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PROTOKÓŁ  NR 46/07 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 7 listopada 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. Przyjęcie Protokołu Nr 45/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 30.10.2007r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

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

od 01.01.2007r. do 30.09.2007r., opisu sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec września 2007r. oraz informacje 

przedstawiające przychody poszczególnych oddziałów i poradni, stopień realizacji 

zawartych kontraktów oraz średnie wykorzystanie łóżek na oddziałach. 

5. Sprawy bieżące. 

6. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowa tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Starosta poinformował, iż w dniu dzisiejszym uczestniczył w obchodach 35 – lecia Zespołu 

Szkół w Pietrowicach Wielkich połączonych z nadaniem Gimnazjum imienia  

Marii Skłodowskiej – Curie i wręczeniem nowego sztandaru.  

 

Wicestarosta przekazał, iż w dniu dzisiejszym wizytował Młodzieżowy Ośrodek 

Wychowawczy w Radzionkowie.  
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Ad. 1 

 

Protokół Nr 45/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30.10.2007r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru 

podmiotu, który dokona badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu  

za rok 2007. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

Starosta poinformował, iż zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29.09.1994r.  

o rachunkowości wyboru podmiotu właściwego do przeprowadzenia badania sprawozdania 

finansowego jednostki dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, 

którym zgodnie z § 21 ust. 3 statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu jest Rada Powiatu Raciborskiego. 

Ponadto przekazał, iż Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu złożył oferty firm 

na badanie sprawozdania finansowego Zakładu za rok 2007. Oferty złożyły następujące 

firmy: 

 Biuro Usług Księgowych i Audytorskich Saldo Agnieszka Leszczyńska, 44 – 200 Rybnik 

ul. Długosza 103,  

 Krystyna Adamska biegły rewident, 47 – 400 Racibórz ul. Katowicka 21/18,   

 „BILANS” Biuro Rewizyjno – Konsultingowe Gerard Ceglarek i Partnerzy Biegli 

Rewidenci sp. p., 47 – 400 Racibórz, ul. Morcinka 1,  

 SIMAR Ltd Sp. z o.o., 44 – 200 Rybnik, ul. Smolna 25,  

 BBR Biuro Biegłego Rewidenta Teresa Gręda, 41 – 253 Czeladź, ul. Pułaskiego 7,  

 Bufiks Biuro Usług Finansowo – Księgowych,  40 – 084 Katowice, ul. Sokolska 3.  

 

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

0 głosów wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyboru podmiotu, który dokona badania sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  
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im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu za rok 2007 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję 

Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 27.11.2007r. 

Jednocześnie Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, iż zaproponuje Radzie,  

aby podmiotem właściwym do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala 

było: BBR Biuro Biegłego Rewidenta Teresa Gręda, 41 – 253 Czeladź, ul. Pułaskiego 7  

(cena za badanie sprawozdania finansowego wynosi 8 000,00zł netto). 

 

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 4 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 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/07. 

 

Ad. 4  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków  

i strat za okres od 01.01.2007r. do 30.09.2007r., opisu sytuacji finansowej, zestawienia 

zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec września 2007r. 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 6 do protokołu. 

Szczegółowych wyjaśnień w sprawie rachunku zysków i strat Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu za okres od 01.01.2007r. do 30.09.2007r. udzielił Główny Księgowy  

Stanisław Mucha.  

Z przedstawionego zestawienia kosztów i przychodów wynika, iż na koniec września 2007r. 

Zakład poniósł stratę w wysokości 1 034 134,00 zł, jest to strata o 2 387 655,88 zł niższa  

od straty na koniec czerwca b.r. wynoszącej 3 421 789,88 zł. Strata za analogiczny okres 

2006r. wynosiła 8 162 916,00 zł. Jeżeli uwzględnić amortyzację w wysokości 

3 685 168,00 zł, to po dziewięciu miesiącach Zakład zanotował nadwyżkę finansową  
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z bieżącej działalności w wysokości 2 651 034,00 zł. Jest to nadwyżka o 3 692 249,46 zł 

wyższa od niedoboru na koniec czerwca b.r., wynoszącego 1 041 215,46 zł. W okresie 

dziewięciu miesięcy b.r. zobowiązania ogółem, w stosunku do zobowiązań na dzień 

31.12.2006 r., zmalały o kwotę 3 601 204,00 zł, i na dzień 30.09.2007r. wynosiły 

11 950 672,00 zł. W przeciągu trzech miesięcy zobowiązania wymagalne zmalały o kwotę 

398 960,00 zł do wartości 1 841 959,00 zł. Zobowiązania niewymagalne zmalały o kwotę 

2 983 113,00 zł, do wartości 10 108 713,00 zł. W zobowiązaniach tych nie figuruje już 

„pożyczka restrukturyzacyjna” w wysokości 3 719 615,00 zł. 

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

od 01.01.2007r. do 30.09.2007r., opisu sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu na koniec września 2007r. oraz informacje przedstawiające 

przychody poszczególnych oddziałów i poradni, stopień realizacji zawartych kontraktów  

oraz średnie wykorzystanie łóżek na oddziałach. 

Na tym sprawę zakończono.  

 

Ad. 5 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Spraw Społecznych  

dot. Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi  

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008. 

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

W trakcie dyskusji nad w/w materiałem Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego zwrócili 

szczególną uwagę na zapisy dotyczące podstawowych kryteriów oceny wniosków składanych 

przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. 

Zdaniem zebranych celowym jest opracowanie dwu lub trzech kryteriów oceny,  

które w znaczny sposób przyczynią się do ułatwienia oceny rozpatrywanych wniosków. 

Ponadto Członkowie Zarządu polecili obecnemu na posiedzeniu Kierownikowi Referatu 

Spraw Społecznych przedłożyć do wglądu projekt umowy o realizację zadania publicznego, 

celem analizy poszczególnych zapisów.  

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu 

Spraw Społecznych, pod nadzorem Wicestarosty, przygotować ponownie Program 

współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008, uwzględniając uwagi zgłaszane  

w trakcie dyskusji. Termin – 20.11.2007r.  
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Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych  

dot. zmiany umowy nr ZS. 8020-1/03 z dnia 05.11.2003r. w sprawie wykonywania zadania 

publicznego z zakresu ambulatoryjnej podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej  

w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na terenie Powiatu Raciborskiego  

oraz umowy dzierżawy nr ZS. 7220-1/03 z dnia 05.11.2003r. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

Starosta poinformował, iż w dniu 12.10.2007r. Prezes Zarządu Centrum Zdrowia Sp. z o.o.  

w Raciborzu zwrócił się z prośbą o zmianę umowy dotyczącej wykonywania zadania 

publicznego z zakresu ambulatoryjnej podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej 

poprzez wyłączenie obiektów przy ul. Moniuszki 24 i Kombatantów 5 ze spisu obiektów,  

w których są wykonywane świadczenia zdrowotne. Swoją prośbę Centrum Zdrowia 

argumentuje tym, że środki uzyskiwane przez spółkę ze zwolnień z czynszu nie wystarczają 

na remont wszystkich obiektów, a dla działalności Centrum i jakości świadczonych usług 

najważniejsze są dzierżawione od Powiatu obiekty przy  ul. Klasztornej i Ocickiej.  

W związku z tym, iż pismo wnioskodawcy zawiera bardzo ogólne informacje,  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił, aby Kierownik Referatu Spraw Społecznych  

zwrócił się do Prezesa Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Raciborzu o uściślenie danych o liczbę 

osób zadeklarowanych w poszczególnych poradniach, liczbę świadczeń udzielonych  

w poradniach w kolejnych miesiącach bieżącego i poprzedniego roku, wyszczególnienie 

zakresu prac w poszczególnych obiektach, wraz z podaniem kosztów szacunkowych  

tych prac. 

 

Starosta zaprezentował projekt decyzji Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu kwoty 1 000 000zł z udzielonej przez Powiat Raciborski  

w 2006r. pożyczki w kwocie 2 000 000zł. 

W/w projekt decyzji stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

Starosta poinformował, iż w dniu 25.10.2007r. Wojewoda Śląski wydał decyzję  

nr PS.V.0717-23-3/05 o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu.  

W związku z powyższym faktem,  Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków  

– 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  0 głosów wstrzymujących – podjął decyzję w sprawie 

umorzenia Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 
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Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu kwoty 1 000 000zł z udzielonej przez Powiat 

Raciborski w 2006r. pożyczki w kwocie 2 000 000zł. 

W/w decyzja stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego  

dot. bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Raciborskiego, sprawozdań z realizacji 

powiatowych służb, inspekcji i straży. 

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 – pozytywnie zaopiniował materiał pt. „Bezpieczeństwo 

mieszkańców Powiatu Raciborskiego. Informacja zbiorcza z realizacji zadań  

służb, inspekcji i straży powiatowych”  oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady 

Powiatu Raciborskiego w dniu 27.11.2007r. Ponadto Zarząd polecił, aby sprawozdania 

złożone przez: Komendę Powiatową Policji w Raciborzu, Komendę Powiatową Państwowej 

Straży Pożarnej w Raciborzu, Śląski Oddział Straży Granicznej, Prokuraturę Rejonową  

w Raciborzu, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Raciborzu, Śląski Zarząd Melioracji  

i Urządzeń Wodnych w Raciborzu, Powiatowego Lekarza Weterynarii w Raciborzu, 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu dostarczyć Radnym w wersji 

elektronicznej.  

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów  

dot. przetargu na „Dostawę i montaż opraw szpitalnych nadłożkowych dla Oddziału 

Neurologicznego i Geriatrycznego – Budowa Szpitala Miejskiego w Raciborzu”. 

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował udzielenie zamówienia publicznego w zakresie 

„Dostawy i montażu opraw szpitalnych nadłożkowych dla Oddziału Neurologicznego  

i Geriatrycznego – Budowa Szpitala Miejskiego w Raciborzu” za kwotę 105 426,03zł 

(brutto). Płatność nastąpi ze środków przeznaczonych na kontynuację budowy Szpitala  

w 2007r.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. przetargu  

na „Dokończenie modernizacji zasilania awaryjnego – Doposażenie systemu zasilania 

awaryjnego w agregat prądotwórczy wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń i urządzeń 

towarzyszących agregatorowi – Budowa Szpitala Miejskiego w Raciborzu”. 
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W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował udzielenie zamówienia publicznego w zakresie 

„Dokończenia modernizacji zasilania awaryjnego – Doposażenie systemu zasilania 

awaryjnego w agregat prądotwórczy wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń i urządzeń 

towarzyszących agregatorowi – Budowa Szpitala Miejskiego w Raciborzu” za kwotę 

193 736,00zł (brutto). Płatność nastąpi ze środków przeznaczonych na kontynuację budowy 

Szpitala w 2007r.  

 

Starosta zaprezentował wnioski zgłoszone na XIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 

30.10.2007r., które stanowią załącznik nr 14 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów 

udzielić odpowiedzi na wniosek zgłoszony na sesji w dniu 30.10.2007r., a Skarbnikowi 

Powiatu przygotować projekt odpowiedzi na interpelację Radnego Krzysztofa Ciszka.  

 

Starosta przedstawił tematykę posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego 

zaplanowanych na miesiąc listopad 2007r., która stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił: 

1. Kierownikowi Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego przygotować informację 

pt. „Analiza i ocena zaangażowania prac i środków finansowych – Centrum Zarządzania 

Kryzysowego” na kolejne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów,  

2. Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych opracować informację pt. „Finansowanie 

zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie” na kolejne posiedzenie Komisji Budżetu 

i Finansów,  

3. Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu przygotować informację pt. „Stan 

bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Raciborski” na kolejne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. 

 

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 Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XII/107/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24.10.2007r. w sprawie zmiany 
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uchwały dotyczącej udzielenia pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie w/w Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych  odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych określająca realizację w/w Uchwały stanowi 

załącznik nr 16 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0047/07. 

 

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 07.11.2007r.  

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 07.11.2007r.  

3. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru podmiotu, który dokona 

badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu za rok 2007. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2007r. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2007r. 

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

od 01.01.2007r. do 30.09.2007r., opisu sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec września 2007r. oraz informacje 

przedstawiające przychody poszczególnych oddziałów i poradni, stopień realizacji 

zawartych kontraktów oraz średnie wykorzystanie łóżek na oddziałach. 

7. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. Programu współpracy Powiatu 

Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2008. 

8. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. zmiany umowy nr ZS. 8020-1/03  

z dnia 05.11.2003r. w sprawie wykonywania zadania publicznego z zakresu 

ambulatoryjnej podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w ramach 

powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na terenie Powiatu Raciborskiego oraz umowy 

dzierżawy nr ZS. 7220-1/03 z dnia 05.11.2003r. 

9. Projekt decyzji Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu kwoty 1 000 000zł z udzielonej przez Powiat Raciborski  

w 2006r. pożyczki w kwocie 2 000 000zł. 

10. Decyzja Zarządu Powiatu Raciborskiego nr ZS. 3061/1/06/07 z dnia 07.11.2007r.  

11. Karta informacyjna Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego  

dot. bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Raciborskiego, sprawozdań z realizacji 

powiatowych służb, inspekcji i straży. 
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12. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. przetargu na „Dostawę i montaż 

opraw szpitalnych nadłożkowych dla Oddziału Neurologicznego i Geriatrycznego  

– Budowa Szpitala Miejskiego w Raciborzu”. 

13. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontów dot. przetargu na „Dokończenie 

modernizacji zasilania awaryjnego – Doposażenie systemu zasilania awaryjnego  

w agregat prądotwórczy wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń i urządzeń 

towarzyszących agregatorowi – Budowa Szpitala Miejskiego w Raciborzu”. 

14. Wnioski zgłoszone na XIII sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 30.10.2007r. (pismo 

nr BR. 0045-9/07 z dnia 31.10.2007r.).  

15. Tematyka posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego zaplanowanych  

na miesiąc listopad 2007r. (pismo nr BR. 0051-82/07 z dnia 05.11.2007r.). 

16. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XII/107/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24.10.2007r. w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej udzielenia pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 


