszych  miesięcy  bieżącego  roku  zobowiązania  ogółem,  w  stosunku  do  zobowiązań  

na dzień 31.12.2008r.,  wzrosły  o kwotę 2 336 842,00 zł  i  na dzień 31.03.2009r.  wynosiły 

11 790 221,00 zł. W przeciągu I kwartału bieżącego roku zobowiązania wymagalne wzrosły 

o  kwotę  33 673,00 zł  do  wartości  1 177 166,00 zł,  zobowiązania  niewymagalne  wzrosły 

o 2 793 443,00 zł do kwoty 10 613 055,00 zł.

Dyrektor Rudnik poinformował, iż przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 

od  jednostek  powiązanych  na  31.03.2009r.  wyniosły  14 692 851,22  zł,  a  na  dzień 

31.03.2008r. wynosiły 11 933 425,14 zł. W przychodach tych nie ujęto kwoty ok. 800 000 zł 

z  tytułu  tzw.  nadwykonań  świadczeń  medycznych.  Nadwykonania  te  dotyczyły  procedur 

ratujących  życie.  Zdaniem  Dyrektora  zostaną  one  zapłacone  przez  Narodowy  Fundusz 

Zdrowia,  gdyż  do  tej  pory  fundusz  płacił  za  procedury  ratujące  życie.  

Zapłata  za  tzw.  nadwykonania  może  nastąpić  pod  koniec  bieżącego  roku  lub  nawet  

na początku 2010r. Ponadto Dyrektor Rudnik zwrócił uwagę na wzrost kosztów działalności 

operacyjnej, które na dzień 31.03.2009r. wyniosły 16 675 663,00 zł. W analogicznym okresie 

roku ubiegłego koszty zamknęły się kwotą 13 951 643,59 zł. Największy przyrost kosztów 

zanotowano  z  tytułu  dostaw  leków.  Wzrost  ten  nie  wynika  z  podwyżki  cen  leków,  

lecz z faktu, iż utworzono nowe oddziały szpitalne, w tym przede wszystkim neurologię.  

Poza tym odnotowano wzrost kosztów nośników energii i usług obcych. Sytuacja finansowa 

Szpitala  w  2009r.  nie  nastraja  optymizmem,  w  związku  z  tym  Dyrektor  Rudnik 
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poinformował, iż po I półroczu b.r.,  jeśli fundusz zdrowia nie będzie regulował płatności  

na  bieżąco,  trzeba  będzie  opracować  „plan  kryzysowy”,  celem  utrzymania  płynności 

finansowej jednostki. Zaznaczył, iż przy tym poziomie finansowania i kosztach działalności 

najprawdopodobniej  będzie  prowadzona  akcja  ograniczająca  przyjmowanie  pacjentów  

na niektórych oddziałach Szpitala. 

Mając  na  uwadze  powyższe,  Zarząd Powiatu  Raciborskiego  polecił  Dyrektorowi  Szpitala 

Rejonowego  w  Raciborzu  przygotować  syntetyczną  informację  nt.  dwóch  wybranych 

oddziałów szpitalnych przynoszących największe straty. Informacja powinna zawierać dane 

dot.  wielkości  kontraktu,  funduszu  płac  i  kosztów  związanych  z  działalnością 

przedstawianych  oddziałów.  W/w  informację  Dyrektor  Szpitala  przedstawi  na  jednym  

z posiedzeń w lipcu b.r. 

Dyrektor  Szpitala  Rejonowego  w  Raciborzu  poinformował,  iż  w  bieżącym  roku  

nie przewiduje wzrostu płac w kierowanej jednostce. Przekazał, iż regulamin wynagradzania 

pracowników Szpitala został wprowadzony w życie. Na dzień dzisiejszy trwają uzgodnienia 

regulaminu czasu pracy w Szpitalu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  przyjął  informację  nt.  rachunku  zysków i  strat  za  okres  

od 01.01.2009r. do 31.03.2009r., opisu sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala 

Rejonowego  w  Raciborzu  na  koniec  marca  2009r.  oraz  średniego  wykorzystanie  łóżek  

na oddziałach.

Ad. 2

Protokół  Nr  123/09  z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  dniu  19.05.2009r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.

Ad. 3

Skarbnik Powiatu przedstawiła tekst jednolity projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2009r. (tzw. nadwyżka).

W/w tekst jednolity projektu 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 tekst jednolity projektu uchwały Rady 

Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  

3



na  2009r.  oraz  postanowił  o  jego  skierowaniu  na  sesję  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 26.05.2009r.

Następnie  Skarbnik  Powiatu  omówiła  tekst  jednolity  projektu  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego w sprawie  dokonania  zmian w budżecie  Powiatu Raciborskiego na 2009r., 

który stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował tekst jednolity projektu uchwały Rady 

Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  

na  2009r.  oraz  postanowił  o  jego  skierowaniu  na  sesję  Rady  Powiatu  Raciborskiego  

w dniu 26.05.2009r.

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży 

nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Starosta poinformował, iż przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona w Raciborzu 

przy ul. Gen. J. Bema 5. 

Bezskuteczne próby zbycia przedmiotowej nieruchomości, podejmowane były od roku 2004. 

Mimo zainteresowania potencjalnych inwestorów nabywca nie został  wyłoniony.  Jednym  

z czynników utrudniających zbycie przedmiotowej nieruchomości, był brak bezpośredniego 

dojazdu  od  ulicy  Opawskiej.  Na  mocy  notarialnej  umowy  zamiany  spisanej  

w  dniu  25.05.2009r.  pomiędzy  Powiatem  Raciborskim  a  Gminą  Racibórz,  działka  

nr  3558/184,  k.m.5,  stała  się  własnością  Powiatu  Raciborskiego.  Przedmiotową  działkę 

nabyto w zamian za działki nr nr 2924/185, 2927/185, 2930/184, k. m. 2, stanowiące część 

Parku  Miejskiego  im.  Miasta  Roth.  Jej  nabycie  poprawiło  możliwości  zagospodarowania 

nieruchomości  zabudowanej  obiektami  „starego  szpitala  miejskiego”,  w  tym  umożliwiło 

bezpośredni dojazd od ulicy Opawskiej. 

Z  uwagi  na  fakt,  że  przedmiot  zbycia  uległ  zmianie,  tj.  do  nieruchomości  zabudowanej 

obiektami „starego szpitala” została włączona działka nr 3558/184, k. m. 5, zwiększając jej 

powierzchnię (z 1,9318 ha do 2,1858 ha) należy uchylić uchwałę  nr XXV/338/2004 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 30.11.2004r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, 

stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego.
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Wyrażenie  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości pozwoli  na  wszczęcie  procedury  mającej  

na celu jej zbycie.

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  sprzedaży  nieruchomości  zabudowanej,  stanowiącej  własność 

Powiatu  Raciborskiego  oraz  postanowił  o  jego  skierowaniu  na  sesję  Rady  Powiatu 

Raciborskiego w dniu 26.05.2009r.

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Spraw  Społecznych  dot.  Uchwały 

Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Starosta poinformował, iż projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały  dotyczącej  określenia  zadań  z  zakresu  rehabilitacji  osób  niepełnosprawnych  

oraz  wielkości  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych 

przeznaczonych  na  realizację  tych  zadań  w  2009r.  został  skierowany  do  Powiatowej 

Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w celu zaopiniowania. Na posiedzeniu 

w  dniu  20.05.2009r.  Rada  Społeczna  przedstawiony  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

zaopiniowała pozytywnie podejmując uchwałę nr 8/VII/2009. 

Zarząd Powiatu  Raciborskiego postanowił,  iż  przekaże,  do wiadomości  radnych na sesji  

w dniu 26.05.2009r., Uchwałę nr 8/VII/2009 Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 20.05.2009r. w sprawie wyrażenia opinii na temat 

projektu  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  zmiany  uchwały  dotyczącej 

określenia  zadań  z  zakresu  rehabilitacji  osób  niepełnosprawnych  oraz  wielkości  środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację 

tych zadań w 2009r.

Ad. 4

Starosta  omówił  kartę  informacyjną  Referatu  Architektury  i  Budownictwa  dot.  wniosku 

Burmistrza Krzanowic (nr PP. 7320/1/09 z dnia 12.05.2009r.) o uzgodnienie projektów zmian 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzanowice.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
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Zarząd Powiatu Raciborskiego  obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0  głosów  wstrzymujących  –  uzgodnił  pozytywnie  projekt  zmian  miejscowego  planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzanowice obejmującego tereny:

1. oznaczone na rysunkach symbolem R,

2. w Krzanowicach przy ul. Łąkowej,

3. w Krzanowicach przy ul. Akacjowej,

4. we wsi Borucin,

5. we wsi Borucin, pomiędzy ul. Kopernika i ul. Rostka,

6. we wsi Borucin przy ul. Tylnej,

7. we wsi Borucin pomiędzy ul. Krzanowicką i ul. Polną,

8. we wsi Bojanów,

9. we wsi Wojnowice,

10. we wsi Wojnowice w rejonie ul. Polnej, Jana, Ogrodowej i Łąkowej,

11. we wsi Pietraszyn,

przedłożony  przez  Burmistrza  Krzanowic  w  dniu  15.05.2009r.,  w  zakresie  zgodności  

z zadaniami samorządowymi powiatu, podejmując stosowne postanowienie.

Kserokopia w/w postanowienia stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

W  tym  miejscu  posiedzenie  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  opuścił  Wicestarosta  

Andrzej Chroboczek, udając się na naradę z dyrektorami szkół i placówek oświatowych,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.

Starosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Wydziału  Finansowego  dot.  umieszczenia  

w Biuletynie  Informacji  Publicznej  Starostwa  Powiatowego  w Raciborzu  wymienionych  

w karcie informacji.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informacje dotyczące: 

1. kwoty dotacji  otrzymanych  z  budżetu  jednostek  samorządu  terytorialnego  oraz  kwoty 

dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego,

2. wykazu osób  prawnych i  fizycznych oraz  jednostek  organizacyjnych  nieposiadających 

osobowości  prawnej,  którym w zakresie  podatków lub opłat  udzielono ulg,  odroczeń, 
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umorzeń  lub  rozłożono  spłatę  na  raty  w  kwocie  przewyższającej  500  zł,  

wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,

3. wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej, 

a  także wyraził  zgodę na  umieszczenie ich w Biuletynie  Informacji  Publicznej  Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu do dnia 31.05.2009r.

Starosta  omówił  kartę  informacyjną  Wydziału  Organizacyjnego  i  Spraw  Obywatelskich  

dot.  zwiększenia  nakładów  finansowych  na  wyposażenie  budynku  Starostwa  

przy pl. Okrzei 4a w Raciborzu.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Starosta  poinformował,  iż  remontowany obecnie budynek przy pl.  Okrzei  4a ma wkrótce 

zostać  oddany  do  użytku.  W budynku  tym  będą  miały  swą  siedzibę  organy  stanowiące 

Powiatu Raciborskiego oraz niektóre komórki organizacyjne Starostwa. Zgodnie z aktualnymi 

planami  wykorzystywane  obecnie  meble  mają  zostać  przetransportowane  do  nowych 

pomieszczeń  i tam  zaadaptowane.  Zakup  nowych  mebli  do  sali  sesyjnej,  sekretariatu  

oraz gabinetów członków Zarządu zaplanowano na rok 2010. Rozwiązanie to, choć oszczędne 

dla  tegorocznego  budżetu,  uniemożliwia  osiągnięcie  zamierzonego  efektu  estetycznego  

w kluczowych pomieszczeniach. Ponadto po upływie jednego roku przy wstawianiu nowych 

mebli  może  się  okazać,  że  konieczne  będzie  dodatkowe  malowanie  pomieszczeń  

oraz  wymiana  wykładzin.  Biorąc  pod  uwagę  rangę  oraz  prestiż  pomieszczeń  ściśle 

związanych  z  władzami  powiatu  Kierownik  Referatu  Organizacyjno  –  Administracyjnego 

zaproponował  zwiększenie  nakładów  finansowych  na  wyposażenie  wnętrz  tak,  

by już od bieżącego roku pomieszczenia te były przygotowane w sposób docelowy. Koszt 

zakupu  nowych  mebli  wykonanych  z  płyt  meblowych  do  sali  sesyjnej,  gabinetu 

Przewodniczącego  Rady,  sekretariatu  oraz  gabinetów  Członków  Zarządu  (Starosty 

Raciborskiego, Członka Zarządu a także sali posiedzeń Zarządu) wyniesie ok. 106 000,- zł. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zaakceptował  zwiększenie  nakładów  finansowych  

na  wyposażenie  budynku  Starostwa  przy  pl.  Okrzei  4a  w  Raciborzu.  Brakujące  środki  

w wysokości 106.000,- zł zostaną przekazane z rezerwy budżetowej Powiatu Raciborskiego.  

Starosta  zapoznał  zebranych  z  kartą  informacyjną  Referatu  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  

dot. zatwierdzenia projektów arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych na rok 

szkolny 2009/2010, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.
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W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Zarząd Powiatu Raciborskiego zatwierdził projekty arkuszy organizacyjnych szkół i placówek 

oświatowych  na  rok  szkolny  2009/2010,  dla  których  organem prowadzącym  jest  Powiat 

Raciborski. 

Starosta omówił protokół z kontroli problemowej gospodarki finansowej przeprowadzonej  

w  dniach  od  27.04.2009r.  do  11.05.2009r.  w  Zespole  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  2  

w Raciborzu oraz projekt wystąpienia pokontrolnego. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem z kontroli problemowej gospodarki 

finansowej  przeprowadzonej  w okresie  od  27.04.2009r.  do  11.05.2009r.  w Zespole  Szkół 

Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu oraz zaakceptował projekt wystąpienia pokontrolnego.

Nawiązując do decyzji Zarządu Powiatu Raciborskiego z posiedzenia w dniu 07.04.2009r.  

Starosta  przedstawił  protokół  z  kontroli  przeprowadzonej  w  Młodzieżowym  Ośrodku 

Wychowawczym  w  Rudach  w  dniu  05.05.2009r.  Kontrolę  przeprowadziła  Kierownik 

Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego Irena Czorniczek. 

W  trakcie  kontroli  ustalono,  iż  Główna  Księgowa  oraz  Dyrektor  jednostki  

w  dniu  27.01.2009r.  podpisały  kwartalne  sprawozdania  budżetowe  Rb-34  z  wykonania 

planów  finansowych  dochodów  własnych  jednostek  budżetowych  i  wydatków  nimi 

sfinansowanych  za  okres  od  początku  roku  2008  do  końca  czwartego  kwartału  2008r. 

obrazując wykonanie wydatków bez planu na łączną kwotę 2.307,25 zł. Dokonanie wydatku 

bez  planu  jest  czynem  wymienionym  w  art.  11  katalogu  naruszeń  dyscypliny  finansów 

publicznych, zaś ze względu na wysokość kwoty na mocy art. 26 ustawy z dnia 17.12.2004r. 

o  odpowiedzialności  za  naruszenie  dyscypliny  finansów  publicznych  opisywany  czyn  

nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zapoznał  się  z  protokołem  z  kontroli  przeprowadzonej  

w dniu 05.05.2009r. w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach.

Protokół,  wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  przeprowadzonej  w  Zespole  Szkół 

Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu oraz protokół z kontroli w Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym w Rudach stanowią załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 
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Starosta omówił:

1. wnioski  ze  wspólnego  posiedzenia  Komisji  Zdrowia,  Opieki  Społecznej,  Polityki 

Prorodzinnej,  Wspierania  Osób  Niepełnosprawnych  oraz  Bezpieczeństwa  i  Komisji 

Budżetu i Finansów z dnia 18.05.2009r.,  które stanowią załącznik nr 14 do protokołu. 

Zarząd  polecił  Kierownikowi  Referatu  Spraw  Społecznych  udzielić  odpowiedzi  

na wnioski nr 1 i nr 4. 

Starosta poinformował, iż Komisje pozytywie zaopiniowały kwestię ewentualnej zgody 

na zbycie przez Gminę Kuźnia Raciborska części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie 

jako działka nr 1080/2 k. m. 5. 

Zarząd po zapoznaniu się z wnioskiem nr 3 ze wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia, 

Opieki  Społecznej,  Polityki  Prorodzinnej,  Wspierania  Osób  Niepełnosprawnych  

oraz Bezpieczeństwa i Komisji Budżetu i Finansów oraz wnioskiem nr 3 z posiedzenia 

Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska wyraził wstępną zgodę na zbycie przez Gminę 

Kuźnia Raciborska części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1080/2 

k.  m.  5.  Ostateczna  zgoda  zostanie  wyrażona  przez  Radę  Powiatu  Raciborskiego,  

po  wcześniejszym  geodezyjnym  wydzieleniu  działki  będącej  przedmiotem  wniosku.  

O powyższym Burmistrza Miasta  Kuźnia Raciborska poinformuje Kierownik  Referatu 

Gospodarki Nieruchomościami, 

2. wnioski  z  posiedzenia  Komisji  Rolnictwa  i  Ochrony Środowiska  z  dnia  20.05.2009r., 

które  stanowią  załącznik  nr  15  do  protokołu.  Zarząd  polecił  Kierownikowi  Referatu 

Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa udzielić odpowiedzi na wnioski  

nr 1 i nr 2, 

3. wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 21.05.2009r., 

które  stanowią  załącznik  nr  16  do  protokołu.  Zarząd  polecił  Kierownikowi  Referatu 

Edukacji, Kultury i Sportu przygotować odpowiedź na wniosek nr 1, 

4. wnioski  z  posiedzenia  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego,  Promocji  i  Współpracy  

z Zagranicą z dnia 22.05.2009r., które stanowią załącznik nr 17 do protokołu.

Starosta przedstawił sprawozdanie Wydziału Finansowego dot. dłużników Skarbu Państwa  

z  tytułu  użytkowania wieczystego,  trwałego zarządu,  najmu i  dzierżawy oraz dłużników  

z PFGZGiK, a także z tytułu najmu mienia Powiatu Raciborskiego, które stanowi załącznik 

nr 18 do protokołu. 
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Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zapoznał  się  z  sprawozdaniem  Wydziału  Finansowego  

dot. dłużników Skarbu Państwa z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, najmu 

i  dzierżawy  oraz  dłużników  z  PFGZGiK,  a  także  z  tytułu  najmu  mienia  Powiatu 

Raciborskiego.

W  tym  miejscu  Starosta  ogłosił  przerwę  w  obradach  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego, 

proponując wznowienie obrad po zakończeniu sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

II część 

Ad. 1

Skarbnik  Powiatu  omówiła  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009r.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 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  układzie 

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009r.

Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009r.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 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  układzie 

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009r.

Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego

w  sprawie  dokonania  zmian  w  budżecie  Powiatu  Raciborskiego  oraz  w  układzie 

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009r.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
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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 oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009r.

Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Skarbnik  Powiatu  omówiła  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

przyjęcia harmonogramu dochodów i wydatków budżetowych na 2009r.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu dochodów 

i wydatków budżetowych na 2009r.

Uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania 

w  nieodpłatne  użytkowanie  środków  trwałych  –  wyposażenia  dla  SP  ZOZ  Szpitala 

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

Raciborskiego.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

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

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  przekazania  w  nieodpłatne 

użytkowanie  środków  trwałych  –  wyposażenia  dla  SP  ZOZ  Szpitala  Rejonowego  

im. dr Józefa Rostka w Raciborzu, stanowiącego własność Powiatu Raciborskiego.

Uchwała stanowi załącznik nr 28 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

Starosta  zaprezentował  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie 

ogłoszenia  otwartego  konkursu  ofert  na  realizację  zadania  publicznego  Powiatu 

Raciborskiego z zakresu promocji i ochrony zdrowia.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

Starosta poinformował, iż zostanie ogłoszony konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania 

publicznego  Powiatu  Raciborskiego  z  zakresu  promocji  i  ochrony  zdrowia,  profilaktyki 

prozdrowotnej. Środki przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadania w 2009r. wynoszą 

12 662,00 zł. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na  realizację  zadania  publicznego  Powiatu  Raciborskiego  z  zakresu  promocji  i  ochrony 

zdrowia.

Uchwała stanowi załącznik nr 30 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/09.

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. Norbert Parys 

4. Brygida Abrahamczyk 

5. Adam Wajda 
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Załączniki:

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 26.05.2009r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 26.05.2009r. 

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

od  01.01.2009r.  do  31.03.2009r.,  opisu  sytuacji  finansowej,  zestawienia  zobowiązań 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec marca 2009r. oraz średniego wykorzystania 

łóżek na oddziałach.

4. Tekst  jednolity  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2009r.

5. Tekst  jednolity  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2009r.

6. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  sprzedaży  nieruchomości 

zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

7. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot.  Uchwały Powiatowej Społecznej 

Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. 

8. Karta  informacyjna  Referatu  Architektury  i  Budownictwa  dot.  wniosku  Burmistrza 

Krzanowic  (nr  PP.  7320/1/09  z  dnia  12.05.2009r.)  o  uzgodnienie  projektów  zmian 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krzanowice.

9. Kserokopia  postanowienia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  nr  SA  0718B/II/1/3/09  

z dnia 26.05.2009r.

10. Karta  informacyjna Wydziału Finansowego dot.  umieszczenia w Biuletynie  Informacji 

Publicznej Starostwa Powiatowego w Raciborzu wymienionych informacji.

11. Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich dot. zwiększenia 

nakładów  finansowych  na  wyposażenie  budynku  Starostwa  przy  pl.  Okrzei  4a  

w Raciborzu.

12. Karta  informacyjna  Referatu  Edukacji,  Kultury i  Sportu  dot.  zatwierdzenia  projektów 

arkuszy  organizacyjnych  szkół  i  placówek  oświatowych  na  rok  szkolny  2009/2010,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.

13. Protokół,  wystąpienie  pokontrolne  z  kontroli  przeprowadzonej  w  Zespole  Szkół 

Ogólnokształcących  Nr  2  w  Raciborzu  oraz  protokół  z  kontroli  w  Młodzieżowym 

Ośrodku  Wychowawczym  w  Rudach  (pismo  Kierownika  Referatu  Kontroli  i  Audytu 

Wewnętrznego nr TK-0913/09 z dnia 19.05.2009r.). 
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14. Wnioski  ze  wspólnego  posiedzenia  Komisji  Zdrowia,  Opieki  Społecznej,  Polityki 

Prorodzinnej,  Wspierania  Osób  Niepełnosprawnych  oraz  Bezpieczeństwa  i  Komisji 

Budżetu i Finansów z dnia 18.05.2009r.

15. Wnioski z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z dnia 20.05.2009r.

16. Wnioski z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z dnia 21.05.2009r.

17. Wnioski  z  posiedzenia  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego,  Promocji  i  Współpracy  

z Zagranicą z dnia 22.05.2009r.

18. Sprawozdanie  dot.  dłużników  Skarbu  Państwa  z  tytułu  użytkowania  wieczystego, 

trwałego zarządu, najmu i dzierżawy oraz dłużników z PFGZGiK, a także z tytułu najmu 

mienia  Powiatu  Raciborskiego  (pismo  Kierownika  Referatu  Księgowości  i  Płac  

nr FN. 3120/94/V/09 z dnia 20.05.2009r.).

19. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w układzie 

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009r.

20. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania  zmian  w  układzie 

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009r.

21. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w układzie 

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009r.

22. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  dokonania  zmian  w  układzie 

wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2009r.

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2009r.

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2009r.

25. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przyjęcia  harmonogramu 

dochodów i wydatków budżetowych na 2009r.

26. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia harmonogramu dochodów 

i wydatków budżetowych na 2009r.

27. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania w nieodpłatne 

użytkowanie  środków  trwałych  –  wyposażenia  dla  SP  ZOZ  Szpitala  Rejonowego  

im. dr Józefa Rostka w Raciborzu, stanowiącego własność Powiatu Raciborskiego.
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28. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  przekazania  w  nieodpłatne 

użytkowanie  środków  trwałych  –  wyposażenia  dla  SP  ZOZ  Szpitala  Rejonowego  

im. dr Józefa Rostka w Raciborzu, stanowiącego własność Powiatu Raciborskiego.

29. Projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  ogłoszenia  otwartego 

konkursu  ofert  na  realizację  zadania  publicznego  Powiatu  Raciborskiego  z  zakresu 

promocji i ochrony zdrowia.

30. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na realizację zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu promocji i ochrony 

zdrowia.
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