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OR.II.0022.1.42.2014 

PROTOKÓŁ  NR 187/2014 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 4 listopada 2014 r.  

 

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

od 01.01.2014 r. do 30.09.2014 r., bilansu na dzień 30.09.2014 r., opisu sytuacji 

finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec września 

2014 r., wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów oraz etatyzacji na dzień 

30.09.2014 r. 

2. Przyjęcie Protokołu Nr 186/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 28 października 2014 r.   

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

5. Sprawy różne. 

6. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Starosta poinformował, że w dniu 13 listopada br. o godz. 15.00 odbędzie się kolejne 

posiedzenie Zarządu Powiatu Raciborskiego. 
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Ad. 1 

 

Starosta przywitał na posiedzeniu Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu  

Ryszarda Rudnika informując, że przedmiotem obrad jest karta informacyjna Referatu Spraw 

Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2014 r. do 30.09.2014 r., bilansu 

na dzień 30.09.2014 r., opisu sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu na koniec września 2014 r., wybranych wskaźników statystycznych 

dla oddziałów oraz etatyzacji na dzień 30.09.2014 r. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

187102. 

Szczegółowych wyjaśnień w ww. sprawie udzielił Dyrektor Szpitala Rejonowego                            

w Raciborzu Ryszard Rudnik. Dyrektor przekazał, że przychody netto ze sprzedaży  

i zrównane z nimi na dzień 30 września 2014 r. opiewały na kwotę 45 957 045,45 zł, 

natomiast na dzień 30 września 2013 r. kształtowały się na poziomie 42 698 256,89 zł.  

Jeśli chodzi o koszty działalności operacyjnej to na 30 września 2014 r. wyniosły 

53 527 500,09 zł, a w analogicznym okresie roku ubiegłego – 52 063 807,63 zł. Nastąpił więc 

wzrost kosztów o prawie 1 500 000,00 zł. Strata na koniec III kwartału 2014 r. wyniosła 

4 801 385,10 zł, a na koniec III kwartału 2013 r. wynosiła 7 860 827,67 zł. Największy 

wzrost kosztów nastąpił w grupach: zużycie materiałów i energii, usługi obce  

oraz wynagrodzenia. Amortyzacja na dzień 30 września 2014 r. wyniosła 3 870 750,42 zł. 

Dyrektor przekazał, że świadczenia wykonane ponad limit zakontraktowany przez NFZ  

na dzień 30 września 2014 r. opiewają na kwotę ponad 3 300 000,00 zł. Zdaniem Dyrektora 

na koniec roku różnica pomiędzy przychodami a kosztami nie powinna przekroczyć wartości 

amortyzacji, czyli działalność powinna się zbilansować.  

Odpowiadając na pytania zebranych nt. przewidywanej sytuacji Szpitala w 2015 r., Dyrektor 

stwierdził, iż jednoznacznie nie można powiedzieć jaka będzie sytuacja Szpitala w roku 

następnym. Pewne przesłanki wskazują na to, że może być lepiej, gdyż Szpital otrzymał 

większą pulę miejsc rezydenckich, finansowanych z budżetu Ministerstwa Zdrowia,  

przez co może zatrudnić mniejszą liczbę lekarzy opłacanych z budżetu Szpitala.  

Dyrektor Ryszard Rudnik poinformował, że ponieważ nie doszło do ugody w sprawie zapłaty  

za świadczenia wykonane ponad limit w 2013 r. pomiędzy Szpitalem a NFZ przed sądem 

powszechnym, Szpital złożył w sądzie wniosek przeciwko NFZ o zapłatę „nadwykonań”. 

Sporne i nieuregulowane „nadwykonania” z 2013 r. stanowią kwotę ponad 3 000 000,00 zł.  

Z informacji przekazanej przez Dyrektora wynika, iż Szpital Rejonowy w Raciborzu jest 
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pierwszą jednostką służby zdrowia w Województwie Śląskim, która złożyła pozew przeciwko 

NFZ. W województwach pomorskich pozwy szpitali przeciwko NFZ są działaniami 

powszechnymi, średni czas trwania sporu wynosi od 2 do 3 lat. W związku z tym,  

iż dotychczas nie udało się uzyskać zapłaty chociażby za część „nadwykonań” z roku 

bieżącego część zobowiązań wymagalnych Szpitala przejmie firma zewnętrzna, która spłaci 

je jednorazowo, a Szpital będzie firmie spłacał należność w ciągu trzech lat. Dyrektor dodał,  

że obecnie trwają negocjacje z Funduszem nt. zapłaty „nadwykonań” z 2014 r.,  

ale nie wiadomo jakim rezultatem zakończoną się te rozmowy czy Szpital przyjmie 

zaproponowaną zapłatę czy złoży kolejny pozew do sądu w 2015 r.  

Dyrektor poinformował, że w rankingu Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 

Szpital Rejonowy w Raciborzu znalazł się w dziesiątce najlepszych szpitali na Śląsku,  

a w rankingu szpitali zabiegowych, wielospecjalistycznych i onkologicznych na miejscu 40.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się rachunkiem zysków i strat za okres  

od 01.01.2014 r. do 30.09.2014 r., bilansem na dzień 30.09.2014 r., opisem sytuacji 

finansowej, zestawieniem zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec września 

2014 r., wybranymi wskaźnikami statystycznymi dla oddziałów oraz etatyzacją na dzień 

30.09.2014 r., postanawiając o prowadzeniu dalszego monitorowania sytuacji finansowej 

Szpitala. Jednocześnie Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu wyjaśnił, że wzrost 

zobowiązań wymagalnych, w okresie trzech miesięcy, o kwotę 1 127 435,14 zł wynika  

z faktu, że świadczenia wykonane ponad limit zakontraktowany przez NFZ, które miały 

zostać zapłacone są niezapłacone.  

Korzystając z obecności Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu zebrani powrócili  

do ustaleń z posiedzenia w dniu 28 października 2014 r. podczas którego Zarząd postanowił, 

że zaproponuje Radzie, aby badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego 

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

sporządzonego na dzień 31.12.2014 r. wykonała firma ZBR FABER Spółka z o.o.  

z Wrocławia. 

Starosta przypomniał, że już w 2013 r. radni proponowali, aby badanie sprawozdania 

finansowego Szpitala wykonała firma, która do tej pory nie wykonywała powyższej usługi. 

Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że firma ZBR FABER ma swoją siedzibę  

we Wrocławiu. Mogłoby się więc zdarzyć tak, że firma zleciłaby przeprowadzenie badania 

biegłym rewidentom, którzy działają na szeroko rozumianym rynku raciborskim. 

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego zalecił Dyrektorowi, aby jeśli to możliwe  

w umowie z firmą, która będzie badała sprawozdanie znalazł się zapis, aby badanie 
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wykonywał inny biegły niż ten, który już badał sprawozdanie. 

Na tym spotkanie zakończono.  

 

Ad. 2 

 

Protokół Nr 186/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 28 października 2014 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 3 

 

Starosta zapoznał zebranych z projektem 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 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

187140. 

Sekretarz Powiatu Beata Bańczyk zwróciła uwagę, że zgodnie z brzmieniem art. 5a ust. 1 

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

roczny program współpracy jest uchwalany do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres 

obowiązywania programu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.  

Mając na względzie postanowienia art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) 

postanowił o jego niezwłocznym przekazaniu do Biura Rady.  

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

187244. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 

terenie powiatu raciborskiego oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję w grudniu 2014 r. 

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok.  

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

187926. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok, na wniosek Skarbnika Powiatu, 

dokonał w Rozdziale 71014 zmian w budżecie będącym w dyspozycji Wydziału Geodezji, 

polegających na przesunięciu kwoty w wysokości 33 410,00 zł z wydatków majątkowych  

do wydatków bieżących z przeznaczeniem na realizację postanowień dotyczących 

konieczności i terminów przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków. 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

 

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 2014. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

187928.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie zmiany 

rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na rok 2014, na wniosek Skarbnika Powiatu, dokonał w Rozdziale 

70005 zmian w planie wydatków będących w dyspozycji Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami kwoty w wysokości 400,00 zł z przeznaczeniem na poczet wycen 

nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.  

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za,  
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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 2014. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej udzielenia pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

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

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

187890. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia 

pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

 

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych  

w Raciborzu Panu Jackowi Kąskowi do podpisania umowy z Kuratorium Oświaty  

w Katowicach na sfinansowanie części wkładu własnego projektu „Mój wybór, mój zawód, 

moja kariera" nr UDA-POKL.09.02.00-24-028/13 z budżetu powiatu oraz ponoszenia 

niezbędnych kosztów związanych z jego obsługą. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

188032. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu Panu Jackowi 

Kąskowi do podpisania umowy z Kuratorium Oświaty w Katowicach na sfinansowanie części 

wkładu własnego projektu „Mój wybór, mój zawód, moja kariera" nr UDA-POKL.09.02.00-

24-028/13 z budżetu powiatu oraz ponoszenia niezbędnych kosztów związanych z jego 

obsługą. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 
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Starosta przedstawił dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. Zaproponowane  

w projekcie uchwały zmiany dotyczą zwiększenia o kwotę 15 000,00 zł planu wydatków 

będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich z przeznaczeniem 

na budowę pylonu informacyjnego Starostwa przy ul. Armii Krajowej w Raciborzu  

i zmniejszenia o ww. kwotę planu rezerwy celowej.  

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

188522. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2014 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

 

Ad. 5 

 

Skarbnik Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2014 r. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

187976. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych na 2014 r.: 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, II Liceum Ogólnokształcącego  

w Raciborzu, Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, Zespołu Szkół Ekonomicznych  

w Raciborzu, Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, Zespołu Szkół 

Specjalnych w Raciborzu, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu, 

Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

w Rudach, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu, Domu Pomocy Społecznej 

„Złota Jesień” w Raciborzu, Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego, na wniosek Skarbnika Powiatu, zwiększył:  

1) budżet Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu o kwotę 730,00 zł z przeznaczeniem 

na zapłatę szkolenia dyrektora jednostki z zakresu zmodyfikowanego elektronicznego 

arkusza organizacyjnego,  
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2) budżet Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu o kwotę 730,00 zł  

z przeznaczeniem na zapłatę szkolenia dyrektora jednostki z zakresu zmodyfikowanego 

elektronicznego arkusza organizacyjnego. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot.:  

1) uzupełnienia informacji o uczestnikach Amatorskiej Rudzkiej Ligi Piłki Nożnej 

Pięcioosobowej organizowanej przez MOW w Rudach, 

2) objęcia Patronatem Starosty Raciborskiego III Zimowego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego i wpisania zawodów do kalendarza imprez sportowych i rekreacyjnych  

na 2014 r. pod poz. nr 64. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

187491. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

1) po zapoznaniu się z informacją o uczestnikach Amatorskiej Rudzkiej Ligi Piłki Nożnej 

Pięcioosobowej organizowanej przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach 

zaakceptował propozycję Dyrektora Ośrodka i objął patronatem Starosty Raciborskiego 

Rudzką Amatorską Ligę Piłki Nożnej Pięcioosobowej. Ponadto wyraził zgodę, aby dopisać 

rozgrywki ligi do kalendarza imprez sportowych na 2014 r. pod poz. nr 63, a także 

przychylił się do prośby Dyrektora MOW w Rudach, aby sfinansować koszty ufundowania 

pucharu Starosty, kpl. medali, 10 szt. narzutek kolorowych oraz 10 piłek do halowej piłki 

nożnej, których łączna wartość nie przekroczy 1 500,00 zł, 

2) objął patronatem Starosty Raciborskiego III Zimowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego i wpisał go do kalendarza imprez sportowych na 2014 r. pod poz. nr 64  

oraz zgodnie z prośbą organizatorów postanowił ufundować koszulki t - shirt dla każdego 

uczestnika zawodów, których łączna wartość nie przekroczy 1 500,00 zł.  

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu, 

pod kątem realizacji egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, które odbędą się  

w styczniu – lutym 2015 r. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

187917. 

Starosta przekazał, że Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu zwrócił się  

z prośbą o zwiększenie planu finansowego szkoły o środki w kwocie 55 102,00 zł, niezbędne 
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do odpowiedniego wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych pod kątem realizacji egzaminów 

potwierdzających kwalifikacje zawodowe.  

W najbliższej sesji egzaminacyjnej (styczeń – luty 2015) odbędą się w ZSM egzaminy  

dla zawodów: technik informatyk oraz technik mechatronik. Przedstawione w karcie 

informacyjnej zestawienie dotyczy właśnie tych zawodów. Jest ono przygotowane  

dla 6 stanowisk egzaminacyjnych, zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi ustalonymi 

przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Taka ilość stanowisk pozwoli na sprawne 

przeprowadzenie egzaminów bez paraliżowania normalnego funkcjonowania szkoły. Istnieje 

możliwość wyposażenia mniejszej ilości stanowisk, ale mniejsza ich ilość niż cztery wydłuży 

czas trwania egzaminu i utrudni organizację codziennej pracy, tym bardziej, że egzamin 

będzie odbywał się w trakcie trwania roku szkolnego.  

Zdaniem Skarbnika Powiatu należałoby obniżyć koszty zakupu wyposażenia stanowisk 

egzaminacyjnych do niezbędnego minimum.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zakup niezbędnego sprzętu przez Zespół 

Szkół Mechanicznych w Raciborzu celem zapewnienia właściwego przebiegu egzaminu  

z praktycznej nauki zawodu, a tym samym zwiększenie budżetu Szkoły na ten cel.  

Jednocześnie mając na względzie, że w przyszłości Powiat Raciborski otrzyma wsparcie  

z Unii Europejskiej na doposażenie pracowni przedmiotowych dalsze zakupy niezbędnego 

sprzętu do zapewnienia przebiegu egzaminów z praktycznej nauki zawodu będę mogły 

stanowić wkład własny do projektu. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. wyrażenia 

zgody na likwidację środka trwałego w postaci komputera klasy PC ATX w II Liceum 

Ogólnokształcącym w Raciborzu. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

187333. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na likwidację środka trwałego w postaci 

komputera klasy PC ATX znajdującego się na stanie w II Liceum Ogólnokształcącym  

w Raciborzu. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Biura Obsługi Prawnej dot.: 

1) zapoznania się z protokołem Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  

z dnia 28 października 2014 r. spółki działającej pod firmą – Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu,  
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2) zapoznania się z kwartalną informacją Zarządu PKS w Raciborzu Sp. z o.o. o Spółce  

za III kwartał 2014 r. 

 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

187804. 

Starosta przypomniał, że w dniu 28 października 2014 r. odbyło się Nadzwyczajne 

Zgromadzenie Wspólników spółki działającej pod firmą – Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu, którego porządek obrad 

obejmował podjęcie tylko jednej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie pięciu 

autobusów zgodnie z umowami leasingu nr 26801, nr 26802, nr 26803, nr 26804, nr 26805  

o wartości do kwoty 320.000 zł netto. Prezes Zarządu PKS w Raciborzu Sp. z o.o.  

na ww. Zgromadzeniu poinformował, że wykupienie pięciu autobusów przyniesie Spółce 

korzyści w postaci oszczędności na opłatach w ubezpieczeniu OC i za autocasco, a także 

pozwoli Spółce na osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego. Ponadto Prezes Zarządu 

przekazał, że Spółce pozostał jeszcze do wykupu z leasingu jeden autobus w lutym 2015 r.  

i cztery w grudniu 2015 r.  

Starosta poinformował, że w dniu 23 października 2014 r. do tut. Starostwa wpłynęła 

kwartalna informacja Zarządu PKS w Raciborzu Sp. z o.o. o Spółce według stanu na dzień  

30 wrzesień 2014 r., która została przekazana do Wydziału Finansowego do analizy  

w dniu 28 października br.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z: 

1) protokołem Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 października 2014 r. 

spółki działającej pod firmą – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu 

Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu, 

2) kwartalną informacją Zarządu PKS w Raciborzu Sp. z o.o. o Spółce według stanu na dzień 

30 wrzesień 2014 r. 

 

Obecny w tej części posiedzenia Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Roman Peikert 

zapoznał zebranych z dodatkową kartą informacyjną Referatu dot. wyrażenia zgody  

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

„Modernizacja dróg transportu rolnego realizowana w ramach zagospodarowania 

poscaleniowego na obrębach Maków i Kornice w gminie Pietrowice Wielkie, dotycząca 

przebudowy i utwardzenia dróg szerokości 4,0 m, odbudowy i utwardzenia dróg szerokości 

5,0 m  – wymiany słupa nn oraz remontu mostków – etap II”. 
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

188292. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – zaakceptował Protokół konieczności wykonania robót 

dodatkowych spisany na zadaniu pn. „Modernizacja dróg transportu rolnego realizowana  

w ramach zagospodarowania poscaleniowego na obrębach Maków i Kornice w gminie 

Pietrowice Wielkie, dotycząca przebudowy i utwardzenia dróg szerokości 4,0 m, odbudowy  

i utwardzenia dróg szerokości 5,0 m – wymiany słupa nn oraz remontu mostków – etap II” 

oraz wyraził zgodę na wykonanie i zapłatę za roboty dodatkowe do kwoty 9 379,92 zł brutto.  

 

Następnie Kierownik Roman Peikert omówił dodatkową kartę informacyjną Referatu 

Inwestycji i Remontów dot. realizacji umowy nr SZ.273.17.2014 z dnia 30.05.2014 r.  

na zadaniu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku 

przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421”. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

188291. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – zaakceptował Protokół konieczności wykonania robót 

dodatkowych spisany na zadaniu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu 

przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421”  

oraz wyraził zgodę na wykonanie i zapłatę za roboty dodatkowe do kwoty 128 000,00 zł 

brutto. 

 

Starosta przedstawił interpelacje zgłoszone przez radnego Leonarda Malcharczyka na sesji 

Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28 października 2014 r., na które udzielił odpowiedzi  

na sesji.  

Ww. interpelacje znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 188271.  

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała pismo Prezesa Zarządu Raciborskiej Izby Gospodarczej  

z dnia 31 października 2014 r. w sprawie włączenia się w organizację XIV edycji Koncertu 

Charytatywnego „Gwiazdka Serc” i dofinansowania go kwotą 1 200,00 zł. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 188111.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Prezesa Zarządu Raciborskiej 

Izby Gospodarczej z dnia 31 października 2014 r. zaakceptował propozycję, aby włączyć się 
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w organizację XIV edycji Koncertu Charytatywnego „Gwiazdka Serc” i dofinansować go 

kwotą 1 200,00 zł. W związku z powyższym polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, 

Kultury i Sportu przygotować na kolejne posiedzenie kartę informacyjną w powyższej 

sprawie.  

 

Mając na względzie podjętą na sesji w dniu 28 października 2014 r. Uchwałę w sprawie 

ogłoszenia w Powiecie Raciborskim roku 2015 „Rokiem Mieszka IV Laskonogiego - Księcia 

Raciborskiego i władcy Polski" Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Inspektorowi  

ds. współpracy z mediami przygotować na jedno z kolejnych posiedzeń zasady wręczania 

pamiątkowych medali okolicznościowych z podobizną Księcia osobom i instytucjom 

przyczyniającym się do promocji postaci Księcia oraz Powiatu Raciborskiego.  

 

Ad. 6 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały 

Nr XLVII/439/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 października 2014 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciborzu  

przy ulicy Klasztornej 10, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

Ustalił Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Józefa Stukatora jako nadzorującego 

wykonanie ww. Uchwały, a Referat Gospodarki Nieruchomościami odpowiedzialny za jej 

realizację. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

187975. 

 

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. Józef Stukator  

4. Norbert Mika  

5. Piotr Olender  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 4 listopada 2014 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 4 listopada 2014 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2014. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

udzielenia pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 

Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu Panu 

Jackowi Kąskowi do podpisania umowy z Kuratorium Oświaty w Katowicach  

na sfinansowanie części wkładu własnego projektu „Mój wybór, mój zawód, moja 

kariera" nr UDA-POKL.09.02.00-24-028/13 z budżetu powiatu oraz ponoszenia 

niezbędnych kosztów związanych z jego obsługą. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. 

 


