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OR.IV.0022.1.43.2018 

PROTOKÓŁ  NR 200/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 15 listopada 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. 

 Starosta rozszerzył porządek posiedzenia o materiał dodatkowy, tj. projekt uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat  

za przechowywanie pojazdów w 2019 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego.  

Jednocześnie przywitał na posiedzeniu Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu 

Ryszarda Rudnika, Dyrektora ds. Medycznych - lek. med. Elżbietę Wielgos-Karpińską  

oraz Głównego księgowego Pawła Knopa, proponując, aby materiały dot. Szpitala zostały 

omówione w pierwszej kolejności.  

 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. 

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 199/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 6 listopada 2018 r.  

2. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia programu 

naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r., bilansu na dzień 30.09.2018 r., opisu sytuacji 

finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec września 
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2018 r., wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 

30.09.2018 r. 

4. Pisma Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu dot.:  

a) podwyższenia wynagrodzenia dla pracowników Laboratorium Analitycznego  

i Laboratorium Mikrobiologicznego,  

b) wniosku o dofinansowanie SOR-u. 

5. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

6. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

7. Sprawy różne. 

 

Starosta poinformował, że jest to ostatnie posiedzenie Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w V kadencji. Podziękował Członkom Zarządu, Sekretarzowi Powiatu, Skarbnikowi Powiatu 

oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się w ciągu ostatnich 4 lat do sprawnego  

i skutecznego działania organu wykonawczego powiatu.  

Jednocześnie poprosił, aby Członkowie Zarządu zapoznali się z projektem protokołu  

z dzisiejszego posiedzenia, zgłosili ewentualne wnioski co do jego treści, a następnie 

podpisali protokół.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 199/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 6 listopada  

2018 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią, po uzupełnieniu treści na str. 5. 

 

Ad. 2 

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia, Starosta przedstawił projekt uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu. 

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

410409. 

Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu Ryszard Rudnik przypomniał,  

że w zatwierdzonym przez Radę Powiatu Raciborskiego w dniu 28 czerwca 2018 r., 
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sprawozdaniu finansowym Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu  

za 2017 rok wykazana została strata netto w wysokości 7 948 286,40 zł. W związku  

z powyższym, zgodnie z art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej, przygotował Program naprawczy, który przedłożył do zatwierdzenia. Dyrektor 

stwierdził, iż programy naprawcze powinno się przygotowywać w oparciu o obecne 

przychody i koszty oraz o możliwe do szacowania przychody i koszty przyszłych okresów.  

O ile koszty przyszłych okresów można oszacować na w miarę prawdopodobnym poziomie, 

pod warunkiem że ustawodawca nie wprowadzi nowych rozwiązań ustawowych dotyczących 

płac personelu medycznego, o tyle w obecnej rzeczywistości szacowanie kosztów przyszłych 

okresów jest bardzo ryzykowne. Ryzyko to występuje pomimo faktu, iż głównym  

i podstawowym źródłem przychodów Szpitala są środki z Narodowego Funduszu Zdrowia  

za wykonane świadczenia medyczne.  

Prognoza przychodów z działalności medycznej opiera się na bazie aktualnych informacji  

oraz osiągniętych wzrostów ryczałtów w 2018 r. Brak konkretnych wartości na drugie 

półrocze 2018 r. utrudnia w pełni wiarygodne oszacowanie wartości przychodów od NFZ  

i w raporcie zakłada wzrost analogiczny jak w pierwszym półroczu br. Dodatkowo 

ustawodawca obecnie skomplikował budżety szpitali gwarantując podwyżkę wynagrodzeń 

poszczególnym grupom zawodowym.  

Wśród wielu działań, które będą realizowane w ramach programu naprawczego znajdują się 

propozycje mogące wywołać protesty kadry medycznej szczególnie personelu 

pielęgniarskiego oraz lokalnej społeczności korzystającej z świadczeń zdrowotnych 

realizowanych przez Szpital. W pierwszym przypadku chodzi o rotacyjnie wykonywaną pracę 

na oddziałach przez pielęgniarki, a w drugim o wprowadzenie płatnych parkingów 

przyszpitalnych. Rotacja powinna znacznie ograniczyć ilość godzin nadliczbowych 

wynikających z absencji chorobowej i zdarzeń losowych. W procesie planowania kadry 

lekarskiej zwiększy się obciążenie, a ilość lekarzy planowana będzie racjonalnie, ale w taki 

sposób aby nie zagrażało to bezpieczeństwu pacjentów. Założeniem jest zmniejszenie budżetu 

wynagrodzeń eliminując godziny nadliczbowe.  

Dyrektor zasugerował, żeby pomimo braku akceptacji społecznej rozważyć możliwość 

utworzenia płatnych parkingów przyszpitalnych, gdyż pozwoli to zatrudnić osoby posiadające 

orzeczenia o niepełnosprawności do ich obsługi, co spowoduje, że Szpital osiągnie 

wymagany przepisami prawa procent zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W konsekwencji 

ulegnie zmniejszeniu składka na PFRON odprowadzana przez jednostkę. Obecnie Szpital 
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opłaca składkę na PFRON w wysokości ok. 600 000,00 zł. Powyższe rozwiązanie spowoduje 

również dochody z tytułu opłat parkingowych, które także będą mogły wesprzeć wydatki 

bieżące Szpitala, w tym m.in. skokowy wzrost wynagrodzeń jak również zakupy 

inwestycyjne wyposażenia medycznego. 

Dyrektor Ryszard Rudnik poinformował, iż szpitale powiatowe działające w najbliższej 

okolicy nie prowadzą jednej spójnej polityki płacowej. Poszczególne jednostki, aby pozyskać 

specjalistów niezbędnych do realizacji zawartych kontraktów z NFZ, oferują coraz wyższe 

stawki za godzinę lekarzom zatrudnionym na kontraktach. Szpital raciborski oferuje jedne  

z najniższych stawek w okolicy w związku z czym należy przypuszczać że w najbliższym 

czasie zaczną się naciski lekarzy kontraktowych na podwyższenie stawek godzinowych.  

Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu zwrócił uwagę Członkom Zarządu Powiatu 

Raciborskiego, iż w programie naprawczym przedstawiono rentowność poszczególnych 

oddziałów w 2017 r., z której wynika, że 3 z 16 oddziałów wygenerowało dodatni wynik 

finansowy na poziomie wyniku na sprzedaży, kilka jest na granicy opłacalności działalności, 

kilka natomiast patrząc tylko z ekonomicznego punktu widzenia nie ma szans  

na zbilansowanie działalności. W przyszłości należałoby się zastanowić nad sensem 

ekonomicznym funkcjonowania tych oddziałów. Utrzymanie obecnej ilości oddziałów jest 

możliwe, ale przy zwiększeniu o 15 % wyceny świadczeń.  

Dyrektor ds. Medycznych - lek. med. Elżbieta Wielgos-Karpińska podkreśliła, że głównym 

czynnikiem mogącym poprawić sytuację raciborskiego Szpitala oraz wszystkich innych 

zakładów opieki zdrowotnej jest podniesienie przez NFZ wyceny punktu rozliczeniowego 

oraz zwiększenie ilości punktów przypadających na poszczególne procedury medyczne.  

Dyrektor podkreślił, iż jednym z filarów programu naprawczego jest wsparcie podmiotu 

tworzącego oraz restrukturyzacja zobowiązań wymagalnych. Wsparcie podmiotu tworzącego 

powinno polegać na udzielaniu a następnie umarzaniu pożyczek oraz udzielaniu dotacji 

celowych na zakup sprzętu i aparatury medycznej.  

Restrukturyzacja zobowiązań polegać powinna na cesji zobowiązań na innych wierzycieli,  

co pozwoli Szpitalowi poprawić płynność finansową poprzez ograniczenie kosztów odsetek  

w transakcjach handlowych na rzecz odsetek od cesji.  

Bardzo ważnym elementem jest również udzielanie świadczeń poza ryczałtem (tzn. porody, 

noworodki, pakiet onkologiczny), które stanowią ok. 1/3 przychodów Szpitala z umów  

z NFZ-tem. Program naprawczy zakłada zwiększenie przychodów z realizacji świadczeń  

poza ryczałtem, m.in. poprzez wprowadzenie zmian organizacyjnych i kadrowych. Ponadto 
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planowany jest rozwój komercyjnych świadczeń medycznych, poszerzenie świadczeń 

komercyjnych skierowanych do podmiotów medycznych i osób prywatnych.  

Główny księgowy Paweł Knop dodał, że w ramach działań podjętych przez dyrekcję udało się 

uzyskać od lipca 2018 r. wzrost ryczałtu na pokrycie kosztów nocnej i świątecznej opieki 

zdrowotnej o kwotę 4 000,00 zł miesięcznie. Obecnie wartość kontraktu wynosi 134 915,00 zł 

miesięcznie. Zapewni to kompleksowe zabezpieczenie pacjentów i możliwość uzyskania 

środków finansowych. W dalszym ciągu będą podejmowane kroki w celu zwiększenia 

finansowania i bilansowania się nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W programie 

naprawczym położono nacisk na optymalizację polityki lekowej. Obecnie leki ordynowane 

(rozchodowywane) są na konkretnego pacjenta poprzez apteczki oddziałowe. Dodatkowo 

Szpital dąży do obniżenia kosztów ponoszonych na zakup leków korzystając z tańszych 

leków generycznych. Zwiększona zostanie kontrola kosztów badań diagnostycznych 

wykonywanych z obszaru izby przyjęć.  

Zdaniem Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu poszczególne założenia programu 

naprawczego można skorygować, a w przypadku pojawienia się nowych elementów ująć je  

w dokumencie. Ponownie zwrócił się z prośbą o umorzenie pożyczki w wysokości 

2 000 000,00 zł, jaką Powiat Raciborski udzielił Szpitalowi w 2018 r.  

Członkowie Zarządu podkreślili, iż sytuacja finansowa Powiatu Raciborskiego nie napawa 

optymizmem, na dzień dzisiejszy termin spłaty pożyczki udzielonej Szpitalowi został 

przesunięty na 15 grudnia 2018 r. i na ten moment obowiązek jej spłaty istnieje. Poza tym 

Powiat Raciborski realizuje wiele innych zadań wymagających wsparcia finansowego.  

Wicestarosta zaproponował, aby w ramach ryczałtu z NFZ, Dyrektor postępował z większą 

determinacją, w szczególności jeśli chodzi o zwiększenie wyceny punktu rozliczeniowego.  

Dyrektor poinformował, że w obecnej chwili nie ma już negocjacji zawieranych kontraktów, 

jak to było w latach poprzednich. Aktualnie ryczałt wyliczany jest według algorytmu 

podanego w rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia i oferenci nie mają na to wpływu.  

Podsumowując Dyrektor Ryszard Rudnik stwierdził, iż całokształt działań naprawczych  

i restrukturyzacyjnych, po ich zatwierdzeniu przez Radę Powiatu Raciborskiego, powinien 

doprowadzić do stopniowej poprawy wyniku finansowego oraz zmniejszenia wartości 

zobowiązań przeterminowanych.  

Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego po przeanalizowaniu poszczególnych elementów 

programu naprawczego zaproponowali, aby pierwszym krokiem było zapoznanie nowych 
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radnych z mechanizmami finansowania i działalności Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 

Najlepsza byłaby debata radnych z udziałem przedstawicieli Szpitala.  

Zdaniem Dyrektora Ryszarda Rudnika zorganizowanie debaty informacyjnej jest dobrym 

pomysłem, trzeba bowiem analizować sytuację Szpitala globalnie, w kontekście 

funkcjonowania innych szpitali powiatowych.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po omówieniu projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu postanowił, iż sprawę 

przekaże do rozpatrzenia kolejnemu Zarządowi.  

 

Ad. 3 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków  

i strat za okres od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r., bilansu na dzień 30.09.2018 r., opisu 

sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec 

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

30.09.2018 r. 

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

412978. 

Dyrektor poinformował, iż na koniec czerwca 2018 r. Zakład zanotował stratę w wysokości 

6 302 082,00 zł, jest to strata o 2 422 082,00 zł mniejsza od straty w analogicznym okresie 

2017 r. wynoszącej 8 724 164,00 zł. Uwzględniając amortyzację w wysokości 2 551 567,00 zł 

Zakład za III kwartały 2018 r. zanotował niedobór finansowy w wysokości 3 750 415,00 zł.     

Dyrektor przekazał, iż według obecnych szacunków strata na koniec br. może wynieść  

ok. 9 000 000,00 zł, pomimo zwiększenia ryczałtu o ok. 1 500 000,00 zł. W stracie tej ujęte 

będą przekroczenia ryczałtu, które obecnie wynoszą już ok. 2 500 000,00 zł.  

Główny księgowy Paweł Ptak poinformował, iż główną przyczyną powstania tak dużej straty 

jest wprowadzenie przez państwo obligatoryjnych podwyżek dla personelu medycznego. 

Wzrost pensji zasadniczej lekarzy specjalistów, którzy zdecydowali się pracować tylko  

w jednej jednostce publicznej do 6 750,00 zł na etat, spowodował wzrost pensji lekarzy  

o blisko 58%. Automatycznie wzrosły pochodne od wynagrodzeń takie jak dodatek stażowy, 

dodatek funkcyjny, dodatki za dyżury, nocne i święta oraz koszty ZUS pracownika  

jak i pracodawcy. Średnie wynagrodzenie lekarzy specjalistów zatrudnionych na umowach  
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o pracę w raciborskim Szpitalu od września 2018 r. wynosi ok. 17 000,00 zł. Narodowy 

Fundusz Zdrowia refunduje jedynie koszty wzrostu wynagrodzeń zasadniczych i wysługę lat, 

tj. ok. 88 000,00 zł/miesięcznie. Zapotrzebowanie na gotówkę w związku z podwyżkami 

wynagrodzeń lekarzy zatrudnionych na umowę o pracę wynosi ok. 1 300 000,00 zł w 2018 r.  

Podwyżki dla lekarzy zatrudnionych na umowę o pracę spowodowały presję płacową  

ze strony lekarzy kontraktowych co odbije się w planie finansowym na rok 2019, gdyż 

obecnie jest prowadzone postępowanie konkursowe na świadczenia medyczne na rok 

przyszły. Jedynie wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, po negocjacjach związku 

zawodowego z Ministerstwem Zdrowia, zostanie w całości sfinansowany przez NFZ.   

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

Szpitala zostanie przedstawiona korekta planu finansowego na rok 2018 oraz propozycja 

zaciągnięcia kredytu lub pożyczki do wysokości 4 500 000,00 zł przez Szpital, celem 

utrzymania stabilnej sytuacji finansowej. W korekcie planu finansowego zaplanowano 

przychody z działalności niemedycznej na kwotę 2 010 000,00 zł, głównie z dzierżawy 

pomieszczeń Szpitala. Pozostałe przychody medyczne oszacowano i zaplanowano  

w wysokości 3 103 000,00 zł. Są to głównie przychody związane z badaniami komercyjnymi 

wykonywanymi w laboratorium analitycznym, leczeniem pacjentów z Zakładu Karnego, 

przychody od pacjentów nieubezpieczonych oraz przychody od Ministerstwa Zdrowia,  

które refunduje wynagrodzenia lekarzy rezydentów.  

Dyrektor Ryszard Rudnik zwrócił uwagę na fakt, że od 2014 r. płaca minimalna 

systematycznie rośnie. Jest to tendencja w gospodarce pozytywna. Jednak Szpital nie jest 

organizacją działającą rynkowo i nie ma możliwości wkalkulowania tych wzrostów w cenę 

usługi. Skutki finansowe wzrostu kosztów z tytułu najniższego wynagrodzenia wyniosły  

w porównaniu do roku ubiegłego ok. 200 000,00 zł, w porównaniu z 2016 r. jest to już ponad 

1 000 000,00 zł.  

Dyrektor zapewnił, iż na dzień dzisiejszy Szpital reguluje wszystkie swoje zobowiązania 

prawne, tj. opłaty do ZUS-u oraz Urzędu Skarbowego.  

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

od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r., bilansem na dzień 30.09.2018 r., opisem sytuacji 

finansowej, zestawieniem zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec września 

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

30.09.2018 r., postanawiając o prowadzeniu dalszego monitorowania sytuacji finansowej 

Szpitala. 
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Ad. 4 

 

Starosta przedstawił pismo Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu  

z dnia 31 października 2018 r. dot. podwyższenia wynagrodzenia dla pracowników 

Laboratorium Analitycznego i Laboratorium Mikrobiologicznego. W piśmie Dyrektor 

poinformował, że Szpital nie posiada obecnie środków finansowych na podwyższenie 

wynagrodzenia dla ww. pracowników.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 413646. 

Dyrektor Ryszard Rudnik poinformował, że zgodnie z obietnicami złożonymi przez Ministra 

Zdrowia pracownicy zatrudnieni w laboratoriach mają otrzymać podwyżki wynagrodzeń  

na poziomie wprowadzonych regulacji płac dla lekarzy specjalistów.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Dyrektora Szpitala Rejonowego 

w Raciborzu dot. podwyższenia wynagrodzenia dla pracowników Laboratorium 

Analitycznego i Laboratorium Mikrobiologicznego z dnia 31 października 2018 r.  

Ze względu na trwający ogólnopolski protest pracowników laboratoriów diagnostycznych  

nie zajął stanowiska w ww. sprawie. O powyższym Kierownik Referatu Spraw Społecznych 

poinformuje pracowników Laboratorium Analitycznego i Laboratorium Mikrobiologicznego 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 

 

Następnie Starosta przedstawił odpowiedź Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu  

z dnia 9 listopada 2018 r. dot. pojawiających się informacji medialnych nt. błędów 

formalnych we wniosku o dofinansowanie SOR w Raciborzu. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 415017. 

Dyrektor Ryszard Rudnik poinformował, że do dnia 15 listopada br. Szpital nie otrzymał 

pisemnej informacji dotyczącej złożonego wniosku o dofinansowanie SOR. Po zapoznaniu 

się z informacją medialną nt. błędów formalnych we wniosku skontaktowano się telefonicznie 

z firmą sporządzającą wniosek, która z kolei po rozmowie z osobą oceniającą pod względem 

formalnym wniosek w Ministerstwie Zdrowia powiadomiła Szpital, że jeszcze  

nie zakończono oceny formalnej wniosku.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Dyrektora Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu dot. wniosku o dofinansowanie SOR-u z dnia 9 listopada 2018 r. 
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W tym momencie Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu Ryszard Rudnik, Dyrektor  

ds. Medycznych - lek. med. Elżbieta Wielgos-Karpińska oraz Główny księgowy Paweł Knop 

opuścili posiedzenie. 

 

Ad. 5 

 

Wicestarosta 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 

415046. 

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 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, postanawiając  

o jego przekazaniu na jedną z kolejnych sesji w 2018 r. Ponadto polecił Kierownikowi 

Referatu Spraw Społecznych przekazać ww. projekt uchwały Powiatowej Społecznej Radzie 

Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu, celem zaopiniowania.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek omówił dodatkowy projekt 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości kosztów usuwania  

i opłat za przechowywanie pojazdów w 2019 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

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

415439. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przypomniał, że Zarząd  

na posiedzeniu w dniu 18 października 2018 r. pozytywnie zaopiniował ww. projekt uchwały. 

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 przeprowadzenia 

konsultacji z Powiatową Radą Pożytku Publicznego w Raciborzu lub organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 
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miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statusowej organizacji Zarząd 

skierował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego do konsultacji. Konsultacje 

prowadzono w formie pisemnego i elektronicznego wyrażenia opinii. Konsultacje 

prowadzono w terminie od 26.10.2018 r. do 09.11.2018 r. Osobą uprawnioną do kontaktu  

z organizacjami pozarządowymi był Pan Rajmund Ignacy – Kierownik Referatu Transportu 

Drogowego. Żadna z organizacji pozarządowych nie wzięła udziału w konsultacjach. 

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 ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie 

pojazdów w 2019 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego, postanawiając o jego przekazaniu 

na jedną z kolejnych sesji w 2018 r. 

 

Ad. 6 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

opracowania projektu budżetu Powiatu Raciborskiego na 2019 rok. 

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

415452. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie opracowania projektu budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2019 rok. 

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

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

opracowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2019-2032. 

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

415453. 

Skarbnik Powiatu zwróciła uwagę, iż w 2020 r. dochody bieżące zwiększono o ok. 7,3%  

w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost spowodowany jest zaplanowaniem o ok. 6,5 mln zł 

wyższej subwencji oświatowej, w związku z wprowadzoną od 2017 roku reformą oświaty  

tzn. zmianą ustroju szkolnego. W następstwie ww. zmian w roku 2019 do szkół  

ponadgimnazjalnych trafi „podwójny” rocznik zarówno ostatnich absolwentów gimnazjów 
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(rocznik 2003) oraz pierwszych absolwentów 8-letnich szkół podstawowych (rocznik 2004). 

Zmiana ta została już uwzględniona w planie subwencji oświatowej na 2019 rok (wzrost  

o ok. 4 mln zł), przy czym ostatni rocznik (2019/2020), który pójdzie do szkół 

ponadgimnazjalnych dotyczyć będzie czterech ostatnich miesięcy roku 2019 (IX-XII).  

Tak więc na rok 2020 zaplanowano odpowiednio wyższą subwencję. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie opracowania projektu Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2019-2032. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

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 

415297. 

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

zwrócił się z prośbą o dokonanie dodatkowych zmian w planie wydatków będących  

w dyspozycji Referatu, z przeznaczeniem na miejscowy remont dachu w Zespole Szkół 

Ekonomicznych w Raciborzu. 

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 Kierownika Referatu Inwestycji i Remontów, 

wprowadził autopoprawki polegające na tym, że: 

1) w Rozdziale 85334 zwiększa się o kwotę 89 897,71 zł plan dotacji celowej otrzymanej 

zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.8.59.2018 z dnia 5 listopada 2018 r., 

z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach 

związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc  

dla repatriantów”,  

2) w Rozdziale 80120 zwiększa się o kwotę 790,00 zł plan wydatków Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na monitoring pionów 

kanalizacyjnych,  

3) w Rozdziale 80120 dokonuje się zmian w planie wydatków będących w dyspozycji 

Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem na miejscowy remont dachu  

w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu (2 000,00 zł),  
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4) w Rozdziale 80130 dokonuje się zmian w planie wydatków będących w dyspozycji 

Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem na miejscowy remont dachu  

w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu (2 000,00 zł),  

5) w Rozdziale 80195 zmniejsza się o kwotę 790,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Edukacji, z przeznaczeniem  dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

Nr 1 w Raciborzu,  

6) w Rozdziale 85334 zwiększa się o kwotę 89 897,71 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki 

oraz utworzenie stanowiska pracy dla repatrianta,  

7) w Rozdziale 92120 dokonuje się zmian w planie wydatków będących w dyspozycji 

Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji 

projektowej (2 000,00 zł),  

8) w Rozdziale 92195 dokonuje się zmian w planie wydatków będących w dyspozycji 

Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć 

kulturalnych oraz wykonanie materiałów promujących powiat (9 999,00 zł),  

9) poprawieniu uległy kwoty ogółem.  

 

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. 

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

nr OR.IV.0025.1.2018. 

W tym miejscu posiedzenie opuścił Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów  

Roman Peikert. 

 

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 

415298. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji 
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rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2018, na wniosek Skarbnika 

Powiatu, wprowadził autopoprawki polegające na tym, że: 

1) w Rozdziale 85334 zwiększa się o kwotę 89 897,71 zł plan dotacji celowej otrzymanej 

zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.8.59.2018 z dnia 5 listopada 2018 r., 

z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach 

związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc  

dla repatriantów”,  

2) w Rozdziale 85334 zwiększa się o kwotę 89 897,71 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki 

oraz utworzenie stanowiska pracy dla repatrianta. 

 

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. 

Po zmianie, 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 

ogłoszenia 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 

413803. 

Wicestarosta poinformował, że ww. projekt uchwały dotyczy ogłoszenia otwartego konkursu 

ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy 

społecznej pn.: 

1) „Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2019 – 2023 ponadgminnego,  

60 miejscowego domu pomocy społecznej przeznaczonego dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla osób dorosłych niepełnosprawnych 

intelektualnie”,  

2) „Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2019 – 2023 ponadgminnego,  

170 miejscowego domu pomocy społecznej przeznaczonego dla osób przewlekle 

psychicznie chorych”. 
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Ww. zadania realizowane będą od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na wsparcie realizacji zadań publicznych 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 omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia 

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 

414507. 

Wicestarosta przekazał, że przedmiotowy projekt uchwały dotyczy ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego  

z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego, w latach 

2019 – 2023, ośrodka interwencji kryzysowej”. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy 

społecznej. 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ogłoszenia 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 

415015. 

Wicestarosta przekazał, że w ww. projekcie uchwały ogłasza się otwarty konkurs ofert  

na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy 

społecznej pn.: „Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego, w latach 2019 – 2023, domu 

dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, pochodzących z terenu powiatu 

raciborskiego. Dom przeznaczony jest dla 10 osób.”. Środki przeznaczone na realizację 

zadania w 2019 roku wynoszą 141 360,00 zł.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy 

społecznej. 

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

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkurs 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 

413798. 

Wicestarosta przekazał, że ww. projekt uchwały dotyczy ogłoszenia 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 pn. „Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego,  

w latach 2019 – 2023, środowiskowego domu samopomocy dla osób upośledzonych 

umysłowo typu B. Dom przeznaczony jest dla 35 osób.”. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert  

na powierzenie do realizacji zadania publicznego z zakresu administracji rządowej 

realizowanego przez Powiat Raciborski w obszarze pomocy społecznej oraz wspierania osób 

niepełnosprawnych. 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

harmonogramu kontroli planowych organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, rodzin 

zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz placówek opiekuńczo 

 – wychowawczych w roku 2019. 

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

415243. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie harmonogramu kontroli planowych 
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organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy 

dziecka  oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych w roku 2019, po wniesieniu  

na wniosek Starosty autopoprawki redakcyjnej do § 1 – kolumny pierwszej tabeli. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Raciborzu ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

414876. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu ubiegającego się  

o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu 

ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

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

414877. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej  

dla nauczyciela w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu ubiegającego się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawił projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. 

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

414984. 
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Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek poinformował,  

że w przedmiotowym projekcie uchwały przeznacza się do oddania w dzierżawę 

nieruchomości zabudowane, stanowiące własność Powiatu Raciborskiego: 

1) oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 876/44, a.m. 10, o powierzchni 0,6148 ha, zapisaną 

w księdze wieczystej nr GL1R/00004672/6, zlokalizowaną w Raciborzu  

przy ulicy Ocickiej 51, 

2) oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 832, a.m. 5, o powierzchni 0,0957 ha, zapisaną  

w księdze wieczystej nr GL1R/00037134/3, zlokalizowaną w Raciborzu  

przy ulicy Kombatantów 5. 

Przedmiotowe nieruchomości zostaną oddane w dzierżawę na rzecz „Centrum Zdrowia” 

Spółka z o.o. z siedzibą w Raciborzu na okres 10 – ciu lat w celu świadczenia usług z zakresu 

ochrony zdrowia. 

Ponadto w projekcie uchwały wyraża się zgodę na obniżenie wysokości miesięcznej stawki 

czynszu za dzierżawę ww. nieruchomości do wysokości 10,50 złotych netto za 1 m² 

powierzchni użytkowej budynków zlokalizowanych na nieruchomościach. Opłaty 

eksploatacyjne obciążają dzierżawcę. Czynsz będzie płatny z góry do 10 dnia każdego 

miesiąca. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przypomniał, że stosownie  

do art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, do zadań 

zarządu powiatu należy gospodarowanie nieruchomościami. Zgodnie z § 2 Uchwały  

Nr 168/792/2018 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 13 marca 2018 r.  

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

obciążenia ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości stanowiących własność 

Powiatu Raciborskiego: „Zarząd Powiatu Raciborskiego może obniżyć minimalne stawki 

czynszu z tytułu najmu i dzierżawy oraz opłat z tytułu obciążenia ograniczonymi prawami 

rzeczowymi nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego, jeżeli wymagają 

tego uzasadnione względy społeczne lub gospodarcze”. 

Pismem nr AE-II-224-37/200/2018 z dnia 2 listopada 2018 r. Prezes Zarządu Centrum 

Zdrowia Spółka z o.o. w Raciborzu wystąpił do Zarządu Powiatu Raciborskiego z propozycją 

wysokości stawki czynszu na dzierżawę nieruchomości zabudowanych zlokalizowanych  

w Raciborzu przy ulicy Ocickiej 51 oraz Kombatantów 5 w wysokości 10,50 zł netto za 1 m² 

powierzchni użytkowej budynków. 
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Stosownie do Uchwały Nr 168/792/2018 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 13 marca 

2018 r. 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 medyczne 

wynosi 12 zł netto za 1 m² powierzchni użytkowej. 

Prezes Zarządu Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Raciborzu podkreślił, iż nieruchomość 

położona przy ul. Ocickiej 51 pomimo dużej powierzchni jest obiektem mało funkcjonalnym, 

duża powierzchnia korytarzowo-komunikacyjna stanowi 40% powierzchni użytkowej. Koszty 

utrzymania budynku są bardzo wysokie. Poza stałymi kosztami eksploatacyjnymi konieczna 

jest bieżąca, sukcesywna wymiana wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych,  

co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Ponadto należy stwierdzić, iż nieruchomość 

zlokalizowana przy ulicy Kombatantów 5 w Raciborzu wykorzystywana jest pod działalność 

tylko w części, tj. w zakresie parteru. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zaproponował obniżenie 

wysokości stawki czynszu na dzierżawę nieruchomości zabudowanych zlokalizowanych  

w Raciborzu przy ulicy Ocickiej 51 oraz Kombatantów 5 do wysokości 11,00 zł netto za 1 m² 

powierzchni użytkowej budynków. Propozycja powyższa spotkała się z akceptacją zebranych. 

Jednocześnie Starosta zasugerował, aby uzupełnić uzasadnienie projektu uchwały o zapisy 

zgodnie, z którymi w umowie dzierżawy z Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Raciborzu 

zostaną zamieszczone odpowiednie postanowienia umożliwiające aktualizację wysokości 

czynszu. Z powyższą propozycją zgodzili się obecni Członkowie Zarządu na posiedzeniu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego, po wniesieniu autopoprawek 

polegających na wyrażeniu zgody na obniżenie wysokości miesięcznej stawki czynszu  

za dzierżawę nieruchomości do wysokości 11,00 zł netto za 1 m² powierzchni użytkowej 

budynków zlokalizowanych na nieruchomościach oraz na uzupełnieniu uzasadnienia o zapisy 

umożliwiające aktualizację wysokości czynszu. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej upoważnienia kierownika jednostki do składania oświadczeń woli 
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związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Powiatowy Zarząd Dróg  

w Raciborzu. 

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

414284. 

Sekretarz Powiatu przypomniała, że Uchwałą Nr 98/520/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.  

w sprawie upoważnienia kierownika jednostki do składania oświadczeń woli związanych  

z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu 

Zarządu Powiatu Raciborskiego upoważnił Monikę Mużelak – dyrektora Powiatowego 

Zarządu Dróg w Raciborzu do składania w imieniu powiatu raciborskiego oświadczeń woli  

w spawach związanych z kierowaniem jednostką i wykonywaniem zadań statutowych, 

administrowaniem jej mieniem i dysponowaniem środkami budżetowymi w ramach planu 

finansowego. 

Zgodnie z art. 19 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych zarząd powiatu pełni jednocześnie funkcję zarządcy dróg powiatowych i do jego 

właściwości należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania 

i ochrony dróg powiatowych. 

Upoważnienie dyrektora powiatowej jednostki organizacyjnej utworzonej w celu 

wykonywania przez zarząd powiatu obowiązków zarządcy drogi do wyrażania zgody  

na dysponowanie na cele budowlane nieruchomościami zajętymi pod pasy dróg powiatowych 

pozwoli na sprawniejsze i szybsze realizowanie wniosków w zakresie planowanych 

inwestycji. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierownika jednostki do składania oświadczeń woli związanych  

z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Ad. 7 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek omówił projekt decyzji 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania trwałego zarządu nieruchomością 

położoną w Raciborzu przy ulicy Gimnazjalnej 3, stanowiącą działkę nr 3279/17 (arkusz 

mapy 3), obręb Racibórz, o pow. 1,0152 ha, pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Powiatu 
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Raciborskiego, tj. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu  

a Zespołem Szkół Ekonomicznych w Raciborzu. 

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

415027.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął decyzję w sprawie przekazania trwałego zarządu 

nieruchomością położoną w Raciborzu przy ulicy Gimnazjalnej 3, stanowiącą działkę  

nr 3279/17 (arkusz mapy 3), obręb Racibórz, o pow. 1,0152 ha, pomiędzy jednostkami 

organizacyjnymi Powiatu Raciborskiego, tj. Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu a Zespołem Szkół Ekonomicznych w Raciborzu,  

po wprowadzeniu na wniosek referującego drobnych autopoprawek redakcyjnych  

w rozdzielniku decyzji.  

Po zmianie, decyzja znajduje się w aktach sprawy prowadzonej przez Referat Gospodarki 

Nieruchomościami.  

 

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 

415291. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że po przygotowaniu przedmiotowej karty informacyjnej 

otrzymała informacje o dodatkowych zmianach planów finansowych Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu i Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

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

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu z dnia 6 i 13 listopada 

2018 r., Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, 

Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Raciborzu, Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, Międzyszkolnego Ośrodka 

Sportowego w Raciborzu, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu  

z dnia 6 i 15 listopada 2018 r. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. rozpatrzenia 
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zastrzeżeń Dyrektora Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu do projektu 

wystąpienia pokontrolnego. 

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

412870. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że ze względu na prywatność osób fizycznych,  

o których mowa w ww. dokumencie - na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 z późn. zm.) 

dokument nie podlega udostępnieniu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. rozpatrzenia 

zastrzeżeń Dyrektora Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu do projektu 

wystąpienia pokontrolnego oddalił w całości przedmiotowe zastrzeżenia. W związku  

z powyższym postanowił, że dwaj członkowie Zarządu podpiszą wystąpienie pokontrolne, 

które zostanie przekazane Dyrektorowi do realizacji. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy w Raciborzu Nr FK.3100.19.2018.MŁ z dnia 09.11.2018 r., przedstawionym  

przez Skarbnika Powiatu, przeznaczył środki w kwocie 2 650,00 zł na składki na Fundusz 

Pracy. O powyższym Wydział Finansowy poinformuje Dyrektora.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Magdalena Powązka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

22 

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 15 listopada 2018 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 15 listopada 2018 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie opracowania projektu budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2019 rok. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie opracowania projektu Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2019-2032. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2018 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2018. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy 

społecznej. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

pomocy społecznej. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

pomocy społecznej. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert 

na powierzenie do realizacji zadania publicznego z zakresu administracji rządowej 

realizowanego przez Powiat Raciborski w obszarze pomocy społecznej oraz wspierania 

osób niepełnosprawnych. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie harmonogramu kontroli planowych 

organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne 

domy dziecka oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych w roku 2019. 

12. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu ubiegającego się  

o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 
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13. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu ubiegającego się o awans  

na stopień nauczyciela mianowanego. 

14. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeznaczenia do oddania  

w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. 

15. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierownika jednostki do składania oświadczeń woli związanych  

z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Powiatowy Zarząd Dróg  

w Raciborzu. 


