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OR.IV.0022.1.35.2018 

PROTOKÓŁ  NR 192/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 18 września 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 191/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 12 września 2018 r. 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

5. Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu Ryszard Rudnik i Wicedyrektor Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu Elżbieta Wielgos-Karpińska. 

 

Starosta rozszerzył porządek obrad o: 

1)  projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu 

Raciborskiego, 

2) kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. realizacji umowy 

nr OR.VII.273.8.2018 z dnia 10.08.2018r. na zadaniu pn.: „Adaptacja pomieszczeń 

na cele dydaktyczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu” – 

przebudowa pomieszczeń poddasza na cele dydaktyczne”. 

 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,  

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

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
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Starosta przekazał, że kolejne posiedzenie będzie miało miejsce w tut. Starostwie  

25 września 2018 r. o godz. 8.00.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 191/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 18 września  

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

 

Ad. 2 

 

Starosta zaprezentował dodatkowo projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego. 

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

404238. 

Sekretarz przypomniała, że zgodnie z art. 2 i art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym o ustroju powiatu stanowi jego statut, a jego uchwalenie należy 

do wyłącznej właściwości rady powiatu. Statut jednostki samorządu terytorialnego jest 

ważnym aktem prawa miejscowego stanowiącym nie tylko o ustroju gminy, powiatu czy 

województwa, ale i określającym szereg kwestii szczegółowych ściśle powiązanych 

z funkcjonowaniem organów stanowiących i wykonawczych wszystkich szczebli samorządu 

terytorialnego. Zgodnie z regulacjami ustawy o samorządzie powiatowym statut określa 

w szczególności organizację wewnętrzną oraz tryb pracy rady i komisji przez nią 

powoływanych, zasady tworzenia i działania klubów radnych, liczbę członków zarządu, 

organizację wewnętrzną oraz tryb pracy zarządu, zasady i tryb działania komisji skarg, 

wniosków i petycji oraz zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich. 

Sekretarz Powiatu wyjaśniła, że zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie 

niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 

funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych wprowadzono istotne 

zmiany do ustrojowych ustaw samorządowych, w tym także do ustawy o samorządzie 

powiatowym. Powyższe zmiany spowodowały konieczność dostosowania treści Statutu 

Powiatu Raciborskiego do zapisów ustawowych. Najistotniejsze zmiany dotyczą: 

a) wydłużenia kadencji do 5 lat, 
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b) budżetu obywatelskiego jako szczególnej formy konsultacji społecznych – obowiązek 

tylko w miastach na prawach powiatu,  

c) imiennego głosowania za pomocą urządzeń liczących głosy – wszystkie głosowania 

jawne obowiązkowo za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie 

imiennego wykazu głosowań radnych. Imienne głosowania radnych publikowane 

obowiązkowo co najmniej w BIP-ie i na stronie internetowej, każdy ma możliwość 

sprawdzić jak głosowali poszczególni radni,  

d) raportu o stanie powiatu -  nowa instytucja we wszystkich samorządach. Zarząd 

powiatu co roku do 31 maja (pierwszy raz w 2019 r.) przedstawia radzie raport jako 

podsumowanie działalności w roku poprzednim. Obowiązkowa debata nad raportem 

(bez ograniczeń czasowych wypowiedzi radnych i dodatkowo głos mogą zabierać 

mieszkańcy), 

e) wotum zaufania dla zarządu – oprócz absolutorium, po zakończeniu debaty nad 

raportem o stanie powiatu rada przeprowadza głosowanie nad udzieleniem zarządowi 

wotum zaufania, 

f) komisji skarg, wniosków i petycji – obowiązek powołania specjalnej komisji do 

rozpatrywania skarg na działania zarządu powiatu i powiatowych jednostek 

organizacyjnych, do rozpatrywania petycji i wniosków składanych przez obywateli. 

Kompetencji rozpatrywania skarg, wniosków i petycji nie można przypisać innym 

komisjom, 

g) nagrywania i transmisji obrad oraz publikacji nagrań – ustawowy obowiązek, nagranie 

obowiązkowo umieszczone co najmniej w BIP-ie i na stronie internetowej, 

h) klubów radnych – ustawa pierwszy raz wprowadza wymóg minimalnej liczebności 

klubu – 3 radnych, 

i) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej – grupa mieszkańców powiatu ( w powiecie 

raciborskim co najmniej 500 osób) ma prawo wnieść wprost do rady projekt uchwały. 

Zasady wnoszenia tych projektów, tworzenia komitetów inicjatywy uchwałodawczej, 

wymogi formalne określa rada w statucie lub w odrębnej uchwale, 

j) interpelacji – składanie interpelacji nie może być w porządku obrad sesji. Interpelacje 

i zapytania radnych składa się wyłącznie w formie pisemnej do przewodniczącego 

rady, który niezwłocznie przekazuje je Staroście. Treść interpelacji, zapytań 

i udzielonych odpowiedzi zamieszcza się obowiązkowo co najmniej w BIP-ie i na 

stronie internetowej.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego, wprowadził do niego 

autopoprawki polegające na: 

a) w § 52 zmienia się ust. 2 i otrzymuje brzmienie: „2. Komisja stała, o której mowa 

w § 50 ust. 1 pkt 3 działa zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez 

Przewodniczącego.”, 

b) w § 26 zmienia się ust. 6 i otrzymuje brzmienie: „6. W imieniu Zarządu głos zabiera 

Starosta lub wskazany przez niego inny Członek Zarządu.”, 

c) w uzasadnieniu piąty akapit otrzymuje brzmienie: „ Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. 

o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie 

wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 130 z późn.zm.) wprowadzono istotne zmiany do ustrojowych ustaw 

samorządowych, w tym także do ustawy o samorządzie powiatowym. Powyższe 

zmiany spowodowały konieczność dostosowania treści Statutu Powiatu Raciborskiego 

do zapisów ustawowych. Najistotniejsze zmiany dotyczą: 

1) obowiązku utrwalania i transmitowania obrad rady powiatu, 

2) przeprowadzania głosowań jawnych za pomocą urządzeń umożliwiających 

sporządzanie i utrwalanie imiennych wykazów głosowań radnych, 

3) obligatoryjnego powołania komisji skarg, wniosków i petycji, 

4) wnoszenia i procedowania obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, 

5) trybu składania interpelacji i wniosków przez radnych.”. 

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

przeciw,  0 głosów wstrzymujących - pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego oraz postanowił o jego 

skierowaniu na sesję w terminie po konsultacjach. 

 

Ad. 3 

 

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 

404246. 
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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: 

a) w § 1 zmienia się ust. 3 i otrzymuje brzmienie: „3. Zmienia się Załącznik Nr 3 do 

Uchwały Nr XXXVI/333/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2017 

r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2018 rok z późn.zm., 

zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.”, 

b) w § 1 dodaje ust. 4 i otrzymuje brzmienie: „ 4. Zmienia się Załącznik Nr 4 do 

Uchwały Nr XXXVI/333/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2017 

r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2018 rok z późn.zm., 

zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.”, 

c) w § 1 dodaje ust. 5 i otrzymuje brzmienie: „ 5. Zmienia się Załącznik Nr 7 do 

Uchwały Nr XXXVI/333/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2017 

r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2018 rok z późn.zm., 

zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.”, 

d) w Rozdziale 75411 zwiększa się o kwotę 2.082,00 zł plan dotacji celowej zgodnie 

z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.79.48.2018 z dnia 11 września 2018r. 

z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Raciborzu, 

e) w Rozdziale 85203 zwiększa się o kwotę 20.520,00 zł plan dotacji celowej zgodnie 

z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.59.24.2018 z dnia 11 września 2018 r. 

z przeznaczeniem na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi, 

f) w Rozdziale 75411 zwiększa się o kwotę 2.082,00 zł plan wydatków Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe, 

g) w Rozdziale 80115 dokonuje się zmian w planie wydatków Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu z przeznaczeniem na 

wynagrodzenia i pochodne (+161.000,00 zł), 

h) w Rozdziale 80117 dokonuje się zmian w planie wydatków Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu z przeznaczeniem na 

wynagrodzenia i pochodne (+172.000,00zł), 

i) w Rozdziale 80130 dokonuje się zmian w planie wydatków Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu z przeznaczeniem na 

wynagrodzenia i pochodne (-333.000,00zł), 
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j) w Rozdziale 85203 zwiększa się o kwotę 20.520,00 zł plan wydatków będących 

w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych z przeznaczeniem na działalność 

Środowiskowego Domu Samopomocy typu B w Raciborzu.  

Po zmianie, 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 na 2018 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

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 2018. 

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

404249. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2018, na wniosek Skarbnika 

Powiatu, wniósł autopoprawki wynikające z projektu uchwały Zarządu Powiatu 

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

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 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. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej uchwalenia statutu 

Powiatu Raciborskiego. 

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

404441. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej uchwalenia statutu Powiatu Raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 
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Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek omówił projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie stawki czynszu za 

najem lokalu użytkowego, zlokalizowanego na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

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

404055. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek wyjaśnił, że pismem z dnia 

7 września 2018 r. Dyrektor Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu wystąpiła z wnioskiem do Zarządu 

Powiatu Raciborskiego o wyrażenie zgody na obniżenie wysokości miesięcznej stawki 

czynszu za najem lokalu użytkowego, zlokalizowanego na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

Stosownie do Uchwały nr 168/792/2018 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 13 marca 

2018r. w sprawie minimalnych stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy oraz opłat z tytułu 

obciążenia ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości stanowiących własność 

Powiatu Raciborskiego, miesięczna stawka czynszu za lokal przeznaczony na cele 

gastronomiczne wynosi 10 zł netto za 1 m2 powierzchni użytkowej. Dyrektor wystąpiła 

z wnioskiem o obniżenie stawki wyjściowej o 50 %, argumentując, że dotychczas 

przeprowadzone przetargi na oddanie ww. lokalu w najem wskazują, że jest to stawka za 

wysoka dla przyszłego najemcy. Obniżenie stawki zwiększy zainteresowanie lokalem przez 

potencjalnych najemców. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie stawki 

czynszu za najem lokalu użytkowego, zlokalizowanego na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

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

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania 

nadania drodze wewnętrznej relacji Pomorzowiczki - granica państwa, kategorii drogi 

powiatowej. 

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

404065. 

Starosta wyjaśnił, że zgodnie z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych zaliczenie drogi do kategorii dróg powiatowych następuje w drodze uchwały 

rady powiatu w porozumieniu z zarządem województwa, po zasięgnięciu m.in. opinii 
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zarządów sąsiednich powiatów. Z prośbą o wydanie w/w opinii w sprawie nadania drodze 

wewnętrznej relacji Pomorzowiczki – granica państwa, położonej na działce nr 265 obręb 

Pomorzowiczki, kategorii drogi powiatowej, zwrócił się Zarząd Powiatu Głubczyckiego. 

Droga ta spełnia warunki kategorii drogi powiatowej – jest połączeniem siedziby Gminy 

Głubczyce z czeską gminą Osoblaha. Przedmiotowa droga znajduje się na terenie powiatu 

głubczyckiego i nie styka się bezpośrednio z układem komunikacyjnym dróg na terenie 

powiatu raciborskiego. Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu wydał opinię pozytywną w tej 

sprawie. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania nadania drodze 

wewnętrznej relacji Pomorzowiczki - granica państwa, kategorii drogi powiatowej. 

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

 

Ad. 4 

 

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 

404214. 

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

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu (12 i 17 września 

2018r.), Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. przedstawienia obliczenia 

kwoty dotacji na 1 ucznia dla Diecezjalnego Liceum Ogólnokształcącego  i Technikum TEB 

Edukacja na 2018 rok. 

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

403364. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z przedstawionymi obliczeniami kwoty dotacji na 

1 ucznia dla Diecezjalnego Liceum Ogólnokształcącego  i Technikum TEB Edukacja na 2018 

rok. 

 

Starosta dodatkowo omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów 

dot. realizacji umowy nr OR.VII.273.8.2018 z dnia 10.08.2018r. na zadaniu pn.: „Adaptacja 

pomieszczeń na cele dydaktyczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu” – 

przebudowa pomieszczeń poddasza na cele dydaktyczne”. 

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

404521. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zatwierdził Protokół konieczności wykonania robót 

dodatkowych z dnia 13.09.2018r. w branży budowlanej oraz Protokół konieczności 

wykonania robót dodatkowych z dnia 13.09.2018r. w branży sanitarnej na zadaniu 

pn.: „Adaptacja pomieszczeń na cele dydaktyczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 

w Raciborzu” – przebudowa pomieszczeń poddasza na cele dydaktyczne” i wyraził zgodę na 

dokonanie zmiany umowy nr OR.VII.273.8.2018 z dnia 10.08.2018r. w zakresie omawianych 

robót dodatkowych. Ponadto zatwierdził Protokół konieczności dokonania zmiany umowy na 

zadaniu pn. „Adaptacja pomieszczeń na cele dydaktyczne w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu” – przebudowa pomieszczeń poddasza na cele 

dydaktyczne” i wyraził zgodę na dokonanie zmiany  umowy nr OR.VII.273.8.2018 z dnia 

10.08.2018r. w zakresie zmiany częściowego terminu rozliczenia robót, zakresu robót 

i wynagrodzenia.  

 

Starosta zapoznał zebranych z informacją o posiedzeniach komisji stałych Rady Powiatu 

Raciborskiego zaplanowanych na miesiąc wrzesień 2018 r. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 403974. 

 

Następnie Sekretarz Powiatu poinformowała zebranych, że wczoraj o północy minął termin 

rejestracji list kandydatów do rady powiatu. Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 

21 października 2018 r.  
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Ad. 5  

 

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

na podstawie ryczałtu na chwilę obecną nie rozwiązał problemów funkcjonowania szpitali. 

Głównym problemem są świadczenia zdrowotne wykonywane ponad limit. Ponadto sytuację 

finansową szpitala pogarszają podwyżki wynagrodzeń dla pracowników.  

Wprowadzona w 2017 r. przez rząd podwyżka najniższego wynagrodzenia  

do kwoty 2 000,00 zł brutto spowodowała wzrost rocznych kosztów o ok. 1 600 000,00 zł, 

a zapowiadana jest już kolejna podwyżka najniższego wynagrodzenia.  

Dyrektor Ryszard Rudnik wyjaśnił, że 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. 

Dyrektor Ryszard Rudnik przypomniał, iż wzrost zasadniczego wynagrodzenia pielęgniarek 

o 1 100,00 zł zostanie pokryty z dodatku pielęgniarskiego, który od 1 września  2018 r. został 

zwiększony o 400,00 zł i wynosi 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. jest wystarczająca na podwyżkę zasadniczego wynagrodzenia, jednak brak jest 

środków na pokrycie pochodnych takich jak: dyżury, nadgodziny, stażowe, premia 

regulaminowa. Powyższych środków 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 poinformował, że 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 średnia płaca zasadnicza lekarza specjalisty zatrudnionego na umowę o pracę 

obecnie wynosi 4 197,00 zł, co rocznie przedkłada się na koszt pracodawcy ze składami  

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.  
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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.  

Dyrektor Ryszard Rudnik dodał, że podobna sytuacja dotyczy większości szpitali 

powiatowych w kraju. Z kolei dla szpitali, które nie zakwalifikowały się do sieci ogłoszono 

postępowania konkursowe i uzyskały one wysokie kontrakty, chociaż zapowiadano, że mogą 

mieć problemy z finasowaniem i udzielaniem świadczeń zdrowotnych.  

Dodatkowo Dyrektor Ryszard Rudnik poinformował zebranych, że Śląski NFZ polecił 

szpitalom podpisać Aneks w sprawie realizacji postanowień określonych przepisami 

wydanymi na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych dotyczących wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek 

i położnych. Niestety Aneks nie zawiera jednoznacznych zapisów dotyczących finansowania 

przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w ramach ryczałtu, wszelkich skutków finansowych 

(wszystkich pochodnych od wynagrodzenia zasadniczego wprowadzenia kwot 1110 zł – 1200 

zł) podwyższenia wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.  

W związku z tym Dyrektor zwrócił się do członków zarządu o opinię dot. podpisania aneksu 

przez raciborski Szpital. Starosta w imieniu zarządu zadecydował, że do tematu, zarząd 

powróci na kolejnym posiedzeniu.   

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Jolanta Wojteczek 
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Podpisy Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego obecnych na posiedzeniu, zgodnie z listą 

obecności: 

1. Ryszard Winiarski – Starosta  

2. Marek Kurpis – Wicestarosta 

3. Andrzej Chroboczek – Członek Zarządu 

4. Brygida Abrahamczyk – Członek Zarządu  

5. Piotr Olender – Członek Zarządu  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 18 września 2018 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 18 września 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 przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej uchwalenia statutu Powiatu 

Raciborskiego. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie stawki 

czynszu za najem lokalu użytkowego, zlokalizowanego na Zamku Piastowskim 

w Raciborzu. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania nadania drodze 

wewnętrznej relacji Pomorzowiczki - granica państwa, kategorii drogi powiatowej. 

 


