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OR.IV.0022.1.9.2019 

 

PROTOKÓŁ  NR 15/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 19 lutego 2019 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 poinformował o nieobecności Wicestarosty  

Marka Kurpisa.  

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.  

  Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 14/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 12 lutego 2019 r.  

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

od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., bilansu na dzień 31.12.2018 r., opisu sytuacji 

finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec grudnia 

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

31.12.2018 r. 
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3. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

5. Sprawy różne. 

6. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

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

26 lutego 2019 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 14/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 12 lutego 2019 r. 

 

Ad. 2 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków  

i strat za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., bilansu na dzień 31.12.2018 r., opisu 

sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec 

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

31.12.2018 r.  

Z przedstawionego zestawienia kosztów i przychodów wynika, iż na koniec                  

grudnia ubiegłego roku Zakład zanotował stratę w wysokości 9 381 825,00 zł, jest to strata         

o 1 433 539,00 zł wyższa od straty w analogicznym okresie 2017 roku wynoszącej 

7 948 286,00 zł. Uwzględniając amortyzację w wysokości 3 496 899,00 zł Zakład                                     

za IV kwartały 2018 roku zanotował niedobór finansowy w wysokości 5 884 926,00 zł. 

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

431965. 

Szczegółowych informacji w ww. sprawie udzielili obecni w tej części posiedzenia Dyrektor 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu Ryszard Rudnik oraz Główny Księgowy Paweł Knop.  

Dyrektor Ryszard Rudnik poinformował, że przedłożone zestawienie kosztów i przychodów 

za IV kwartały 2018 r. zawiera wstępne dane, gdyż trwa jeszcze okres rozliczeniowy Szpitala 

z NFZ za 2018 r. Na dzień dzisiejszy zakończyły się jedynie uzgodnienia co do świadczeń 
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opieki zdrowotnej wymagających odrębnego finansowania. W ich wyniku podpisany został 

aneks z NFZ-tem, zgodnie z którym Szpital otrzyma dodatkowe środki w wysokości  

ok. 1 000 000,00 zł za wykonane świadczenia poza ryczałtem w różnych zakresach, w tym   

min. za endoprotezy stawu kolanowego i biodrowego, usuwanie zaćmy.  

Jak podkreślił Dyrektor podstawowym źródłem przychodów działalności Szpitala  

od 1 stycznia 2019 r. są środki z Narodowego Funduszu Zdrowia za wykonane świadczenia 

medyczne. Finansowanie części świadczeń w systemie budżetowym i brak możliwości 

rozliczenia świadczeń udzielonych ponad ustalony limit spowodowało, iż przekroczenie 

ryczałtu za I półrocze 2018 r. wyniosło ok. 1 800 000,00 zł, a za II półrocze ub.r.  

ok. 360 000,00 zł. Aktualnie prowadzone są rozmowy z NFZ-tem nt. rozliczenia świadczeń 

medycznych udzielonych ponad ustalony limit, które opiewają na kwotę ok. 1 400 000,00 zł. 

Dyrektor stwierdził, że w dalszym ciągu czynił będzie starania by uzyskać środki w jak 

najwyższej wysokości. Z niepotwierdzonych wiadomości wynika, że budżet państwa 

powinien przekazać NFZ-towi ok. 900 000 000,00 zł, które mają zostać przeznaczone  

w większości na działalność hospitalizacyjną. Jednakże na dzień dzisiejszy trudno mówić  

o szczegółach, Dyrektor szacuje, iż z tego tytułu możemy otrzymać ok. 1 000 000,00 zł. 

Środki te pozwolą zmniejszyć stratę.  

Nawiązując do wielkości szacowanej straty końcowej, Główny Księgowy Paweł Knop 

stwierdził, że korzystniejszym dla Powiatu Raciborskiego byłoby umarzanie jednostce 

pożyczek, co też korzystnie wpłynęłoby na wynik finansowy Szpitala.  

Z powyższym stwierdzeniem zgodził się Skarbnik Powiatu, który dodał, że zgodnie z ustawą 

o działalności leczniczej Powiat Raciborski w terminie do 30 marca 2020 r. jest zobowiązany 

pokryć stratę Szpitala w wysokości 5.884.926 zł lub do 30 marca 2021 r. podjąć uchwałę  

o likwidacji Szpitala. Przypomniał, że w latach 2018-2019 Powiat Raciborski udzielił 

pożyczki na działalność Szpitala w łącznej kwocie 4.000.000 zł. Na dzień dzisiejszy 

prawdopodobieństwo spłaty przez Szpital tych pożyczek jest znikome. Reasumując  

– na podstawie powyższych danych w okresie najbliższego roku Powiat Raciborski musi 

zabezpieczyć środki (gotówkę) na pokrycie straty oraz na ewentualne umorzenie pożyczek  

w łącznej wysokości 9.884.926 zł. W przypadku zaplanowania pokrycia straty Szpitala  

w 2020 r. istnieje realne zagrożenie przekroczenia wskaźników z ustawy o finansach 

publicznych, a co za tym idzie brak możliwości uchwalenia budżetu. W konsekwencji 

prowadzi to do konieczności uchwalenia przez Radę Powiatu Raciborskiego programu 
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naprawczego, co wiąże się z koniecznością ograniczenia wydatków bieżących  

i inwestycyjnych do niezbędnego minimum. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek stwierdził, iż jednostki 

samorządu terytorialnego nie powinny umarzać udzielonych zakładom opieki zdrowotnej 

pożyczek przez co pokazałyby prawdziwą sytuację finansową tych jednostek. Sytuacja ta 

wynika z wad systemu finansowania służby zdrowia w Polsce.  

Dyrektor Ryszard Rudnik kolejny raz przypomniał, że trudna sytuacja finansowa jednostki 

wynika z powodu braku pełnego finansowania przez NFZ podwyżek dla lekarzy 

zatrudnionych na umowę o pracę oraz jakiegokolwiek finansowania podwyżek lekarzy 

kontaktowych. Wprowadzone od 1 lipca 2017 r. podwyżki, zaakceptowane przez Radę 

Społeczną Szpitala, wyniosły: dla lekarzy zatrudnionych na umowę o pracę – 500,00 zł brutto 

miesięcznie i dla pozostałego personelu – za wyjątkiem pielęgniarek i położnych – 342,00 zł 

brutto miesięcznie. W konsekwencji w tych grupach zawodowych wzrost płac w II półroczu 

2017 r. wyniósł ok. 1 200 000,00 zł, a za cały 2018 r. – ok. 2 500 000,00 zł. Dodatkowo 

wzrost płac lekarzy zatrudnionych na umowę o pracę wymusił wzrost kosztów lekarzy 

zatrudnionych na kontraktach. Wzrost płac pielęgniarek i położnych został w całości 

sfinansowany z budżetu państwa poprzez NFZ. Sumarycznie wzrost płac oraz kontraktów 

personelu medycznego w 2018 r. wyniósł ok. 5 900 000,00 zł, z czego NFZ sfinansował  

ok. 3 000 000,00 zł. W dalszej kolejności wzrost płac pracowników Szpitala spowodował 

konieczność zwiększenia rezerw pracowniczych przeznaczonych na nagrody jubileuszowe, 

odprawy emerytalne, itp. o kwotę ponad 2 000 000,00 zł.  

Dyrektor poinformował, że porównując rok 2018 do roku 2017 można stwierdzić,  

iż przychody wzrosły o ponad 3 000 000,00 zł, a koszty o ponad 2 800 000,00 zł, z kolei 

amortyzacja utrzymuje na podobnym poziomie. Dyrektor jeszcze raz podkreślił,  

że wycena punktu kontraktowego nie zmieniła się w ciągu kilku ostatnich lat, co powoduje,  

iż wycena wielu wykonywanych przez szpitale procedur jest poniżej kosztów ich realizacji.  

Z nieoficjalnych informacji wynika, iż planowany jest wzrost wyceny punktu w zakresach 

takich jak: interna, pediatria, chirurgia.     

Odnosząc się do doniesień medialnych o zamykaniu lub zawieszaniu działalności oddziałów 

w różnych szpitalach na terenie kraju, Dyrektor stwierdził, iż w raciborskim Szpitalu  

nie ma zagrożenia jeśli chodzi o kadrę lekarską. Szpital prowadzony jest zgodnie z ogólnie 

obowiązującymi przepisami dot. funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej. Ten sposób 

działalności oraz obowiązujący system finansowania służby zdrowia powoduje, że raciborski 
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Szpital, tak jak i inne mają kłopoty finansowe. Dyrektor zasugerował, aby podjąć decyzję  

czy przy funkcjonowaniu Szpitala należy kierować się dobrem pacjentów, co wiąże się  

z kłopotami finansowymi czy tylko uzyskanym wynikiem finansowym. W przypadku gdyby 

wynik finansowy decydował o funkcjonowaniu Szpitala należałoby rozważyć konieczność 

zawieszenia działalności wybranych oddziałów czy poradni.  

Następnie Dyrektor zasygnalizował sprawę programu dostosowawczego Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu, który wymaga wsparcia podmiotu tworzącego w wysokości  

ok. 3 500 000,00 zł. Jak zaznaczył, Szpital sam nie sprosta temu wyzwaniu, brak wsparcia 

Powiatu Raciborskiego może doprowadzić, iż Sanepid wstrzyma lub zawiesi działalność 

lecznicy. W dalszym ciągu Szpital oczekuje na ostateczną decyzję Ministerstwa Zdrowia  

co do utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Pozytywna decyzja będzie wymagała 

zaangażowania środków Powiatu Raciborskiego w wysokości ok. 1 700 000,00 zł  

na przestrzeni 4 lat.  

Jednocześnie Dyrektor Ryszard Rudnik odniósł się do wypowiedzi radnego  

Franciszka Marcola na ostatniej sesji i zaznaczył, że Szpital Rejonowy w Raciborzu  

na wymianę stawów biodrowych i kolanowych oraz usuwanie zaćmy wydatkował wszystkie 

pieniądze otrzymane dodatkowo z NFZ. 

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

od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., bilansem na dzień 31.12.2018 r., opisem sytuacji 

finansowej, zestawieniem zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec grudnia 

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

31.12.2018 r., postanawiając o prowadzeniu dalszego monitorowania sytuacji finansowej 

Szpitala. 

W tym momencie Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu oraz Główny Księgowy 

opuścili posiedzenie.  

 

Ad. 3 

 

Starosta zaprezentował nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie przyjęcia Programu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Powiecie Raciborskim 

na lata 2019 – 2025. Jednocześnie wyjaśnił, że w stosunku do projektu uchwały, omawianego 

na poprzednim posiedzeniu, wprowadzono jedną tylko zmianę, tj. aktualny herb Miasta 

Racibórz (str. 3). Projekt uchwały został przekazany Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób 
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Niepełnosprawnych, celem zaopiniowania. Posiedzenie tej Rady będzie miało miejsce  

w dniu 21 lutego 2019 r. 

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

433266. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia Programu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 

w Powiecie Raciborskim na lata 2019 – 2025 oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję  

w dniu 28 lutego 2019 r. po uzyskaniu opinii Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób 

Niepełnosprawnych. 

 

Ad. 4 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia 

Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu. 

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

433030. 

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

Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu wniósł autopoprawki 

do: 

1) § 13 ust. 1 polegającą na zmianie kolejności pkt 32 na pkt 1,  

2) § 32, który otrzymał brzmienie: „§ 32. 1. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi 

Referatu Spraw Społecznych. 2. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawować będzie 

Wicestarosta.”, 

3) uzasadnienia. 

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie uchwalenia 

Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wysokości cen  

i opłat za usługi o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z urządzeń  

i obiektów na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

429934. 

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

cen i opłat za usługi o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z urządzeń  

i obiektów na Zamku Piastowskim w Raciborzu wniósł nw. autopoprawki: 

1) polegające na określeniu, że ww. uchwała obowiązuje w 2019 r.,  

2) do § 5, który otrzymał brzmienie: „§ 5. 1. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi 

Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu. 2. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawować będzie 

Wicestarosta.”. 

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wysokości cen  

i opłat za usługi o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z urządzeń  

i obiektów na Zamku Piastowskim w Raciborzu w 2019 r.  

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

Jednocześnie Zarząd zobowiązał Dyrektora Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej  

i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu do: 

1) złożenia sprawozdania z realizacji § 2 uchwały w terminie do 15 stycznia 2020 r., 

2) przygotowania projektu uchwały w sprawie wysokości cen i opłat za usługi  

o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z urządzeń i obiektów  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu na 2020 r. w terminie do 15 grudnia 2019 r. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sporządzenia 

i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, 

położonej w Raciborzu przy ul. Moniuszki 24. 

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

432229. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie sporządzenia i podania do publicznej 

wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Raciborzu  

przy ul. Moniuszki 24. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019. 
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Ad. 5 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2019 rok. 

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

432953. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek podległych na 2019 rok. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego dot. nagrody 

jubileuszowej Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  w Raciborzu. 

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

433175. 

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

0 głosów wstrzymujących – podtrzymał stanowisko wyrażone przez Zarząd Powiatu 

Raciborskiego na posiedzeniu w dniu 20 lipca 2018 r. o nieprzyznaniu Dyrektorowi 

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

Rostka w Raciborzu  Ryszardowi Rudnikowi nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy z powodu 

aktualnej sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu. 

 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Edukacji dot. wszczęcia procedur 

konkursowych na stanowiska: 

1) dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, 

2) dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu. 

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

431618. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wszczęcie postępowania konkursowego  

na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach  

oraz dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu. W pierwszej kolejności 

polecił Kierownikowi Referatu Edukacji wystosować pisma do organu nadzoru 

pedagogicznego, do rady pedagogicznej, rady rodziców, do zakładowych organizacji 
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związkowych, celem wskazania przedstawicieli do komisji konkursowych. Następnie należy 

przygotować projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia 

konkursu i powołania komisji konkursowej. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. zaopiniowania planów 

naborowych dyrektorów szkół na rok szkolny 2019/2020, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Raciborski. 

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

431857. 

Szczegółowych informacji dot. planów naborowych dyrektorów szkół na rok szkolny 

2019/2020, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski udzieliła obecna w tej 

części posiedzenia Inspektor Referatu Edukacji Ewa Bohr-Cyfka.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował plany naborowe szkół prowadzonych  

przez Powiat Raciborski na rok szkolny 2019/2020 oraz wyraził zgodę na ich publikację 

w informatorze z ofertą edukacyjną skierowaną do uczniów III klas gimnazjum oraz klas VIII 

szkół podstawowych.  

Zarząd zatwierdzając plany naborowe przyjął, że łączna liczba uruchomionych oddziałów 

klas pierwszych dla młodzieży i dorosłych kształtować się będzie następująco:  

1) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu: 

a) I Liceum Ogólnokształcące – 5 oddziałów po G, 5 oddziałów po SP, 

b) Liceum Plastyczne – 1 oddział (0,5 techniki graficzne + 0,5 fotografia i film) po G,  

1 oddział (0,5 techniki graficzne + 0,5 fotografia i film) po SP, 

2) II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Raciborzu – 5 oddziałów po G, 

5 oddziałów po SP, 

3) Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu: 

a) Technikum – 4 oddziały po G, 4 oddziały po SP, 

b) Branżowa Szkoła I Stopnia – 1 oddział po G, 1 oddział po SP, 

4) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu: 

a) Technikum – 5 oddziałów po G, 4 oddziały po SP, 

b) Branżowa Szkoła I Stopnia – 4 oddziały po G, 4 oddziały po SP, 

c) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 1 oddział, 

d) Szkoła Policealna Nr 1 dla Dorosłych – 1 oddział (florysta), 

5) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2  „Mechanik w Raciborzu: 
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a) Technikum – 5 oddziałów po G, 6 oddziałów po SP, 

b) Branżowa Szkoła I Stopnia – 3 oddziały po G, 3 oddziały po SP, 

c) Szkoła Policealna nr 2 dla Dorosłych – 3 oddziały, 

d) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – 1 oddział. 

Ponadto Zarząd zdecydował, że w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  

w Raciborzu zorganizowane będą następujące kwalifikacyjne kursy zawodowe: 

1) sporządzanie potraw i napojów – 1 kurs, 

2) produkcja wyrobów cukierniczych – 1 kurs, 

3) projektowanie fryzur – 1 kurs, 

4) prowadzenie produkcji rolniczej – 1 kurs, 

a w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu  

nw. kwalifikacyjne kursy zawodowe: 

1) użytkowanie obrabiarek skrawających – 1 kurs, 

2) organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń – 1 kurs, 

3) eksploatacje maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych – 1 kurs. 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu  

dot. propozycji zmiany w kalendarzu imprez kulturalnych realizowanych jako zadania własne 

samorządu powiatowego w zakresie upowszechniania kultury. 

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

433179. 

Szczegółowych informacji w ww. sprawie udzielił obecny w tej części posiedzenia Inspektor 

Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu Szymon Kura.  

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął zmiany w kalendarzu imprez kulturalnych realizowanych 

jako zadania własne samorządu powiatowego w zakresie upowszechniania kultury polegające 

na: 

1) ujęciu w kalendarzu koncertu bluesowego Birthday Party „Blues Combo”, który odbędzie 

się w dniu 28 lutego 2019 r. na Zamku Piastowskim w Raciborzu i zabezpieczeniu kwoty 

1 000,00 zł (brutto) na pomoc w organizację przedsięwzięcia,  

2) objęciu patronatem Starosty IX Festiwalu Pozytywnych Wartości, który odbędzie się  

w dniu 8 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej w Bieńkowicach i zabezpieczeniu kwoty 

1 000,00 zł (brutto) na pomoc w organizację przedsięwzięcia. 
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Powyższe zmiany w kalendarzu imprez kulturalnych na 2019 r. zostaną sfinansowane  

w ramach środków będących w dyspozycji Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu. 

 

W tym miejscu posiedzenie opuścił Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator.  

 

Starosta zapoznał zebranych z informacją o: 

1) posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji 

w dniu 20 lutego 2019 r., która znajduje się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 432436,  

2) posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji  

w dniu 28 lutego 2019 r., która znajduje się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 433184, 

3) terminach posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego, które odbędą się  

w lutym 2019 r. 

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

432707. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją przedstawioną przez Skarbnika 

Powiatu nt. zmian w projektach uchwał Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 rok oraz w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2019 – 2032,  

które zostaną uwzględnione w nowych wersjach projektów ww. uchwał. 

 

Nawiązując do ustaleń z posiedzenia w dniu 22 stycznia 2019 r. Starosta złożył relację  

ze spotkania z władzami Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny”  

z siedzibą w Mikołowie, które odbyło się w dniu 8 lutego br.  

Po zapoznaniu się z ww. informacją, Zarząd Powiatu Raciborskiego podjął decyzję  

o dalszym członkostwie Powiatu Raciborskiego w Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski 

Ogród Botaniczny” z siedzibą w Mikołowie. 

 

Ad. 6 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 
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3 Członków (nieobecny w tej części posiedzenia Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego 

Józef Stukator) – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu do określenia realizacji Uchwały 

Nr IV/42/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia 

wysokości opłat w 2019 r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów 

pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu raciborskiego. 

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

i Rozwoju Powiatu odpowiedzialny za jej realizację.  

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

432636. 

 

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

3 Członków (nieobecny w tej części posiedzenia Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego 

Józef Stukator) – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego do określenia realizacji Uchwały  

Nr IV/44/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie powołania 

Skarbnika Powiatu Raciborskiego. 

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

odpowiedzialny za jej realizację.  

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

432209. 

 

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 19 lutego 2019 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 19 lutego 2019 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wysokości cen i opłat za usługi  

o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z urządzeń i obiektów  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sporządzenia i podania do publicznej 

wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej  

w Raciborzu przy ul. Moniuszki 24. 


