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OR.IV.0022.1.25.2019 

 

PROTOKÓŁ  NR 31/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 28 maja 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, aby porządek posiedzenia został rozszerzony o materiały 

dodatkowe, tj.: 

1) opinia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 22 maja 2019 r. 

2)  opinie przyjęte przez Komisję Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu 

Raciborskiego na posiedzeniu w dniu 27 maja 2019 r. 

3) wnioski Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego na 

posiedzeniu w dniu 27 maja 2019 r. 

         Powyższa propozycja spotkała się z akceptacją zebranych. Ponadto Starosta 

poinformował, że w pierwszej części posiedzenia ze względu na usprawiedliwioną 

nieobecność Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu, weźmie udział Główny Księgowy 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu pan Paweł Knop celem przedstawienia informacji nt. 

sytuacji finansowej Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 
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       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 30/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 21 maj 2019 r.  

2. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2018 r. przez Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz pokrycia 

straty netto. 

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

od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r., bilansu na dzień 31.03.2019 r., opisu sytuacji 

finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec marca 

2019 r., wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 

31.03.2019 r. 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania  

i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na 

terenie Powiatu Raciborskiego przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

5. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

6. Sprawy różne. 

 

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

04 czerwca 2019 r. o godz. 08.00 i ze względu na szkolenie kadry kierowniczej w dniach  

30-31 maja br. materiały zostaną wysłane w dniu 03 czerwca 2019r. (poniedziałek). 

 

Ad. 1 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 30/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 21 maja 2019 r. po wniesieniu przez Wicestarostę autopoprawki  

na stronie 11 w brzmieniu: „Po dyskusji, w której odrębne zdanie wyraził Wicestarosta  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego wprowadził poprawkę w kalendarzu imprez sportowych  

na 2019r. (...)” 

 

Ad. 2 

Starosta w imieniu swoim oraz zebranych przywitał na posiedzeniu Głównego Księgowego 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu pana Pawła Knopa oraz poprosił o zreferowanie 2 i 3 

punktu porządku posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 28 maja 2019r. 

 

Na wstępie Wicestarosta, krótko zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2018 r. 

przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu oraz pokrycia straty netto.  

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

450931. 

Następnie przekazał głos Głównemu Księgowemu Szpitala Rejonowego w Raciborzu, który 

omówił sytuacje finansową szpitala. Poinformował, że przygotowane sprawozdanie 

finansowe zostało sporządzone na dzień 31.12.2018 r. oraz przedstawił: 

a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów 

sumę bilansową w kwocie 149 614 558,16 zł; 

b)  rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., 

wykazującego stratę netto w kwocie 8 247 136,04 zł; 

c) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 

31.12.2018 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8 247 136,04 zł; 

d) rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za rok obrotowy od dnia 01.01.2018 r. do 

dnia 31.12.2018 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę  

1 567 469,68 zł.  

Poinformował, iż wzrost wynagrodzeń (kolejny planowany od  dnia 1 lipca br.), zła wycena 

świadczeń oraz koszty poniesione po wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania, jak 

koszty napraw, przeglądów, opłaty eksploatacyjne, wpływają na ujemny wynik finansowy.  

Szczegółowe informacje przedstawia sprawozdanie finansowe, które znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 257297. 

Po przeprowadzonej dyskusji Zarząd zadecydował, że pokrycie straty netto Zakładu  

w wysokości 8 247 136,04 zł zostanie rozliczone w następujący sposób: 
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a)  kwota 4 802 481,98 zł zostanie pokryta przez Powiat Raciborski, 

b)  kwota 3 444 654,06 zł pozostaje do rozliczenia z zysków lat przyszłych. 

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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 

31.12.2018 r. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. 

dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz pokrycia straty netto oraz postanowił o jego przekazaniu 

na sesję w dniu 25 czerwca 2019 r. 

 

Ad. 3 

Wicestarosta, krótko zaprezentował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. 

rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r., bilansu na dzień 

31.03.2019 r., opisu sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu na koniec marca 2019 r., wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, 

etatyzacji na dzień 31.03.2019 r., po czym przekazał głos Głównemu Księgowemu Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu.   

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

450997. 

 

Paweł Knop omówił sytuację finansową oraz kadrową Szpitala Rejonowego w Raciborzu na 

dzień 31 marca 2019r. Poinformował, iż na koniec miesiąca marca bieżącego roku Zakład 

zanotował stratę w wysokości 3 456 701,00 zł, jest to strata o 564 736,00 zł niższa od straty  

w analogicznym okresie 2018 roku wynoszącej 4 021 437,00 zł. Uwzględniając amortyzację 

w wysokości 869 703,00 zł Zakład za I kwartał 2019 roku zanotował niedobór finansowy  

w wysokości 2 586 998,00 zł. Jeżeli wielkość straty i amortyzacji nie zmieniłaby się do dnia 

31.03.2020 r., tj. zakończenia okresu rozliczeniowego Szpitala z NFZ za 2019 r., to Powiat 

Raciborski, w okresie od dnia 01.07.2020 r. do dnia 30.03.2021 r., musiałby pokryć stratę 

Szpitala w wysokości 2 586 998,00 zł lub do dnia 30.06.2021 r. podjąć uchwałę o likwidacji 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. W okresie trzech miesięcy bieżącego 

roku zobowiązania ogółem, w stosunku  do zobowiązań na dzień 31.12.2018 r., zmalały  

o kwotę 860 012,00 zł i na dzień 31.03.2019 r. wynosiły 34 632 685,00 zł.  

Aktualny stan zatrudnienie w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2018 r. zmalał 

o 2,88 etatu i wyniósł 588,48 etatów. Zwiększenie zatrudnienia nastąpiło w grupie „pozostały 
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średni” o 2,00 etaty oraz w grupie „obsługa” o 1,00 etat. Zmniejszenie zatrudnienia nastąpiło 

w grupie „pielęgniarki” o 3,77 etatu, w grupie „położne” o 1,59 etatu oraz w grupie 

„ratownicy medyczni” o 0,52 etatu. Poinformował, iż zatrudnienie w formie etatu  

w znacznym stopniu zostało zastąpione poprzez zatrudnienie pracowników w formie umów 

cywilnoprawnych ( umowa zlecenie).W związku z czym Wicestarosta skierował zapytanie do 

Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu, czy zastosowane powyższe rozwiązanie  

w przyszłości nie zostanie zakwestionowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia  

w Katowicach. 

Paweł Knop poinformował również, że mimo ograniczenia liczby łóżek nadal istnieje 

potrzeba zatrudnienia 19 pielęgniarek, w związku z czym ogłoszenia o naborze są na bieżąco 

uaktualniane. 

W wyniku przeprowadzonej dyskusji pan Andrzej Chroboczek wystąpił z wnioskiem  

do Kierownika Referatu Spraw Społecznych aby Dyrektor Szpitala Rejonowego przygotował 

informację porównawczą nt. rodzaju oraz ilości świadczeń wykonywanych w Szpitalu 

Rejonowym w Raciborzu w stosunku do roku ubiegłego. 

 

Zarząd zapoznał się z kartą informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków  

i strat za okres od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r., bilansu na dzień 31.03.2019 r., opisu 

sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec 

marca 2019 r., wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów oraz etatyzacji na dzień 

31.03.2019 r. Jednocześnie postanowił o dalszym  monitorowaniu sytuacji finansowej 

Szpitala. Zlecił również, aby Dyrektor Szpitala poinformował czy lecznica zatrudnia 

wystarczającą liczbę pielęgniarek, w porównaniu ze stanem na dzień 30.09.2018 r. 

zatrudnienie pielęgniarek zmalało o 2,41 i 3,77 etatu, oraz położnych, których zatrudnienie  

w porównaniu  ze stanem na 30.09.2018 r. zmalało o 1,41 i 1,59 etatu oraz czy zastosowane 

rozwiązania w postaci umowy zlecenia nie zostaną zakwestionowane przez Narodowy 

Fundusz Zdrowia. 

 W tym miejscu Główny Księgowy Szpitala Rejonowego w Raciborzu Paweł Knop opuścił 

posiedzenie . 

 

Ad. 4 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek 



 

 

6 

oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Raciborskiego przez osoby prawne i fizyczne 

oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

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

451740. 

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 trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 

szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Raciborskiego przez osoby 

prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 25 czerwca 2019 r. 

 

Ad. 5 

Skarbnik Powiatu Roman Nowak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu 

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

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

455353. 

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 2019 rok. 

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

 

Skarbnik Powiatu Roman Nowak omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej  

oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2019. 

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

455356. 

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 2019. 

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

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 
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ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek 

oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu Raciborskiego przez osoby prawne i fizyczne 

oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

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

451719. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej ustalenia trybu udzielania i rozliczania 

dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu 

Raciborskiego przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 

pobrania i wykorzystania. 

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

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przystąpienia do realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku  

30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu (IV)”. 

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

455587. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. 

„Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Raciborzu (IV)”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

Ad. 6 

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 

455358. 

Dodatkowo Skarbnik Powiatu przedstawił otrzymane zmiany w planach finansowych: 

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

-  Dom Pomocy Społecznej „ Złota Jesień” w Raciborzu. 
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 Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek podległych na 2019 rok. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. przedstawienia obliczenia 

algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Raciborskiego na 2019 

rok na poszczególne szkoły i placówki oświatowe dotowane przez Powiat Raciborski. 

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

451076. 

Zarząd zapoznał się z w/w kartą informacyjną oraz przyjął przedstawione obliczenia: 

1) algorytmu na 2019 rok dla szkół i placówek oświatowych, 

2) kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań 

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci                             

i młodzieży na rok 2019, 

3) kwoty dotacji na 1 ucznia na podstawie danych z metryczki subwencji oświatowej na 

2019 rok, która zacznie obowiązywać od podjęcia zmian  w uchwale Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

niepublicznych  szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Powiatu 

Raciborskiego przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

Starosta zapoznał zebranych z opinią i wnioskami Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej  

i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Raciborskiego z posiedzenia w dniu 21 maja 2019r.,  

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 455383. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych udzielić 

odpowiedzi na wniosek dotyczący rozważenia możliwości reorganizacji systemu 

przyjmowania pacjentów w przyszpitalnym zespole poradni specjalistycznych, również pod 

kątem informatycznym - przygotowanie planu zmian w zakresie organizacji obsługi 

pacjentów w ww. zespole i przedstawienie przedmiotowego materiału na sierpniowym 

posiedzeniu Komisji (sierpień’2019).  

 

Starosta poinformował o wznowieniu posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu  

i Promocji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 29 maja 2019 r. o  godz. 15.00 w Zespole 

Szkół Ekonomicznych w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3.  
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W/w informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 455389. 

 

Starosta przedstawił pozytywną opinię Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady 

Powiatu Raciborskiego w dniu 22 maja 2019 r., która znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID  456518. 

 

Starosta omówił dodatkowo opinie i wnioski z Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa 

Rady Powiatu Raciborskiego z posiedzenia w dniu 27 maja 2019 r., które znajdują się  

w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID  456521  i 456524. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił: 

1) Kierownikowi Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego udzielić odpowiedzi 

na wniosek nr 1, 

2) Inspektorowi Wydziału Organizacyjnego przekazać Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Raciborskiego wniosek nr 2. 

 

Na zakończenie Wicestarosta poinformował, że w odbytej niedawno rozmowie z Dyrektorem 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu panem H. Hildebrandem, poprosił aby 

opracować informator dla potencjalnych rodzin zastępczych, określający między innymi 

warunki jakie powinny spełniać rodziny ubiegające się o status rodziny zastępczej. 

 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Specjalista  

w Wydziale Organizacyjnym  

 

Sylwia Sitarz 

Prowadzący posiedzenie: 

Starosta  

 

Grzegorz Swoboda  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 28 maja 2019 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 28 maja 2019 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2019 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2019. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej ustalenia trybu udzielania i rozliczania 

dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie 

Powiatu Raciborskiego przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

6. Uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przystąpienia do realizacji projektu 

pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Raciborzu (IV)”. 


