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OR.IV.0022.1.30.2018 

PROTOKÓŁ  NR 187/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 14 sierpnia 2018 r.  

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Ryszard Winiarski. 

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane 

quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał.  

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 185/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 1 sierpnia 2018 r. oraz Protokołu Nr 186/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 6 sierpnia 2018 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Monitoring Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2014-2020. 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

5. Sprawy różne. 

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

od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r., bilansu na dzień 30.06.2018 r., opisu sytuacji 

finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec czerwca 

2018 r., wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 

30.06.2018 r. 

 

Na wstępie Starosta przypomniał, że na Mistrzostwach Europy w Lekkoatletyce Berlin 

2018 Justyna Święty-Ersetic reprezentantka Polski w lekkiej atletyce zdobyła złoty medal  

w biegu na 400 m oraz złoty medal w sztafecie 4 x 400 m. Mając na uwadze powyższe, 

Starosta wystąpił z inicjatywą przyznania nagrody dla ww. zawodniczki za osiągnięty wynik 

sportowy.  
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Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu Karolina Kunicka przypomniała, że zgodnie 

z § 4 Regulaminu przyznawania, wstrzymywania lub cofania, ustalania wysokości 

stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród przyznawanych za osiągnięte wyniki sportowe 

osobom fizycznym z terenu Powiatu Raciborskiego stanowiącym załącznik do Uchwały  

Nr V/46/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia 

stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki 

sportowe decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Zarząd Powiatu Raciborskiego w formie 

uchwały. Zasugerowała, aby Zarząd przyznał Justynie Święty-Ersetic nagrodę I stopnia  

w wysokości 4 000,00 złotych za zdobycie ww. medali. Jednocześnie dodała, że w budżecie 

będącym w dyspozycji Referatu Promocji i Rozwoju brak środków na sfinansowanie  

ww. nagrody.  

Skarbnik Powiatu podkreśliła, że ze względu na trudną sytuację finansową Powiatu 

Raciborskiego, Referat Promocji i Rozwoju Powiatu powinien przeanalizować budżet  

i wygospodarować środki finansowe na ww. cel.  

Starosta zaproponował, aby z rezerwy ogólnej zwiększyć o kwotę 4 000,00 zł plan wydatków 

będących w dyspozycji Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu z przeznaczeniem na nagrodę 

dla Justyny Święty-Ersetic. Propozycja ta spotkała się z akceptacją zebranych.  

Starosta rozszerzył porządek posiedzenia o materiały dodatkowe, tj.: 

1) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagrody 

finansowej za osiągnięte wyniki sportowe osobie fizycznej z terenu powiatu raciborskiego, 

2) kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

Nr OR.VII.272.23.2018 pn. „Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów  

w Powiecie Raciborskim” – dostawa urządzeń dla Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu”,  

3) kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu dot. umorzenia należności  

za wynajem dziedzińca zamkowego, w tym opłaty za zużytą energię elektryczną,  

w związku z organizacją w dniach 13-14.07.2018 r. międzynarodowego festiwalu muzyki 

elektronicznej i światła pn.: „INTRO FESTIVAL 2018”, na łączną kwotę 6 420,00 zł,  

4) informację o terminach posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego,  

które odbędą się w sierpniu 2018 r. 
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Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – przyjął szczegółowy porządek posiedzenia, 

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Starosta przekazał, że kolejne posiedzenie będzie miało miejsce w tut. Starostwie  

21 sierpnia 2018 r. o godz. 08.00.  

Jednocześnie Starosta poinformował, że najbliższa sesja Rady Powiatu Raciborskiego 

odbędzie się 27 sierpnia 2018 r. o godz. 15.30. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 185/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 1 sierpnia  

2018 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

Protokół Nr 186/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 6 sierpnia  

2018 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok. 

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

398422. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że wprowadzenie dodatkowych zmian w projektach 

uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2018 r. spowoduje, że zmianie ulegną kwoty końcowe w przedmiotowym 

projekcie uchwały.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 27 sierpnia 2018 r., po uwzględnieniu 

ww. zmian przedstawionych przez Skarbnika Powiatu. 
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Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2018 – 2032. 

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

398423. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2018 – 2032 oraz postanowił o jego przekazaniu  

na sesję w dniu 27 sierpnia 2018 r. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dostosowania 

do stanu faktycznego opisu granic okręgów wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów 

do rady powiatu.  

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

397651. 

Starosta poinformował, że w załączniku do Uchwały Nr XLIII/412/2014 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie podziału powiatu raciborskiego na okręgi 

wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do rady powiatu z późniejszymi zmianami  

dokonuje się aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych poprzez wprowadzenie 

następującej zmiany: 

1) w okręgu wyborczym nr 1: 

a) w rubryce: Granice okręgu, dopisuje się po słowie „Karola” nazwę nowo powstałej ulicy 

„Kasztanowa” oraz po słowie „Torowa” nazwę nowo powstałej ulicy „Transportowa”, 

2) w okręgu wyborczym nr 2: 

b) w rubryce: Granice okręgu, dopisuje się po słowie „Szczęśliwa” nazwę nowo powstałej 

ulicy „Szwajcarska”. 

Przedmiotowa uchwała ma charakter porządkowy, aktualizujący opis granic okręgów 

wyborczych do obowiązującego obecnie stanu faktycznego. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dostosowania do stanu faktycznego opisu granic okręgów 
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wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do rady powiatu oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję, która odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2018 r.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek omówił projekt uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie pomocy rzeczowej Powiatu Raciborskiego na rzecz gminy 

Nędza. 

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

397768. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przekazał, że ww. projekt 

uchwały dotyczy udzielenia Gminie Nędza pomocy rzeczowej w formie dachówki 

ceramicznej tzw. holenderki w ilości 3 000 sztuk, o wartości 4 200,00 zł. 

Dachówka ceramiczna tzw. holenderka zastała zakupiona w 1995 r. ze środków Urzędu 

Wojewódzkiego w Katowicach z przeznaczeniem na pokrycie dachu budynku bramnego  

i wozowni w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zamek Piastowski w Raciborzu”. 

Niewykorzystana w trakcie remontu dachówka została przekazana przez Raciborskie 

Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o.o. na rzecz Powiatu Raciborskiego. Do chwili obecnej 

jest przechowywana na terenie Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu. 

W 2017 r. podjęto nieudaną próbę zbycia zbędnego majątku w formie licytacji. W czerwcu br. 

Gmina Nędza zwróciła się z prośbą o nieodpłatne przekazanie 3 000 sztuk dachówki 

ceramicznej z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym. 

Budynek stanowi własność Gminy Nędza i położony jest przy ul. Wiejskiej 26 w Babicach. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie pomocy rzeczowej Powiatu Raciborskiego na rzecz gminy Nędza, 

na wniosek Sekretarza Powiatu, wniósł autopoprawki do jego treści.  

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie pomocy rzeczowej Powiatu Raciborskiego na rzecz 

Gminy Nędza oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję, która odbędzie się  

w dniu 27 sierpnia 2018 r.  

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

dotacji celowej, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2018 r., Samodzielnemu Publicznemu 
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Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu. 

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

397323. 

Starosta przekazał, że w ww. projekcie uchwały udziela się dotacji celowej w kwocie  

237 000,00 zł, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2018 r., Samodzielnemu Publicznemu 

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

na zakup sprzętu medycznego. 

Dyrektor Szpitala zwrócił się o udzielenie lecznicy dotacji celowej, w szacunkowej kwocie  

256 100,00 zł, na zakup sprzętu medycznego przeznaczonego głównie dla Oddziału 

Ginekologiczno - Położniczego oraz Wewnętrznego I. 

Zgodnie z art. 114 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  

przy szacowanej na 256 100,00 zł kwocie zakupu sprzętu medycznego, Szpital może 

otrzymać dotację w wysokości do 240 734,00 zł, co stanowi 94% wnioskowanej kwoty. 

Kwota przyznanej dotacji wynosi 237 000,00 zł, gdyż taka kwota pozostała w budżecie 

powiatu na rok 2018, po przekazaniu Szpitalowi w marcu br. dotacji w kwocie 263 000,00 zł. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej, z budżetu Powiatu Raciborskiego  

na 2018 r., Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję, 

która odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2018 r. 

 

Starosta przedstawił 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 roku 2018. 

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

397410. 

Starosta przekazał, że Prezes PFRON poinformował, iż w związku ze zmianą planu 

finansowego Funduszu na rok 2018 zwiększa się o kwotę 42 001,00 zł sumę środków  

dla Powiatu Raciborskiego przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 
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zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Po wspomnianym zwiększeniu Powiat 

dysponuje środkami PFRON w łącznej kwocie 1 984 789,00 zł. 

Z otrzymanych środków decyzją Prezesa PFRON kwota 42 000,00 zł została zagwarantowana 

na zwiększenie dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej  

w Raciborzu. 

Mając powyższe na uwadze, zwiększa się o kwotę 42 001,00 zł pulę środków PFRON 

przeznaczonych na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej  

w Raciborzu, łącznie Warsztat ze środków Funduszu otrzyma środki  

w kwocie 1 161 721,00 zł. 

Zgodnie z art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych kwota 1 161 721,00 zł 

środków PFRON przeznaczona na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii 

Zajęciowej w Raciborzu stanowi 90% kosztów funkcjonowania Warsztatu, pozostałe 10% 

kosztów w kwocie 129 081,00 zł Powiat zabezpiecza z dochodów własnych. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2018 oraz postanowił  

o jego przekazaniu na sesję, która odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2018 r. Ponadto polecił 

Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych przekazać ww. projekt uchwały Powiatowej 

Społecznej Radzie Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu, celem zaopiniowania. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Raciborski. 

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

396677.  

Starosta przypomniał, że przedmiotowy projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu  

w dniu 11 lipca 2018 r.  

Działając w oparciu o Uchwałę Nr XIX/196/2012 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania 
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konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu lub organami 

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 projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, Zarząd 

skierował projekt ww. uchwały Rady Powiatu Raciborskiego do konsultacji. Konsultacje 

prowadzono w formie pisemnego i elektronicznego wyrażania opinii w terminie od 19 lipca 

do 1 sierpnia 2018 r. Osobą uprawnioną do kontaktu z organizacjami pozarządowymi była 

Pani Danuta Miensopust – Kierownik Referatu Edukacji. Żadna z organizacji pozarządowych 

nie wzięła udziału w konsultacjach. 

Projekt niniejszej uchwały został skierowany do władz statutowych związków zawodowych 

zrzeszających nauczycieli, tj. MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Raciborzu, 

Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty NSZZ Solidarność 80 w Raciborzu 

oraz Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Raciborzu, celem 

przedstawienia opinii. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej regulaminu określającego niektóre 

zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję, która odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2018 r. 

 

Ad. 3 

 

Starosta przedstawił materiał pt. „Monitoring Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego  

na lata 2014-2020”, który znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem  

UID 398317. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował materiał pt. „Monitoring Strategii 

Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2014-2020” oraz postanowił o jego przekazaniu  

na sesję, która odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2018 r. 
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Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok. 

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

398089. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok, 

na wniosek Skarbnika Powiatu, wniósł autopoprawki polegające na tym, że: 

1) w Rozdziale 80130 zwiększa się o kwotę 9 000,00 zł plan wydatków Centrum Kształcenia 

Zawodowego i  Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na prace 

wykończeniowe w budynku przy ul Wileńskiej,  

2) w Rozdziale 80195 zmniejsza się o kwotę 9 000,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Edukacji, z przeznaczeniem dla Centrum Kształcenia Zawodowego 

i  Ustawicznego nr 1 w Raciborzu na roboty malarskie w budynku przy ul Wileńskiej,  

3) poprawiono kwoty ogółem.  

 

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

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

Raciborskiego na 2018 rok. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w spawie zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej  

oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2018. 

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

398092. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2018. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 
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Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok (rezerwa). 

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

398093. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok, 

na wniosek Starosty, wniósł autopoprawki polegające na tym, że: 

1) w Rozdziale 75818 zmniejsza się o kwotę 4 000,00 zł plan rezerwy ogólnej,  

2) w Rozdziale 92695 zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu, z przeznaczeniem na nagrodę  

dla sportowca za osiągnięte sukcesy sportowe, 

3) poprawiono kwoty ogółem.  

 

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

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

Raciborskiego na 2018 rok. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Pani Agacie 

Wieczorek do wykonania umowy zawartej z Województwem Śląskim, reprezentowanym 

przez Zarząd Województwa Śląskiego, pełniącym rolę „Instytucji Zarządzającej Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”, na realizację projektu 

Nr WND-RPSL.11.01.04- 24-02DA/17-001 „AS – Szkolna Akademia Sukcesu”. 

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

397369. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Pani Agacie Wieczorek do wykonania 

umowy zawartej z Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa 

Śląskiego, pełniącym rolę „Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 
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Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”, na realizację projektu  

Nr WND-RPSL.11.01.04- 24-02DA/17-001 „AS – Szkolna Akademia Sukcesu”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

upoważnienia Pani Agacie Wieczorek Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu 

do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej wynikającego z programu 

kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań 

wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu 

raciborskiego. 

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

397365. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia  

Pani Agacie Wieczorek Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu do realizacji 

zadania z zakresu administracji rządowej wynikającego z programu kompleksowego wsparcia 

dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka 

koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  

w Raciborzu Panu Jackowi Kąskowi do realizacji projektu pn. „Staże zagraniczne inwestycją 

w przyszłość i sukces zawodowy uczniów” w ramach programu Erasmus+. 

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

397984. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu  

Panu Jackowi Kąskowi do realizacji projektu pn. „Staże zagraniczne inwestycją w przyszłość 

i sukces zawodowy uczniów” w ramach programu Erasmus+. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 
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Starosta zaprezentował dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie przyznania nagrody finansowej za osiągnięte wyniki sportowe osobie fizycznej  

z terenu powiatu raciborskiego. 

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

398561. 

Nawiązując do informacji, o której mowa na początku protokołu, Starosta przypomniał,  

że w ww. projekcie uchwały przyznaje się Justynie Święty-Ersetic reprezentantce Polski  

w lekkiej atletyce nagrodę I stopnia w wysokości 4 000,00 złotych za zdobycie złotego 

medalu w biegu na 400 m oraz złotego medalu w sztafecie 4 x 400 m na Mistrzostwach 

Europy w Lekkoatletyce Berlin 2018. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania nagrody finansowej  

za osiągnięte wyniki sportowe osobie fizycznej z terenu powiatu raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Ad. 5 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2018 r. 

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

398070. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych na 2018 r.:  

Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego i  Ustawicznego  

nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu, Agencji 

Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu.  

 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów  

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego Nr OR.VII.272.19.2018 pn. „Adaptacja pomieszczeń na cele dydaktyczne 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu” – zmiana sposobu użytkowania 

mieszkania służbowego na gabinet dydaktyczny”. 
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

398050. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie środków finansowych  

na sfinansowanie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego Nr OR.VII.272.19.2018 pn. „Adaptacja pomieszczeń na cele dydaktyczne 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu” – zmiana sposobu użytkowania 

mieszkania służbowego na gabinet dydaktyczny” do kwoty 57 963,91 zł brutto. Płatne  

ze środków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów.   

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

Nr OR.VII.272.21.2018 pn. „Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów  

w Powiecie Raciborskim” – dostawa urządzeń dla Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu. 

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

398368. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie środków finansowych  

na sfinansowanie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego Nr OR.VII.272.21.2018 pn. „Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki 

zawodów w Powiecie Raciborskim” – dostawa urządzeń dla Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu: 

1) część III – do kwoty 16 974,00 zł brutto, 

2) część IV – do kwoty 123 000,00 zł brutto. 

Płatne ze środków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. wyrażenia zgody  

na dokonanie umorzenia należności pieniężnych przypadających Powiatowi Raciborskiemu 

od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z tytułu niespłaconej pożyczki udzielonej Szpitalowi  

z budżetu Powiatu Raciborskiego na podstawie umowy nr ZS.8023.1.1.2018 z dnia 5 stycznia  

2018 r. 

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

397779. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego nie wyraził zgody na dokonanie umorzenia należności 

pieniężnych przypadających Powiatowi Raciborskiemu od Samodzielnego Publicznego 

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

niespłaconej pożyczki udzielonej Szpitalowi z budżetu Powiatu Raciborskiego na podstawie 

umowy nr ZS.8023.1.1.2018 z dnia 5 stycznia 2018 r., ze względu na trudną sytuację 

finansową. Jednocześnie ustalił, że po przygotowaniu projektu budżetu na 2019 r. powróci  

do ww. tematu. O powyższym Kierownik Referatu Spraw Społecznych poinformuje 

Dyrektora. 

 

Starosta zaprezentował dodatkową kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów  

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego  Nr OR.VII.272.23.2018 pn. „Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki 

zawodów w Powiecie Raciborskim” – dostawa urządzeń dla Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu”.  

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

398468.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie środków finansowych  

na sfinansowanie zamówienia publicznego Nr OR.VII.272.23.2018 pn. „Nowoczesne 

pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim” – dostawa urządzeń  

dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu.”: 

1) część I – do kwoty 17 220,00 zł brutto, 

2) część III – do kwoty 8 199,18 zł brutto. 

Płatne ze środków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów.  

 

Starosta omówił dodatkową kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu  

dot. umorzenia należności za wynajem dziedzińca zamkowego, w tym opłaty za zużytą 

energię elektryczną, w związku z organizacją w dniach 13-14.07.2018 r. międzynarodowego 

festiwalu muzyki elektronicznej i światła pn.: „INTRO FESTIVAL 2018”, na łączną kwotę 

6 420,00 zł. 

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

398427. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu  

wszcząć postępowanie wyjaśniające, w celu ewentualnego ustalenia przesłanki do umorzenia 
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należności Fundacji INTRO LIGHT z siedzibą w Raciborzu za wynajem dziedzińca 

zamkowego, w tym opłaty za zużytą energię elektryczną, w związku z organizacją w dniach 

13-14.07.2018 r. międzynarodowego festiwalu muzyki elektronicznej i światła pn.: „INTRO 

FESTIVAL 2018”, w wysokości 6 420,00 zł oraz wezwać wnioskodawcę do przedstawienia 

dodatkowych dokumentów, danych i informacji w celu umożliwienia podjęcia przez Zarząd 

decyzji. 

 

Starosta przedstawił informację o terminach posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu 

Raciborskiego, które odbędą się w sierpniu 2018 r. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 398563. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją przekazaną przez Skarbnika Powiatu 

o zmianie planu finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2018, w tym  

z przesunięciem w Rozdziale 75421 w planie wydatków będących w dyspozycji Referatu 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. 

 

Ad. 6 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków  

i strat za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r., bilansu na dzień 30.06.2018 r., opisu 

sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec 

czerwca 2018 r., wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 

30.06.2018 r. 

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

395241. 

Szczegółowych informacji udzielili obecni w tej części posiedzenia Dyrektor Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu Ryszard Rudnik oraz Główny Księgowy Paweł Knop.  

Główny Księgowy Paweł Knop poinformował, że na koniec czerwca bieżącego roku Zakład 

zanotował stratę w wysokości 4 215 872,00 zł, jest to strata o 2 305 193,00 zł mniejsza  

od straty w analogicznym okresie 2017 roku wynoszącej 6 521 065,00 zł. Uwzględniając 

amortyzację w wysokości 1 704 885,00 zł Zakład w II kwartale 2018 roku zanotował 

niedobór finansowy w wysokości 2 510 987,00 zł.                          
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W okresie sześciu miesięcy bieżącego roku zobowiązania ogółem, w stosunku                             

do zobowiązań na dzień 31.12.2017 r., zmalały o kwotę 850 518,00 zł i na dzień 30.06.2018 r. 

wynosiły 28 847 016,00 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosły 

2 670 201,00 zł.  

Dyrektor Ryszard Rudnik zaznaczył, że nowy system sieci szpitali i finansowania  

na podstawie ryczałtu na chwilę obecną nie rozwiązał problemów funkcjonowania szpitali  

w kraju. Głównym problemem są świadczenia zdrowotne wykonywane ponad limit.  

W IV kwartale 2017 r. Szpital Rejonowy w Raciborzu, nie tylko wykonał ryczałt,  

ale przekroczył budżet o ponad 780 000,00 zł, natomiast Narodowy Fundusz Zdrowia  

w I kwartale 2018 r. zwiększył ryczałt jedynie o ok. 500 000,00 zł na I półrocze br. 

Przekroczenia ryczałtu w I półroczu 2018 r. wyniosły ponad 760 000,00 zł i zanotowano je  

w takich zakresach jak: pediatria, choroby wewnętrzne, choroby płuc, neurologia, 

anestezjologia i intensywna terapia. Przekroczenia w ww. zakresach nie pozwalają  

na ograniczenia przyjęć pacjentów do Szpitala Rejonowego w Raciborzu. Dyrektor zwrócił 

uwagę, że w ramach przekroczeń ryczałtu w ogólnej kwocie ok. 1 600 000,00 zł znalazły się 

procedury wykonywane na oddziale intensywnej terapii, które opiewają na kwotę  

ok. 800 000,00 zł.  

Główny księgowy Paweł Knop podkreślił, że rosną koszty działalności operacyjnej,  

które za I półrocze 2018 r. wyniosły 43 009 191,00 zł, a w analogicznym okresie roku 

ubiegłego wyniosły 41 644 309,00 zł. Odnotowano także przekroczenia w usługach obcych  

o ok. 800 000,00 zł, porównując rok 2018 do roku 2017. Szpital podejmuje działania mające 

na celu optymalizację kosztów. Pozyskano limit w rachunku bieżącym oraz otrzymano 

decyzję Prezydenta Miasta Racibórz o umorzeniu podatku od nieruchomości, co istotnie 

poprawiło płynność bieżącą. W planie finansowym ujęto umorzenie pożyczki udzielonej 

Szpitalowi z budżetu Powiatu Raciborskiego na podstawie umowy z dnia 5 stycznia 2018 r. 

Z kolei Dyrektor Ryszard Rudnik poinformował, że wzrastają koszty jednostki, których 

pokrycie w pełni nie zabezpiecza kontrakt z Narodowego Funduszu Zdrowia. Wprowadzona 

w 2017 r. przez rząd obligatoryjna podwyżka najniższego wynagrodzenia  

do kwoty 2 000,00 zł brutto spowodowała wzrost kosztów sprzątania, ochrony obiektu, 

cateringu o ok. 1 600 000,00 zł. Zapowiadana kolejna podwyżka najniższego wynagrodzenia 

spowoduje, że wszystkie firmy, które świadczą usługi na rzecz Szpitala będą występowały  

o renegocjacje zawartych umów. 
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Zdaniem Dyrektora Ryszarda Rudnika reforma systemu ochrony zdrowia nie rozwiązała 

problemu zadłużenia szpitali, które w przypadku Szpitala w Raciborzu powstało na skutek  

nie zapłacenia w pełni przez Narodowy Fundusz Zdrowia za wykonane świadczenia 

medyczne. Niezapłacone nadwykonania za 2017 r. to 1 400 000,00 zł. Z kolei wartość 

świadczeń zdrowotnych wykonanych w raciborskiej lecznicy ponad limit wynikający z umów 

z Narodowym Funduszem Zdrowia w latach 2009-2017 wyniosła 12 922 984,00 zł. W celu 

zrealizowania zobowiązań powstałych w wyniku wykonywania kontraktu oraz nadwykonań 

Szpital zmuszony był do korzystania z refinansowania swojej działalności w formie cesji 

zobowiązań. Powyższe czynniki powodują, że Szpital nie jest w stanie spłacać w pełni swoich 

bieżących zobowiązań, a strata netto za półrocze br. wyniosła 4 215 872,00 zł.  

Na ujemny wynik finansowy netto wpływ miały podwyżki wynagrodzeń od 1 lipca 2017 r., 

których koszt dotyczący pierwszego półrocza tego roku wyniósł ok. 1 400 000,00 zł. Zgodnie 

z ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia 

zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach 

leczniczych od 1 lipca 2018 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód 

medyczny podwyższone zostało co najmniej o 20% kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy 

najniższym wynagrodzeniem zasadniczym a wynagrodzeniem zasadniczym tego pracownika. 

Zdaniem Dyrektora Ryszarda Rudnika podwyżka wynagrodzeń była niezbędna w Szpitalu 

Rejonowym w Raciborzu, bo wynagrodzenia pracowników były niskie, jej wprowadzenie  

na pewien czas uspokoiło sytuację w Zakładzie. Jak podkreślił Dyrektor wyzwaniem na dzień 

dzisiejszy jest presja płacowa, gdyż pracownicy Szpitala należą do branży o najniższych 

wynagrodzeniach.  

W związku z powyższym Dyrektor Ryszard Rudnik zapoznał zebranych z przygotowanym 

materiałem pt. „Finansowa analiza skutków ustawowych regulacji płac i kierunki działania”, 

który znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 399001. Materiał ten 

zawiera m.in. szczegółowe dane dotyczące skutków finansowych ustawowych regulacji płac  

w grupie zawodowej pielęgniarek i położnych oraz lekarzy specjalistów zatrudnionych  

na umowę o pracę i na kontraktach lekarskich w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu.  

Dyrektor Ryszard Rudnik poinformował, iż po trwających pół roku negocjacjach  

w dniu 9 lipca 2018 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem 

Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, Ministrem 

Zdrowia oraz Narodowym Funduszem Zdrowia, w zakresie m.in. wzrostu podstawowego 

wynagrodzenia zasadniczego tej grupy zawodowej o 1 100,00 zł od września 2018 r.  
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oraz o 100,00 zł od lipca 2019 r. Wzrost zasadniczego wynagrodzenia o 1 100,00 zł zostanie 

pokryty z dodatku pielęgniarskiego, który od 1 września  2018 r. zwiększony zostanie  

o 400,00 zł i wyniesie 1 600,00 zł. Z tego dodatku zostały sfinansowane podwyżki dla tej 

grupy zawodowej od 1 lipca 2017 r. i 1 lipca 2018 r. Kwota dodatku od 1 września 2018 r. 

będzie wystarczająca na podwyżkę zasadniczego wynagrodzenia, jednak brak jest środków  

na pokrycie pochodnych takich jak: dyżury, nadgodziny, stażowe, premia regulaminowa. 

Środków tych nie zapewnia Ministerstwo Zdrowia, stąd miesięczny koszt Szpitala bez źródeł 

finansowania wyniesie 252 449,00 zł, a w 2018 r. 1 009 798,00 zł.  

Dyrektor Ryszard Rudnik przypomniał, że weszło w życie porozumienie z lutego 2018 r.  

dotyczące wynagrodzeń lekarzy rezydentów, choć nie ukazały się rozporządzenia 

wykonawcze. Wzrost wynagrodzeń lekarzy rezydentów spowoduje niezadowolenie ze strony 

lekarzy specjalistów szkolących lekarzy rezydentów, gdyż ich wynagrodzenia okażą się 

niższe. W związku z powyższym Ministerstwo Zdrowia zapowiada wzrost wynagrodzeń 

lekarzy specjalistów zatrudnionych w państwowych placówkach, którzy mają zarabiać  

co najmniej 6 750,00 zł brutto miesięcznie. Według porozumienia z lutego 2018 r. muszą 

zobowiązać się do „niewykonywania tożsamych świadczeń medycznych finansowanych  

ze środków publicznych w innej placówce medycznej”. 

W raciborskim Szpitalu średnie płaca zasadnicza lekarza specjalisty zatrudnionego na umowę 

o pracę obecnie wynosi 4 197,00 zł, co rocznie przedkłada się na koszt Zakładu z ZUS 

wynoszący 6 136 104,00 zł. Przy wprowadzeniu podwyżki w wariancie, gdzie średnia płaca 

zasadnicza wynosić będzie 6 750,00 zł, roczny koszt Zakładu z ZUS wyniesie 9 868 613,00 zł 

czyli nastąpi wzrost kosztów o 3 732 509,00 zł.  

W przypadku wynagrodzeń lekarzy kontraktowych koszt Zakładu na rok wynosi obecnie 

7 699 933,00 zł, a przy podwyżce w wysokości 6 750,00 zł, nastąpi wzrost kosztów  

o 4 683 766,00 zł czyli koszt Zakładu na rok wyniesie 12 383 699,00 zł. Podsumowując 

ogółem wzrost kosztów w grupie wynagrodzenia wyniesie ok. 8 000 000,00 zł,  

a przewidywana strata netto za 2018 r. to kwota ok. 7 000 000,00 zł.  

Nasuwają się pytania o dalszą strategię co do funkcjonowania Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu, o jakość wykonywanych świadczeń zdrowotnych oraz o to jaki może  

lub powinien być poziom kosztów wynagrodzeń w ogólnym budżecie Zakładu. Podobna 

sytuacja dotyczy większości szpitali powiatowych w kraju. Z kolei dla szpitali,  

które nie zakwalifikowały się do sieci ogłoszono postępowania konkursowe i uzyskały one 
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wysokie kontrakty, chociaż zapowiadano, że mogą mieć problemy z finasowaniem  

i udzielaniem świadczeń zdrowotnych.  

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

od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r., bilansem na dzień 30.06.2018 r., opisem sytuacji 

finansowej, zestawieniem zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec czerwca 

2018 r., wybranymi wskaźnikami statystycznymi dla oddziałów, etatyzacją na dzień 

30.06.2018 r. postanawiając o prowadzeniu dalszego monitorowania sytuacji finansowej 

Szpitala. 

W tym momencie Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu Ryszard Rudnik oraz Główny 

Księgowy Paweł Knop opuścili spotkanie.  

 

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. Ryszard Winiarski – Starosta  

2. ------------------------------------  

3. Andrzej Chroboczek – Członek Zarządu 

4. ------------------------------------ 

5. Piotr Olender – Członek Zarządu  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 14 sierpnia 2018 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 14 sierpnia 2018 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2018 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2018. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2018 rok (rezerwa).  

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Pani Agacie Wieczorek  

do wykonania umowy zawartej z Województwem Śląskim, reprezentowanym przez 

Zarząd Województwa Śląskiego, pełniącym rolę „Instytucji Zarządzającej Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”, na realizację 

projektu Nr WND-RPSL.11.01.04- 24-02DA/17-001 „AS – Szkolna Akademia Sukcesu”. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia upoważnienia  

Pani Agacie Wieczorek Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu  

do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej wynikającego z programu 

kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań 

wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu 

raciborskiego. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu  

Panu Jackowi Kąskowi do realizacji projektu pn. „Staże zagraniczne inwestycją  

w przyszłość i sukces zawodowy uczniów” w ramach programu Erasmus+. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagrody finansowej  

za osiągnięte wyniki sportowe osobie fizycznej z terenu powiatu raciborskiego. 


