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OR.IV.0022.1.18.2019 

 

PROTOKÓŁ  NR 24/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 16 kwietnia 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.  

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.  

Starosta zaproponował zmianę porządku posiedzenia w ten sposób, aby projekt 

uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem 

części nieruchomości będącej w użytkowaniu Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego został omówiony w końcowej 

części spotkania, w której weźmie udział Dyrekcja Szpitala Rejonowego w Raciborzu.  

  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 23/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 9 kwietnia 2019 r.  
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2. Wyniki prac Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu ofert  

na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „Przeprowadzenie w roku 2019 programu 

korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie” oraz projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w ww. sprawie.  

3. Sprawy różne. 

4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie  

w najem części nieruchomości będącej w użytkowaniu Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

 

Starosta przekazał, że kolejne posiedzenie będzie miało miejsce w tut. Starostwie 23 kwietnia 

2019 r. o godz. 10.00. 

 

Ad. 1 

 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 23/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 9 kwietnia 2019 r. 

 

Ad. 2 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z wynikami prac Komisji konkursowej do oceny ofert 

złożonych w ramach konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego 

Powiatu Raciborskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

pn. „Przeprowadzenie programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy  

w rodzinie”, które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 446344. 

Wicestarosta poinformował, że Komisja konkursowa do oceny ofert złożonych w ramach 

konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego  

z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „Przeprowadzenie w roku 2019  

programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie”, powołana 

uchwałą z dnia 9 kwietnia 2019 r., a posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2019 r. dokonała oceny 

złożonych ofert. 
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W wyznaczonym terminie, tj. do 2 kwietnia 2019 r. na realizację zadania wpłynęła oferta 

Stowarzyszenia PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego  

z siedzibą w Raciborzu – 1 kwietnia 2019 r. 

W wyniku dokonania oceny formalnej Komisja konkursowa stwierdziła, iż złożona oferta 

spełnia wymogi formalne konkursu. Następnie Komisja konkursowa dokonała oceny 

merytorycznej złożonej oferty, w oparciu o kryteria określone w Zasadach konkursu. Oferta 

otrzymała 118 punktów na 132 punktów możliwych do otrzymania. Minimalna liczba 

punktów kwalifikująca organizację do otrzymania dotacji wynosiła 80 punktów.  

W związku z powyższym Komisja konkursowa proponuje powierzyć realizację 

wspomnianego powyżej zadania Stowarzyszeniu PERSONA.                          

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z wynikami prac Komisji konkursowej do oceny 

ofert złożonych w ramach konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego 

Powiatu Raciborskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

pn. „Przeprowadzenie programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy  

w rodzinie”.  

 

Następnie Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie  

do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

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

446340. 

Wicestarosta przekazał, że w ww. projekcie uchwały zaproponowano wybór oferty 

Stowarzyszenia PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego z siedzibą  

w Raciborzu przy ul. Karola Miarki 7/1, jako najkorzystniejszej do realizacji zadania 

publicznego pod nazwą „Przeprowadzenie w roku 2019 programu korekcyjno – edukacyjnego 

dla sprawców przemocy w rodzinie”. 

Zadanie, o którym mowa powyżej, może być realizowane w terminie od dnia 19 kwietnia 

2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Szczegółowe warunki udzielenia i rozliczenia dotacji 

określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Raciborskim a Stowarzyszeniem. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty  
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w otwartym konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

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

 

Ad. 3 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami  

dot. sporządzenia sprawozdania z regulacji stanów prawnych dróg powiatowych 

zlokalizowanych na terenie Powiatu Raciborskiego za lata 2016-2018. 

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

446278. 

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

Referatu Gospodarki Nieruchomościami Zbigniew Rydzek.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął sprawozdanie z regulacji stanów prawnych dróg 

powiatowych zlokalizowanych na terenie Powiatu Raciborskiego za lata 2016-2018. Polecił 

Kierownikowi Referatu przygotowywać cykliczne sprawozdania z regulacji stanów prawnych 

dróg powiatowych wg stanu na 31 grudnia danego roku i przedkładać je Zarządowi do końca 

marca następnego roku. 

 

Skarbnik Powiatu omówił 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 

446311. 

Skarbnik Powiatu przekazał, że po sporządzeniu ww. karty informacyjnej otrzymał 

dodatkowe zmiany planów finansowych: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

nr 1 w Raciborzu oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek podległych na 2019 rok. 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu  

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

samorządu powiatowego w zakresie upowszechniania kultury. 
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

446290. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął zmianę w kalendarzu imprez kulturalnych w 2019 r. 

realizowanych jako zadania własne samorządu powiatowego w zakresie upowszechniania 

kultury polegającą na ujęciu w kalendarzu procesji do kaplicy św. Urbana w Tworkowie, 

która odbędzie się w dniach 25-26 maja 2019 r. i udzieleniu pomocy finansowej w wysokości 

1 000,00 zł (brutto). 

W tym miejscu Starosta przedstawił dodatkowe pismo sołtysa wsi Bieńkowice  

z dnia 9 kwietnia 2019 r. (data wpływu do tut. Starostwa – 11 kwietnia br.) dot. zwiększenia 

dofinansowania do organizacji Wielkanocnej Procesji Konnej w Bieńkowicach 

organizowanej w dniu 22 kwietnia 2019 r. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 446212. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem sołtysa wsi Bieńkowice  

z dnia 9 kwietnia 2019 r. (data wpływu do tut. Starostwa – 11 kwietnia br.) dot. zwiększenia 

dofinansowania do organizacji Wielkanocnej Procesji Konnej w Bieńkowicach 

organizowanej w dniu 22 kwietnia 2019 r. rozpatrzył prośbę negatywnie ze względu na fakt, 

iż procesja ujęta jest w kalendarzu imprez kulturalnych w 2019 r. realizowanych jako zadania 

własne samorządu powiatowego w zakresie upowszechniania kultury wraz z przyjętym 

dofinansowaniem w wysokości 1 500,00 zł. Ponadto wziął pod uwagę fakt, że dwie pozostałe 

procesje dofinansowane są z budżetu Powiatu Raciborskiego w jednakowej wysokości 

1 500,00 zł.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. wyrażenia zgody na zakup 

nowego 9-osobowego busa dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach. 

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

444756. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do omówienia karty informacyjnej  

dot. wyrażenia zgody na zakup nowego 9-osobowego busa dla Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach powróci po dodatkowym wyjaśnieniu sprawy przez dyrektora  

i przedłożeniu ofert złożonych przez salony samochodowe, celem ich ponownej weryfikacji.  

Starosta zwrócił uwagę na fakt, że Zarząd po raz kolejny powraca do tematu związanego  

z zakupem busa dla MOW w Rudach i ze względu na niekompletne informacje nie rozstrzyga 

sprawy. W związku z powyższym Starosta podkreślił, że oczekuje od dyrektorów jednostek 



 

 

6 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego kreatywności i większego zaangażowania  

w realizowane sprawy.  

 

Starosta zaprezentował materiały na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu  

i Promocji Rady Powiatu Raciborskiego, które odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2019 r.  

w budynku Starostwa Powiatowego w Raciborzu – przygotowane przez Referat Edukacji.  

Ww. materiały znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 446328. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z materiałami na posiedzenie Komisji Edukacji, 

Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu Raciborskiego, które odbędzie się  

w dniu 23 kwietnia 2019 r. Jednocześnie polecił Kierownikowi Referatu Edukacji uzupełnić 

analizę budżetów szkół i placówek powiatu raciborskiego – wykonanie budżetu za 2018 rok 

oraz aktualny budżet na 2019 r. o wysokość środków finansowych przekazanych placówkom 

w dniu 9 kwietnia 2019 r. na cele remontowe i doposażenie w pomoce dydaktyczne  

oraz na wyposażenie sal lekcyjnych.  

 

Starosta przedstawił informację o terminach posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu 

Raciborskiego, które odbędą się w kwietniu 2019 r. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 446443. 

 

Nawiązując do ustaleń z posiedzenia w dniu 2 kwietnia 2019 r. Starosta przypomniał,  

że w dniu 17 kwietnia 2019 r. o godz. 09.00 odbędzie się posiedzenie Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku, w którym mogą wziąć udział zainteresowani Członkowie 

Zarządu. Jednocześnie ustalono, aby Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego każdorazowo zapraszał na posiedzenia ww. Komisji Członków Zarządu.  

 

O godz. 08.45 Starosta ogłosił przerwę w obradach Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

Posiedzenie Zarządu Powiatu Raciborskiego opuścili: Członek Zarządu Powiatu 

Raciborskiego Andrzej Chroboczek oraz Skarbnik Powiatu Roman Nowak.  

 

Ad. 4 

 

Po zakończeniu przerwy, o godz. 09.00 Starosta przywitał na posiedzeniu Dyrektora Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu Ryszarda Rudnika oraz Dyrektora ds. Medycznych  

- lek. med. Elżbietę Wielgos-Karpińską. 
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Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na oddanie w najem części nieruchomości będącej w użytkowaniu Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego. 

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

445054. 

Szczegółowych informacji w ww. sprawie udzielił Dyrektor Ryszard Rudnik,  

który poinformował, że wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na oddanie w najem,  

na okres 10 lat, pomieszczeń zlokalizowanych w bloku A oraz łączniku E budynku Szpitala 

przy ul. Gamowskiej 3, o łącznej powierzchni 505,80 m². Oddanie w najem nieruchomości 

nastąpi dla celów udzielania świadczeń zdrowotnych, obejmujących zadania dializoterapii  

i nefrologii. Aktualna umowa na świadczenia zdrowotne obejmujące zadania dializoterapii  

i nefrologii wygasa z dniem 31 marca 2020 r. W związku z powyższym niezbędne jest 

przeprowadzenie przetargu w celu wyłonienia kolejnego podmiotu, który będzie 

nieprzerwanie wykonywał ww. świadczenia zdrowotne. W tym miejscu Dyrektor przedstawił 

wstępne warunki przetargu, w tym wysokość miesięcznej stawki czynszu.  

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

aktualnie realizujący zadania dializoterapii i nefrologii posiada nowoczesny sprzęt medyczny. 

Zmodernizował stację dializ częściowo wymieniając a częściowo tworząc dodatkowe 

stanowiska dializacyjne (obecnie jest ich 15). Posiadane stanowiska dializacyjne pozwalają  

na obsługę pacjentów na bieżąco, tj. ok. 30 osób dziennie, 3 razy w tygodniu, w sumie 

miesięcznie obsługiwanych jest kilkaset osób. W razie konieczności pilnego rozpoczęcia 

dializoterapii wykonywana jest ona na miejscu.  

Dyrektor dodał, że dotychczasowa współpraca z firmą świadczącą zadania dializoterapii  

i nefrologii układa się dobrze, zaznaczył, że zainwestowała ona w sprzęt medyczny, zakupiła 

stację uzdatniania wody. Szpital Rejonowy w Raciborzu nie jest w stanie samodzielnie 

wykonywać ww. usług medycznych, gdyż nie zatrudnia lekarzy nefrologów i nie posiada 

środków finansowych na zakup sprzętu medycznego niezbędnego dla funkcjonowania tego 

typu działalności. Koszt jednego stanowiska dializacyjnego to kwota ok. 250 000,00 zł. 

Szpital nie ma więc możliwości na ubieganie się a tym samym pozyskanie kontraktu  

z Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Po zapoznaniu się z ww. informacją, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków 

(nieobecny w tej części posiedzenia Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego  
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Andrzej Chroboczek) – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął 

uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości będącej  

w użytkowaniu Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, stanowiącej 

własność Powiatu Raciborskiego. 

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

 

W końcowej części posiedzenia Zarząd Powiatu Raciborskiego, w oparciu o informacje 

przekazane przez Dyrektora Szpitala, dokonał analizy funkcjonowania poszczególnych 

oddziałów Szpitala Rejonowego w Raciborzu, w tym w szczególności Oddziału 

Wewnętrznego II i Otolaryngologicznego pod kątem ewentualnych planowanych zmian 

kadrowych.   

 

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 16 kwietnia 2019 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 16 kwietnia 2019 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty  

w otwartym konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie  

w najem części nieruchomości będącej w użytkowaniu Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 


