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OR.IV.0022.1.47.2018 

 

PROTOKÓŁ  NR 4/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 11 grudnia 2018 r.  

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, 47 – 400 Racibórz 

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Grzegorz Swoboda. Przewodniczący posiedzenia 

stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego  

do podejmowania uchwał.  

Jednocześnie Starosta wyznaczył Członków Zarządu, Skarbnika Powiatu, Sekretarza 

Powiatu do zreferowania poszczególnych punktów porządku posiedzenia, zgodnie  

z podziałem kompetencji w zakresie nadzoru i koordynacji spraw prowadzonych  

w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu i jednostkach 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego. 

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 3/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 4 grudnia 2018 r. 

2. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. udzielenia z budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2019 r. pożyczki Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu oraz wniosek Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu dot. umorzenia 

pożyczki wraz z odsetkami zgodnie z umową nr ZS.8023.1.1.2018 z dnia 5 stycznia  

2018 r. – referuje Dyrektor Ryszard Rudnik. 

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

5. Sprawy różne. 

6. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  
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 Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków (nieobecny w tej części 

posiedzenia Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator) – 4 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  

18 grudnia 2018 r. o godz. 10.00.  

 

Ad. 1 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków (Wicestarosta Marek Kurpis nie brał 

udziału w głosowaniu) – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – przyjął 

Protokół Nr 3/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 4 grudnia 2018 r. 

 

Ad. 2 

 

Starosta przywitał na posiedzeniu Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu  

Ryszarda Rudnika oraz Głównego księgowego Pawła Knopa, proponując omówienie  

w pierwszej kolejności karty informacyjnej Referatu Spraw Społecznych dot. udzielenia  

z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2019 r. pożyczki Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu, a następnie wniosku Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu  

dot. umorzenia pożyczki wraz z odsetkami zgodnie z umową nr ZS.8023.1.1.2018  

z dnia 5 stycznia 2018 r. 

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

418635, a wniosek pod numerem UID 417763. 

Dyrektor Ryszard Rudnik przypomniał, że od wielu lat Powiat Raciborski wspomaga 

działalność lecznicy udzielając pożyczek na początku danego roku kalendarzowego  

w wysokości 2 000 000,00 zł. W większości przypadków pożyczki te następnie były 

umarzane. Jak podkreślił Dyrektor styczeń jest najgorszym okresem dla jednostki,  

stąd kolejna prośba o udzielenie pożyczki w ww. kwocie.  

Dyrektor zwrócił uwagę na trudną sytuację finansową lecznicy. Przypomniał,  

że ubiegłoroczne podwyżki od 1 lipca 2017 r., w kwocie 500 zł dla lekarzy oraz 342 zł  

dla pozostałego personelu, nie miały źródeł finansowania, wpłynęły na wyższe koszty 

wynagrodzeń w 2018 r. o 2 400 000,00 zł, ale z drugiej strony zmniejszyły rotację 
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wykwalifikowanych pracowników. Stąd prośba o udzielenie pożyczki w 2019 r. w kwocie 

2 000 000,00 zł oraz o umorzenie udzielonej w 2018 r. pożyczki wraz z odsetkami. Ponadto 

poinformował, że w celu utrzymania stabilnej sytuacji finansowej Szpital planuje zaciągnąć 

kredyt lub pożyczkę do wysokości 4 500 000,00 zł, jednakże nie wiadomo czy w ogłoszonym 

postępowaniu ofertowym zgłosi się bank, który udzieliłby wsparcia finansowego lecznicy. 

Ewentualny kredyt lub pożyczka, o której mowa powyżej, nie będzie wymagała poręczenia ze 

strony Powiatu Raciborskiego.    

Dyrektor poinformował zebranych o planowanym proteście dyrektorów szpitali  

w dniu 17 grudnia 2018 r. pod Ministerstwem Zdrowia, którego celem ma być zwrócenie 

uwagi rządzących na trudną sytuację finansową szpitali. Na pogorszenie sytuacji finansowej 

szpitali wpływa m.in. brak pełnego finansowania podwyżek dla lekarzy zatrudnionych  

na umowę o pracę oraz jakiekolwiek finansowania podwyżek lekarzy kontraktowych, wzrost 

kosztów z tytułu wzrostu najniższego wynagrodzenia, a z drugiej strony brak wzrostu wyceny 

świadczeń medycznych. Dodatkowo planowana podwyżka energii elektrycznej spowoduje 

wzrost kosztów o ok. 700 000,00 zł. 

Mając na uwadze powyższe Dyrektor zwrócił się z prośbą do zebranych o udzielenie 

pożyczki Szpitalowi w 2019 r., ale również o wspólne wypracowanie strategii związanej  

z dalszym funkcjonowaniem Szpitala w Raciborzu.  

W tym miejscu na posiedzenie przybył Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego  

Józef Stukator.  

Starosta poinformował, że rozważane są różne warianty pomocy Szpitalowi ze strony Powiatu 

Raciborskiego, np. umorzenie pożyczki udzielonej w 2018 r. w wysokości 1 000 000,00 zł, 

przesunięcie spłaty pozostałej kwoty na 2019 r., udzielenie kolejnej pożyczki w 2019 r.  

Zdaniem Skarbnika Powiatu dyskusja na temat finansowania przez Powiat Raciborski 

działalności Szpitala Rejonowego w Raciborzu powinna mieć miejsce w 2019 r., to jest  

po sporządzeniu sprawozdań finansowych za 2018 r. Można byłoby wtedy podjąć ewentualną 

decyzję o umorzeniu pożyczki udzielonej Szpitalowi w 2018 r., udzielenie kolejnej pożyczki 

musiałoby być sfinansowane z obligacji.  

Dyrektor wyjaśnił, że podstawowym źródłem przychodów działalności szpitali od 1 stycznia 

2018 r. jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. W obecnej chwili nie ma już 

negocjacji zawieranych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak to było w latach 

poprzednich. Aktualnie ryczałt wyliczany jest według algorytmu podanego w rozporządzeniu 

Ministerstwa Zdrowia i oferenci nie mają na to wpływu. Finansowanie części świadczeń  
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w systemie budżetowym i brak możliwości rozliczenia świadczeń udzielonych ponad 

ustalony limit spowodowało, że przekroczenie ryczałtu za pierwsze półrocze 2018 r.  

o 1 800 000,00 zł nie zostało pokryte przez NFZ. Jedynym pozytywnym aspektem tego 

przekroczenia jest zwiększenie ryczałtu na kolejne okresy o kwotę 1 000 000,00 zł. W skali 

roku będzie to wzrost wynoszący 1 500 000,00 zł.  

Główny księgowy Paweł Ptak poinformował, że na najbliższym posiedzeniu Rady Społecznej 

przedstawiony zostanie plan finansowy na rok 2019, w którym strata finansowa netto  

za 2019 rok zakładana jest na poziomie niższym niż w roku bieżącym, jednak jest to poziom 

niebezpieczny i wymagający gruntownych zmian.  

Dyrektor Ryszard Rudnik dodał, że na posiedzeniu tym zostanie omówiona propozycja 

wprowadzenia zmian polegających na zmniejszeniu ilości łóżek szpitalnych w Statucie 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu. Proponowane zmiany w ilości łóżek spowodowane są 

wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia  

z dnia 11 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego określającego minimalne normy zatrudnienia 

pielęgniarek i położnych. Rozporządzenie przewiduje przeliczenie etatu na każde łóżko 

szpitalne, co w przypadku raciborskiego Szpitala wiązałoby się ze zwiększeniem zatrudnienia  

o ok. 70 pielęgniarek i wzrostem kosztów o ok. 4 000 000,00 zł.  

Jak podkreślił Dyrektor zmniejszenie ilości łóżek szpitalnych nie spowoduje ograniczenia  

w udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz w żaden sposób nie zaniży poziomu 

wykonywanych usług medycznych, natomiast pozwoli na obniżenie kosztów prowadzenia 

działalności. Ponadto należy zauważyć, że na rynku pracy istnieje deficyt w grupie 

zawodowej pielęgniarek i położnych.  

Dyrektor Ryszard Rudnik wyjaśnił, iż wydłużony czas oczekiwania na przyjęcie do Szpitala 

nie wynika z ilości łóżek szpitalnych lecz z niskiego poziomu finansowania świadczeń 

zdrowotnych przez NFZ.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją Dyrektora Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu nt. planowanego zmniejszenia ilości łóżek szpitalnych w Szpitalu, polecając 

przygotować zestawienie średniego wykorzystania łóżek na poszczególnych oddziałach  

w latach 2016-2018 oraz liczbę pielęgniarek, jaka musiałby być zatrudniona,  

na poszczególnych oddziałach przy obecnej ilości łóżek, zgodnie z rozporządzaniem Ministra 

Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego określającego minimalne normy zatrudnienia 
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pielęgniarek i położnych. Jednocześnie polecił, aby Dyrektor podał informację o liczbie 

aktualnie zatrudnionych pielęgniarek na poszczególnych oddziałach.   

Dyrektor Ryszard Rudnik poinformował zebranych, że w dniu 23 listopada br. zostało 

wysłane do Ministerstwa Zdrowia uzupełnienie dokumentacji dot. SOR. Przypomniał,  

że projekt dot. SOR został złożony w sierpniu br., a decyzja co do jego finansowania powinna 

była zapaść pod koniec listopada br.  

W tym miejscu Wicestarosta zapoznał zebranych z pismem Ogólnopolskiego Związku 

Zawodowego Lekarzy Oddział Terenowy przy SP ZOZ Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie realizacji przez lekarzy radiologów, 

zatrudnionych w firmie TOMMA, badań TK i USG na rzecz Szpitala.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 419623. 

Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu poinformował, że zgodnie z zawartą umową, 

firma TOMMA ma zabezpieczyć dyżur lekarza radiologa całodobowo. W przypadku gdy 

firma TOMMA nie będzie przestrzegała zapisów umowy, Szpital ma możliwość naliczenia 

kar umownych. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Ogólnopolskiego Związku 

Zawodowego Lekarzy Oddział Terenowy przy SP ZOZ Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie realizacji przez lekarzy radiologów, 

zatrudnionych w firmie TOMMA, badań TK i USG na rzecz Szpitala. Jednocześnie polecił 

Dyrektorowi wyjaśnić, jakie podjął działania, aby firma TOMMA wykonywała umowę  

nr 81/2016 na udzielanie świadczeń zdrowotnych z dnia 9 listopada 2016 r. zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa.  

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

księgowy Paweł Knop opuścili posiedzenie. 

 

Starosta rozpoczął dyskusję nt. spraw poruszanych przez Dyrektora Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu.  

Skarbnik Powiatu przedstawiła analizę budżetu Powiatu Raciborskiego, podkreślając,  

że na dzień dzisiejszy nie uruchomiono obligacji komunalnych. Wszystkie realizowane  

w 2018 r. inwestycje były finansowane bez potrzeby emisji obligacji komunalnych. 

Planowane jest uruchomienie obligacji komunalnych w kwocie ok. 3 000 000,00 zł  

pod koniec 2018 r. Teoretycznie można założyć, że spłata pożyczki przez Szpital 

spowodowałaby, że władze Powiatu Raciborskiego w tym roku nie musiałyby podjąć 
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czynności prawnych związanych z emisją obligacji komunalnych. W przypadku gdy Szpital 

nie spłaci pożyczki i zostanie podjęta decyzja o udzieleniu kolejnej, środki na powyższe 

działania będą musiały zostać przekazane z emisji obligacji komunalnych. Skarbnik Powiatu 

przypomniała, że zgodnie z podjętymi ustaleniami z obligacji miały być realizowane 

inwestycje na terenie Powiatu Raciborskiego. Umorzenie pożyczki Szpitalowi w 2018 r. 

spowoduje, że tzw. nadwyżka zmniejszy się o kwotę równą umorzeniu czyli  

o 2 000 000,00 zł. Właściwym rozwiązaniem byłoby przesunięcie terminu spłaty pożyczki  

na 2019 r.  

Wicestarosta przekazał, że przesunięcie terminu spłaty pożyczki w pierwszej kolejności wiąże 

się z konieczności zmiany uchwały Zarządu dotyczącej udzielenia, z budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2018 r., pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

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

z powyższym Kierownik Referatu Spraw Społecznych przygotowuje projekt uchwały w tej 

sprawie, który zostanie dostarczony niezwłocznie na posiedzenie Zarządu. Przesunięcie 

terminu spłaty pożyczki na 2019 r. pozwoli na uzyskanie informacji nt. działań, jakie będzie 

podejmował NFZ w przyszłym roku związanych z dofinansowaniem działalności szpitali 

powiatowych. Zgodnie z zapowiedziami środki na ten cel mają zostać zwiększone.  

Po dyskusji, Starosta poddał pod głosowanie nw. rozwiązania: 

1) spłata przez Szpital pożyczki w kwocie 1 000 000,00 zł i przesunięcie terminu spłaty 

kwoty 1 000 000,00 zł na 2019 r.  

Za rozwiązaniem powyższym opowiedział się jeden Członek Zarządu Powiatu 

Raciborskiego,  

2) przesunięcie terminu spłaty pożyczki w kwocie 2 000 000,00 zł do czerwca 2019 r.,  

w przypadku gdy nie zostanie ona spłacona przez Szpital do końca 2018 r.  

Za rozwiązaniem powyższym opowiedziało się czterech Członków Zarządu Powiatu 

Raciborskiego.  

 

Skarbnik Powiatu dodała, że przyjęcie rozwiązania związanego z przesunięciem spłaty 

pożyczki Szpitalowi w kwocie 2 000 000,00 zł spowoduje konieczność wprowadzenia zmian 

w projektach uchwał Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2018 rok oraz w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2018 – 2032. 
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W związku z powyższym Skarbnik Powiatu poinformowała, że w projekcie uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2018 rok należy wprowadzić autopoprawkę polegającą na tym, że: „W Uchwale  

Nr XXXVI/333/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2018 rok, dotychczasowy § 14 otrzymuje 

brzmienie: 

„§ 14. 1. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek krótkoterminowych udzielanych przez 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w roku budżetowym 2018, do kwoty 2.000.000,00 zł. 

2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu 

Raciborskiego w roku budżetowym 2018, do kwoty 2.000.000,00 zł.”. 

 

Jednocześnie w projekcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2018 – 2032 dokonuje 

się przesunięcia w przychodach kwoty 2 000 000,00 zł ze spłat pożyczek i kredytów 

udzielonych ze środków publicznych do wolnych środków. Powyższe podyktowane jest 

wydłużeniem spłaty pożyczki udzielonej Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu do roku 2019. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z wnioskiem Dyrektora Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu dot. umorzenia pożyczki wraz z odsetkami zgodnie z umową  

nr ZS.8023.1.1.2018 z dnia 5 stycznia 2018 r., nie wyraził zgody na umorzenie. Jednakże  

po analizie wyraził zgodę na zmianę terminu spłaty pożyczki do 31 grudnia 2018 r.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego rozpatrzył pozytywnie wniosek Dyrektora Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu o udzielenie jednostce pożyczki w 2019 r. w kwocie  

2 000 000,00 zł. W związku z powyższym po uchwaleniu przez Radę budżetu na 2019 r. 

Kierownik Referatu Spraw Społecznych przygotuje projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pożyczki. 

 

Ad. 3 

 

Mając na uwadze ustalenia, o których mowa powyżej Skarbnik Powiatu omówiła nową 

wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

418984. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2018 rok oraz postanowił o jej skierowaniu na wspólne posiedzenie komisji stałych  

w dniu 13 grudnia 2018 r., po uwzględnieniu autopoprawek zgłoszonych w trakcie 

posiedzenia. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała nową wersję projektu 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 

418985. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2018 – 2032 oraz postanowił o jej skierowaniu na wspólne 

posiedzenie komisji stałych w dniu 13 grudnia 2018 r., po uwzględnieniu autopoprawek 

zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła autopoprawkę – propozycje zmian do Uchwał Zarządu Powiatu 

Raciborskiego z dnia 15 listopada 2018 r. Nr:  

1) 200/958/2018 w sprawie opracowania projektu budżetu Powiatu Raciborskiego  

na 2019 rok, 

2)  200/959/2018 w sprawie opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2019-2032. 

Ww. autopoprawka znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

418986. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął decyzję o pozostawieniu w WPF-ie zadania Przebudowa 

dróg powiatowych nr 3509S i 3534S Turze – Budziska, przy jednoczesnym dopisaniu 
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projektu Przebudowa drogi powiatowej nr DP 3532S w Rudyszwałdzie – ul. Główna, Wiejska 

i Rakowiec.  

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

0 głosów wstrzymujących – przekazał na wspólne posiedzenie komisji stałych  

w dniu 13 grudnia 2018 r. autopoprawkę – propozycje zmian do Uchwał Zarządu Powiatu 

Raciborskiego z dnia 15 listopada 2018 r. Nr:  

 

1) 200/958/2018 w sprawie opracowania projektu budżetu Powiatu Raciborskiego  

na 2019 rok,  

2) 200/959/2018 w sprawie opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2019-2032,  

po uwzględnieniu zmian zgłoszonych w trakcie posiedzenia.  

 

Skarbnik Powiatu omówiła nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2019 rok. 

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

420260. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2019 rok 

oraz postanowił o jej skierowaniu na wspólne posiedzenie komisji stałych w dniu 13 grudnia 

2018 r., po uwzględnieniu autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2019 – 2032. 

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

420263. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego 

na lata 2019 – 2032 oraz postanowił o jej skierowaniu na wspólne posiedzenie komisji stałych  
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w dniu 13 grudnia 2018 r., po uwzględnieniu autopoprawek zgłoszonych w trakcie 

posiedzenia.  

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała 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 

420188. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że po przygotowaniu przedmiotowego projektu uchwały 

otrzymała dodatkowe pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu  

nr 3012-59/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. dot. przeniesienia środków w ramach rozdziału 

60014. Dyrektor zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na przesunięcie niewykorzystanych 

środków w wysokości 5 304,00 zł przy zakupie tablic zmieniających prędkość na realizację 

zadań inwestycyjnych w Gminie Kuźnia Raciborska. Ponadto poprosiła o przesunięcie 

środków w wysokości 20 000,00 zł jako wkład własny jednostki na realizację zadań  

w ww. Gminie, zgodnie z zawartym porozumieniem.  

Szczegółowych informacji w sprawie przesunięcia środków w wysokości 20 000,00 zł  

– wkładu własnego PZD w Raciborzu na realizację zadań inwestycyjnych w Gminie Kuźnia 

Raciborska udzielił obecny w tej części posiedzenia Kierownik Referatu Inwestycji  

i Remontów Roman Peikert.  

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 oraz po wysłuchaniu wyjaśnień Kierownika Referatu 

Inwestycji i Remontów wniósł autopoprawkę polegającą na dokonaniu zmian w Rozdziale 

60014 w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, z przeznaczeniem  

na zadania realizowane na terenie Gminy Kuźnia Raciborska (20 000,00 zł).  

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. 

Ponadto Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na dokonanie zmian w budżecie 

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, zgodnie z pismem Nr NF.3012-59/2018  
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z dnia 10 grudnia 2018 r., tj., na przesunięcie niewykorzystanych środków w wysokości  

5 304,00 zł. O powyższym Wydział Finansowy poinformuje Dyrektora.  

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji  

i Remontów przygotowanie zestawienia zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych 

planowanych do realizacji w 2019 r. w ramach współpracy i uzgodnień z wszystkimi 

Gminami Powiatu Raciborskiego.  

W tym miejscu Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Roman Peikert opuścił 

posiedzenie.  

 

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 

420169. 

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. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu 

ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy 

społecznej. 

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

419556. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji konkursowej  

do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań 

publicznych Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Następnie Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego 
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konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego  

z zakresu pomocy społecznej. 

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

419568. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji konkursowej  

do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji 

zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej. 

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

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu 

ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

pomocy społecznej. 

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

419561. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji konkursowej  

do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji 

zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej. 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu 

ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego z zakresu administracji rządowej 

realizowanego przez Powiat Raciborski w obszarze pomocy społecznej oraz wspierania osób 

niepełnosprawnych. 

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

419555. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji konkursowej  

do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji 
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zadania publicznego z zakresu administracji rządowej realizowanego przez Powiat Raciborski 

w obszarze pomocy społecznej oraz wspierania osób niepełnosprawnych. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

wyznaczenia przedstawicieli powiatu raciborskiego w Zgromadzeniu Fundatorów Fundacji  

na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 

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

418817. 

Wicestarosta przypomniał, że na podstawie § 3 Uchwały Nr XIII/177/2003 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 28 października 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie 

Fundacji o nazwie „Fundacja na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu” Zarząd Powiatu 

jest upoważniony do wyznaczenia przedstawicieli powiatu raciborskiego w Zgromadzeniu 

Fundatorów Fundacji. 

W związku z wyborem Rady Powiatu Raciborskiego szóstej kadencji dokonuje się wyboru 

nowych przedstawicieli powiatu w Zgromadzeniu Fundatorów Fundacji. 

Zgodnie z § 23 ust. 13 statutu Fundacji „Przewodniczącym Zgromadzenia Fundatorów jest 

Starosta Raciborski” wobec powyższego oczywistym jest, iż jednym z przedstawicieli 

powiatu będzie Pan Grzegorz Swoboda pełniący od dnia 20 listopada 2018 r. funkcję Starosty 

Raciborskiego. 

Jednocześnie Wicestarosta zaproponował, aby kolejnym przedstawicielem powiatu 

raciborskiego w Zgromadzeniu Fundatorów Fundacji na rzecz Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu był radny Adrian Plura, który wyraził zgodę na uczestniczenie w pracach 

Zgromadzenia.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawicieli powiatu 

raciborskiego w Zgromadzeniu Fundatorów Fundacji na rzecz Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu, wyznaczając na przedstawiciela Powiatu Raciborskiego Pana Adriana Plurę. 

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

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem 
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prowadzącym jest Powiat Raciborski, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych 

za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form 

kształcenia objętych dofinansowaniem w 2018 roku. 

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

419479. 

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

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

planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe  

i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem 

w 2018 roku. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Nawiązując do ustaleń, o których mowa w pkt 2 protokołu Wicestarosta przedstawił 

dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej udzielenia, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2018 r., pożyczki Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu ze zmianami. 

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

420629. 

Wicestarosta przekazał, że przedmiotowy projekt uchwały dotyczy wprowadzenia zmian  

w Uchwale Nr 158/746/2018 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 3 stycznia 2018 r.  

w sprawie udzielenia, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2018 r., pożyczki Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu ze zmianami. Po zmianie § 1 ust. 2 ww. Uchwały otrzymuje brzmienie:  

„2. Spłata pożyczki nastąpi w terminie do 31 grudnia 2018 r.” 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

udzielenia, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2018 r., pożyczki Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu ze zmianami. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 
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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 

420258. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że po przygotowaniu przedmiotowej karty informacyjnej 

otrzymała informację o dodatkowych zmianach planów finansowych:  

 

1) Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu,  

2) Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek podległych na 2018 rok. 

 

Starosta przedstawił: 

 

1) informację o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji  

w dniu 13 grudnia 2018 r. o  godz. 14:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu 

(budynek A, parter, pokój nr 4). Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym 

Mdok pod numerem UID 420092, 

2) informację o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego  

VI kadencji w dniu 13 grudnia 2018 r. o  godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym  

w Raciborzu (budynek A, parter, sala narad). Ww. informacja znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 420094, 

3) informację o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Raciborskiego 

VI kadencji w dniu 18 grudnia 2018 r. ok. godz. 17:00 (po zakończeniu sesji) w Starostwie 

Powiatowym w Raciborzu (budynek A, parter, pokój nr 4). Ww. informacja znajduje się  

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 420093. 

 

Wicestarosta przedstawił pismo Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu  

nr NTE/SM/227/12/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. dot. uzupełnienia wniosku w sprawie SOR. 
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Jak poinformował Dyrektor wyjaśnienia oraz uzupełnienie dokumentacji dot. realizacji 

projektu pozakonkursowego pn. Przebudowa z rozbudową budynku szpitala w celu 

stworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym im. dr Józefa 

Rostka w Raciborzu zostały wysłane do Ministerstwa Zdrowia dnia 23 listopada 2018 r.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 419367. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Dyrektora Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu nr NTE/SM/227/12/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. dot. uzupełnienia wniosku  

o dofinansowanie SOR. Jednocześnie polecił Dyrektorowi przedstawiać na bieżąco 

kserokopię wszelkiej korespondencji w sprawie utworzenia SOR. O powyższym Kierownik 

Referatu Spraw Społecznych poinformuje Dyrektora.  

 

Ad. 6 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr II/7/2018 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację.  

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

419314. 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr II/8/2018 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2018 – 2032. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację.  

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

419319. 
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Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr II/9/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 listopada 2018 r. 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 2019 rok. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację.  

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

419272. 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr II/10/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 listopada 2018 r. 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. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację.  

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

419303. 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr II/11/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 listopada 2018 r. 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. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację.  

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 
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419298. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Inspektor  

w Wydziale Organizacyjnym  

 

Magdalena Powązka  

 

 

Prowadzący posiedzenie: 

Starosta  

 

Grzegorz Swoboda  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 11 grudnia 2018 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 11 grudnia 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 powołania Komisji konkursowej  

do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań 

publicznych Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania Komisji konkursowej  

do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji 

zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania Komisji konkursowej  

do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji 

zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania Komisji konkursowej  

do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji 

zadania publicznego z zakresu administracji rządowej realizowanego przez Powiat 

Raciborski w obszarze pomocy społecznej oraz wspierania osób niepełnosprawnych. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyznaczenia przedstawicieli powiatu 

raciborskiego w Zgromadzeniu Fundatorów Fundacji na rzecz Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia 

planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie  

przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia 

objętych dofinansowaniem w 2018 roku. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

udzielenia, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2018 r., pożyczki Samodzielnemu 



 

 

20 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu ze zmianami. 

 


