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PROTOKÓŁ  NR 17/07 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 6 marca 2007r. 

 

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: 

 

1. Wizja w terenie – Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu oraz Zespół Szkół 

Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.  

2. Przyjęcie Protokołu Nr 16/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 27.02.2007r.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy bieżące.  

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

od 01.01.2006r. do 31.12.2006r., opisu sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec grudnia 2006r. oraz informacje 

przedstawiające przychody poszczególnych oddziałów i poradni, stopień realizacji 

zawartych kontraktów oraz średnie wykorzystanie łóżek na oddziałach. 

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik nr 2  

do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego realizując założenia dotyczące wizji obiektów powiatowych 

dokonał wizji w dwóch szkołach, tj. Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu  

i Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu.  
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Ad. 2 

 

Protokół Nr 16/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27.02.2007r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

W tym miejscu Starosta powrócił do ustaleń z posiedzenia Zarządu Powiatu  

Raciborskiego w dniu 27.02.2007r. Przypomniał, iż Zarząd polecił Wicestaroście, 

Kierownikom Referatów: Kontroli i Audytu Wewnętrznego oraz Edukacji, Kultury i Sportu 

przeanalizowanie zapisów art. 17 ustawy z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty pod kątem 

możliwości sfinansowania kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej uczniom 

dojeżdżającym do Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi. Należało również ustalić, 

dlaczego w sprawozdaniach przedkładanych do Głównego Urzędu Statystycznego  

oraz w subwencji oświatowej nie wykazywano w/w kosztów. Ponadto sprawdzenia wymagało 

czy w innych gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski 

ponoszone są wydatki związane z dojazdem uczniów do szkoły.  

Wicestarosta przekazał, iż mając na uwadze w/w polecenie wystosował pismo  

do Departamentu Ekonomicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej. W piśmie 

poinformował, iż Rada Powiatu Raciborskiego stosowną Uchwałą założyła z dniem  

01.09.2001r. Gimnazjum Dwujęzyczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu.  

Z dniem 01.09.2004r. gimnazjum zmieniło nazwę na Gimnazjum z Oddziałami 

Dwujęzycznymi. Poinformowano, iż do gimnazjum uczęszczają uczniowie zarówno z miasta 

Raciborza, z gmin Powiatu Raciborskiego, jak i z powiatów ościennych. Uczniom 

dojeżdżającym z miejsca swojego zamieszkania do gimnazjum do tej pory szkoła zwracała 

koszty przejazdu środkami komunikacji publicznej (bilety miesięczne). Ponadto zwrócono 

uwagę na fakt, iż Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22.12.2005r. w sprawie 

podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 

2006 (Dz. U. Nr 266, poz. 2231) nie uwzględnia wydatków związanych z dojazdem uczniów 

do szkoły, jak i poprzednie tego typu rozporządzenia. W związku z powyższym zwrócono się 

z zapytaniem czy zwrot kosztów dojazdu uczniów do gimnazjum (biorąc pod uwagę art. 17 

ust. 4 ustawy z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty – tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 256  

poz. 2576 z późn. zm.) winien obciążać powiat czy gminę?  

Ponadto Wicestarosta dodał, iż radca prawny tut. Starostwa przy sporządzaniu opinii prawnej 

w sprawie możliwości sfinansowania przez Powiat Raciborski kosztów przejazdu środkami 

komunikacji publicznej uczniom dojeżdżającym do Gimnazjum z Oddziałami 
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Dwujęzycznymi nie wiedziała, iż Gimnazjum to założyła Rada Powiatu Raciborskiego, 

podejmując stosowną uchwałę.  

Obecny na posiedzeniu Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Norbert Mika 

poinformował, iż w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 

terytorialnego w roku 2006 nie wyodrębniono osobnej pozycji związanej z wydatkami 

ponoszonymi w związku z dojazdem uczniów do szkoły. Również w sprawozdaniach 

przedkładanych do Głównego Urzędu Statystycznego nie wyszczególnia się w/w pozycji.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Wicestaroście, aby na kolejnym posiedzeniu 

przedstawił informację nt. uczniów dojeżdżających z miejsca zamieszkania do Gimnazjum  

z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu  

w 2006r. (wraz z określeniem kosztów dowożenia).  

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2007r.  

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 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 oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007r.  

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 

 

W tym miejscu Starosta poinformował, iż istnieje konieczność zwiększenia budżetu Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, celem wykonania prac 

remontowych związanych z obchodami jubileuszu 30-lecia Zespołu.  

Wicestarosta dodał, iż środki w wysokości 84.000zł, które zostały zaplanowane  

w planie budżetowym w/w jednostki mają zostać przeznaczone na malowanie sal lekcyjnych.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie budżetu ZSOMS w Raciborzu  

o kwotę 27.000zł, celem wykonania prac remontowych związanych z planowanymi 

obchodami jubileuszu 30-lecia Zespołu. Jednocześnie polecił Dyrektorowi przedstawić 

szczegółowy zakres wykonywanych prac remontowych. Pismo w powyższej sprawie 

przygotuje Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu.  
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Skarbnik Powiatu przedstawiła pismo Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego  

w Raciborzu w sprawie dokonania zmian w budżecie jednostki. W piśmie tym Dyrektor 

zwraca się m.in. o przesunięcie środków na podróże służbowe krajowe.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił, aby Skarbnik Powiatu wyjaśniła, dlaczego  

już w miesiącu marcu b.r. Ośrodek nie posiada środków finansowych na podróże służbowe  

krajowe.  

 

Następnie Skarbnik przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2007r.  

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 – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2007r.  

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. zatwierdzenia 

rozliczenia kosztów remontów przeprowadzonych w 2006r. przez „Centrum Zdrowia” Spółka  

z o. o. w Raciborzu w obiektach dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego. 

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

Uczestniczący w tej części posiedzenia, Kierownik Referatu Spraw Społecznych  

Aleksander Kasprzak udzielił szczegółowych informacji w sprawie rozliczenia kosztów 

remontów przeprowadzonych w 2006r. przez „Centrum Zdrowia” Spółka z o. o. w Raciborzu  

w obiektach dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego. Poinformował, iż przedłożone 

rozliczenie remontów jest kolejnym etapem zmierzającym do dostosowania dzierżawionych 

przez „Centrum Zdrowia” Spółka z o. o. w Raciborzu obiektów do wymogów 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22.06.2005r. w sprawie wymagań, jakim powinny 

odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu 

opieki zdrowotnej. Poza tym wykonane prace są zgodne z ujętymi w Programie 

dostosowawczym, zatwierdzonym przez Wojewodę Śląskiego.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia rozliczenia kosztów 

remontów przeprowadzonych w 2006r. przez „Centrum Zdrowia” spółka z o. o.  

w Raciborzu w obiektach dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego.  
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Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 

Zarząd Powiatu polecił, aby kolejne rozliczenie kosztów remontów przeprowadzonych przez 

„Centrum Zdrowia” Spółka z o. o. w Raciborzu w obiektach dzierżawionych od Powiatu 

Raciborskiego zawierało informacje, iż wykonane remonty są zgodne z zapisami 

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22.06.2005r. w sprawie wymagań, jakim powinny 

odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu 

opieki zdrowotnej oraz Programu dostosowawczego zatwierdzonego przez Wojewodę 

Śląskiego. O powyższym Zarząd Spółki „Centrum Zdrowia” poinformuje Kierownik Referatu 

Spraw Społecznych. 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. przyznania dodatku motywacyjnego dla p.o. Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Rudach. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego  

dla p. o. dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rudach.  

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot.:  

 rozpatrzenia wniosków Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa, a także Komisji Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska,  

 zmiany stawek czynszu z tytułu wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości 

stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. 

 

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

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu 

wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu 

Raciborskiego.  

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 
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Ad. 4 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. organizacji  

i finansowania VI Raciborskiego Festiwalu Ekologicznego Piosenki i Wiersza dla Dzieci  

i Młodzieży – Racibórz 2007 (impreza ogólnopolska). 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  

Starosta przypomniał, iż Zarząd Powiatu Raciborskiego na posiedzeniu w dniu 20.02.2007r. 

podjął decyzję o dofinansowaniu organizacji VI Raciborskiego Festiwalu Ekologicznego 

Piosenki i Wiersza dla Dzieci i Młodzieży – Racibórz 2007 w wysokości 14.000zł, w tym 

kwota 4.000zł zostanie przekazana z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej, a kwota 10.000zł z rezerwy budżetowej.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami  

dot. wygaśnięcia prawa trwałego zarządu Zespołu Szkół Budowlanych w Raciborzu  

w stosunku do działki nr 4586/160 (k.m.4), obr. Racibórz. 

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

Zarządu Powiatu Raciborskiego wydał decyzję o wygaśnięciu prawa trwałego zarządu 

nieruchomością zabudowaną, położoną w Raciborzu przy ul. Ludwika, oznaczoną 

geodezyjnie jako działka nr 4586/160 (k.m.4), o pow. 0,1218 ha, przysługującego Zespołowi 

Szkół Budowlanych w Raciborzu.  

Kserokopia Decyzji nr SN. I 7002/2/2/07 z dnia 06.03.2007r. stanowi załącznik nr 15  

do protokołu.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej  

dot. zaakceptowania protokołu wyboru wykonawcy do przygotowania kompletnej 

dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pt. ”Adaptacja Zamku Piastowskiego w Raciborzu  

na ponadgraniczne centrum dziedzictwa kulturowego” realizowanego w ramach Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego (3 Priorytet „Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport 

publiczny i odnowa miast”). Termin wykonania: do końca marca 2007. 

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

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował protokół z postępowania wyboru wykonawcy  

do przygotowania kompletnej dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pt. ”Adaptacja Zamku 

Piastowskiego w Raciborzu na ponadgraniczne centrum dziedzictwa kulturowego”, 
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realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego  

oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (3 Priorytet „Ochrona kulturowego dziedzictwa 

europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast”). Polecił Kierownikowi Referatu 

Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej zawiadomić firmę: Kancelaria analiz  

i doradztwa finansowego ADVISER Bartłomiej Rożek, ul. Rynek 13, 44 – 200 Rybnik  

o wyborze wykonawcy oraz podjąć kroki mające na celu podpisanie umowy na wykonanie 

kompletnej dokumentacji.  

W trakcie omawiania w/w karty informacyjnej Sekretarz Powiatu Gabriela Lenartowicz 

przypomniała, iż w tut. Starostwie obowiązuje Polecenie Nr 5/06 Starosty Raciborskiego  

z dnia 03.07.2006r. w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji postępowania  

Nr 11/OR/2006 dla Starostwa Powiatowego w Raciborzu dotyczącej zakupów o wartości  

do 6000 euro, które nie przewiduje, aby protokoły z postępowania wyboru danego 

wykonawcy były zatwierdzane przez Zarząd Powiatu. W związku z powyższym należałoby 

się zastanowić nad ewentualną zmianą w/w Polecenia lub przypomnieniem kierownikom 

komórek organizacyjnych tut. Starostwa o obowiązku stosowania zapisów Polecenia.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Sekretarzowi Powiatu przeanalizowanie zapisów 

Polecenia Nr 5/06 Starosty Raciborskiego z dnia 03.07.2006r. w sprawie wprowadzenia  

w życie Instrukcji postępowania Nr 11/OR/2006 dla Starostwa Powiatowego w Raciborzu 

dotyczącej zakupów o wartości do 6000 euro i przedstawienie opinii w powyższej sprawie  

na posiedzeniu w dniu 20.03.2007r.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. działalności 

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Raciborzu przy ul. Rzeźniczej 8 w 2006r. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 17 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację zawartą w karcie informacyjnej  

dot. działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Raciborzu przy ul. Rzeźniczej 8 w 2006r. 

Ustalił, iż kolejne posiedzenie rozpocznie się od wizji przeprowadzonej w w/w Warsztatach.  

 

Starosta zapoznał zebranych z planem współpracy zagranicznej Powiatu Raciborskiego  

w 2007r., przygotowanym przez Kierownika Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy 

Zagranicznej.  

W/w plan współpracy stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował plan współpracy zagranicznej Powiatu 

Raciborskiego w 2007r. 
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Starosta przedstawił wnioski i interpelacje zgłoszone na V sesji Rady Powiatu Raciborskiego 

w dniu 27.02.2007r., które stanowią załącznik nr 19 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu 

udzielić odpowiedzi na wniosek, a Sekretarzowi Powiatu na interpelację radnego K. Ciszka.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż pierwsza część posiedzenia w dniu 20.03.2007r. 

będzie miała miejsce w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, a kolejna  

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. Na w/w posiedzenie Dyrektor 

PCPR w Raciborzu przygotuje informację o działalności kierowanej jednostki w 2006r.  

oraz dane dot. struktury zatrudnienia.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego ustalił, iż materiał na kolejną sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego pt. „Polityka inwestycyjna Powiatu Raciborskiego” przygotuje Kierownik 

Referatu Inwestycji i Remontów. Szczegółowych informacji udzieli Starosta.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu 

wystosowanie pisma do Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa 

Sportowego w Raciborzu z prośbą o zaopiniowanie pracy obecnego dyrektora, a następnie 

przygotowanie wniosku – uzgodnienia do Delegatury Kuratorium Oświaty w Rybniku, celem 

przedłużenia powierzenia funkcji dyrektora na kolejne 5 lat, tj. od 01.09.2007r.  

do 31.08.2012r.  

 

Ad. 5 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. rozliczenia 

pożyczki udzielonej przez Powiat Raciborski Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu zgodnie  

z umową ZS. 3061/1/06 z dnia 13.03.2006r. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 20 do protokołu.  

Starosta poinformował, iż zgodnie z § 2 umowy ZS.3061/1/06 pożyczka powinna być 

wykorzystana przez Szpital Rejonowy w Raciborzu na realizację zadań wynikających  

z Programu Naprawczego Szpitala, pozytywnie zaopiniowanego Uchwałą Nr V/70/2003 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25.02.2003r. oraz Programu Restrukturyzacji 

uzgodnionego z wierzycielami, zatwierdzonego decyzją nr PS.V-0717-23-3/05 Wojewody 

Śląskiego z dnia  27.10.2005r. o warunkach restrukturyzacji. 



 9 

Zgodnie z pismem p.o. Dyrektora pożyczka w kwocie 2 000 000,00 zł została wykorzystana 

w następujący sposób : 

- wypłata odsetek od zaległych wynagrodzeń z tytułu ustawy „203” – 427 459,64 zł, 

- spłata części zobowiązań względem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych           

- 72 540,36 zł,  

- dodatek pomostowy – 1 337 114,95 zł,  

- spłata układu ratalnego ZUS – 130 749,60 zł,  

- spłata pożyczki restrukturyzacyjnej do BGK – 32 135,45 zł.  

 

Dodatkowe informacji w sprawie rozliczenia pożyczki udzielonej przez Powiat Raciborski 

przekazali: Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu Ryszard Rudnik oraz Główny 

Księgowy Stanisław Mucha.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego nie zaakceptował rozliczenia pożyczki udzielonej Szpitalowi 

Rejonowemu w Raciborzu, gdyż pożyczka została wykorzystana m.in. na rozliczenie dodatku 

pomostowego, który nie był wydatkiem kwalifikowanym.  

 

Następnie Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku 

zysków i strat za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r., opisu sytuacji finansowej, 

zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec grudnia 2006r.  

oraz informacje przedstawiające przychody poszczególnych oddziałów i poradni, stopień 

realizacji zawartych kontraktów oraz średnie wykorzystanie łóżek na oddziałach. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 21 do protokołu.  

Szczegółowych wyjaśnień w w/w sprawie udzielili: Dyrektor Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu Ryszard Rudnik oraz Główny Księgowy Stanisław Mucha. 

Z przedstawionego zestawienia kosztów i przychodów wynika, iż na koniec grudnia 2006r. 

Zakład poniósł stratę w wysokości 7 073 928,46 zł, jest to strata o 1 331 204,44 zł niższa  

od straty w miesiącu listopadzie ub. r., wynoszącej 8 405 132,90 zł. Strata za analogiczny 

okres 2005r. wynosiła 3 352 792,30 zł. Jeżeli uwzględnić amortyzację w wysokości 

8 382 708,04 zł, to po dwunastu miesiącach Zakład zanotował nadwyżkę finansową  

w wysokości 1 308 779,58 zł. Jest to nadwyżka o 1 975 574,16 zł wyższa od niedoboru  

na koniec listopada 2006r., wynoszącego 666 794,58 zł. Przejście niedoboru w nadwyżkę 

miesiącu grudniu jest głównie wynikiem wzrostu, grudzień do listopada, „przychodów  

ze sprzedaży” o kwotę 866 400,00 zł, „pozostałych przychodów operacyjnych” o kwotę 

687 584,00 zł, „przychodów finansowych” o kwotę 194 940,00 zł przy wzroście „kosztów”  
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o kwotę 115 287,00 zł. W miesiącu grudniu zobowiązania ogółem zmalały  

o kwotę 1 284 669,00 zł i na dzień 31.12.2006r. wynosiły 14 507 432,00 zł. Zobowiązania 

wymagalne zmalały o kwotę 84 749,00 zł. Zobowiązania niewymagalne spadły o kwotę 

1 199 920,00 zł, gdyż nastąpiło umorzenie należności wobec PFRON w kwocie 

724 159,00 zł. Kolejny miesiąc spadły „środki pieniężne w banku”, w miesiącu grudniu  

o kwotę 403 850,00 zł, do wartości 989 128,00 zł czyli poniżej poziomu „wynagrodzenia  

ze stosunku pracy”. 

Przedstawione sprawozdanie jest wersją wstępną, ostateczne wyniki za rok 2006 będą znane 

po zbadaniu przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego sporządzonego  

na 31.12.2006r., które może się różnić do obecnie rozpatrywanego. 

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

od 01.01.2006r. do 31.12.2006r., opisu sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu na koniec grudnia 2006r. oraz informacje przedstawiające 

przychody poszczególnych oddziałów i poradni, stopień realizacji zawartych kontraktów  

oraz średnie wykorzystanie łóżek na oddziałach. 

 

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. Norbert Parys  

4. Brygida Abrahamczyk  

5. Adam Wajda  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 06.03.2007r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 06.03.2007r.  

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2007r.  

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2007r.  

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2007r.  

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2007r.  

7. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. zatwierdzenia rozliczenia kosztów 

remontów przeprowadzonych w 2006r. przez „Centrum Zdrowia” Spółka  

z o. o. w Raciborzu w obiektach dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia rozliczenia kosztów 

remontów przeprowadzonych w 2006r. przez „Centrum Zdrowia” spółka z o. o.  

w Raciborzu w obiektach dzierżawionych od Powiatu Raciborskiego.  

9. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. przyznania dodatku 

motywacyjnego dla p.o. dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Rudach. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego 

dla p. o. dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rudach.  

11. Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot.:  

 rozpatrzenia wniosków Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa, a także Komisji Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska,  

 zmiany stawek czynszu z tytułu wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości 

stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. 
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12. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu 

wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących własność Powiatu 

Raciborskiego.  

13. Karta informacyjna Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. organizacji i finansowania  

VI Raciborskiego Festiwalu Ekologicznego Piosenki i Wiersza dla Dzieci i Młodzieży  

– Racibórz 2007 (impreza ogólnopolska). 

14. Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. wygaśnięcia prawa 

trwałego zarządu Zespołu Szkół Budowlanych w Raciborzu w stosunku do działki  

nr 4586/160 (k.m.4), obr. Racibórz. 

15. Kserokopia decyzji Zarządu Powiatu Raciborskiego nr SN. I. 7002/2/2/07  

z dnia 06.03.2007r.  

16. Karta informacyjna Referatu Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej  

dot. zaakceptowania protokołu wyboru wykonawcy do przygotowania kompletnej 

dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pt. ”Adaptacja Zamku Piastowskiego w Raciborzu 

na ponadgraniczne centrum dziedzictwa kulturowego” realizowanego w ramach 

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego 

Mechanizmu Finansowego (3 Priorytet „Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, 

w tym transport publiczny i odnowa miast”).Termin wykonania: do końca marca 2007. 

17. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. działalności Warsztatów Terapii 

Zajęciowej w Raciborzu przy ul. Rzeźniczej 8 w 2006r. 

18. Projekt planu współpracy zagranicznej Powiatu Raciborskiego w 2007 roku.  

19. Wnioski i interpelacje zgłoszone na V sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 

27.02.2007r. 

20. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. rozliczenia pożyczki udzielonej 

przez Powiat Raciborski Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu zgodnie z umową  

ZS. 3061/1/06 z dnia 13.03.2006r. 

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

od 01.01.2006r. do 31.12.2006r., opisu sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec grudnia 2006r. oraz informacje 

przedstawiające przychody poszczególnych oddziałów i poradni, stopień realizacji 

zawartych kontraktów oraz średnie wykorzystanie łóżek na oddziałach. 


