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OR.IV.0022.1.27.2019 

 

PROTOKÓŁ  NR 33/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 12 czerwca 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 Etatowego Członka 

Zarządu Ewy Lewandowskiej. 

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 rozszerzył porządek posiedzenia o opinię prawną w sprawie czasowego 

zawieszenia działalności oddziałów Szpitala Rejonowego w Raciborzu.        

          Powyższa propozycja spotkała się z akceptacją zebranych. Ponadto Starosta 

poinformował, że w pierwszej części posiedzenia weźmie udział Dyrektor Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu pan Ryszard Rudnik oraz Główny Księgowy Szpitala Rejonowego 

w Raciborzu pan Paweł Knop, celem przedstawienia wyjaśnień nt. sytuacji ekonomiczno -

finansowej Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 

Po zmianie, 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. 
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TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 32/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 04 czerwca 2019 r.   

2. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. raportu o sytuacji ekonomiczno  

– finansowej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.  

3. Karta informacyjna Wydziału Finansowego dot. wyrażenia zgody na dokonanie umorzenia 

należności pieniężnych przypadających Powiatowi Raciborskiemu od Samodzielnego 

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

w Raciborzu z tytułu niespłaconej pożyczki udzielonej Szpitalowi z budżetu Powiatu 

Raciborskiego na podstawie umowy nr ZS.8023.1.1.2018 z dnia 5 stycznia 2018 r.  

oraz zabezpieczenia środków na pokrycie straty za 2018 r. 

4. Opinia prawna w sprawie czasowego zawieszenia działalności oddziałów Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu.  

5. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

6. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

7. Sprawy różne. 

8. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Starosta poinformował, że z Przewodniczącym Rady Powiatu Raciborskiego ustalono,  

że kolejna sesja odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 r. o godz.15.00, a nie jak planowano  

25 czerwca br., natomiast kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się 25 czerwca br.  

o godz. 8.00. 

 

Ad. 1 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 32/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 04 czerwca 2019 r. 

 

Ad. 2 

Starosta w imieniu swoim oraz zebranych przywitał na posiedzeniu Dyrektora oraz Głównego 

Księgowego Szpitala Rejonowego w Raciborzu oraz poprosił o odniesienie się do 2, 3 i 4 

punktu porządku posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 12 czerwca 2019r. 
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Na wstępie Wicestarosta, krótko przypomniał kartę informacyjną Referatu Spraw 

Społecznych dot. raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. Po czym przekazał głos Dyrektorowi Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu.   

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

456201. 

Dyrektor Szpitala krótko omówił raport o sytuacji ekonomiczno – finansowej jednostki. 

Poinformował, że w wyniku analizy wskaźników sporządzonej na podstawie sprawozdania 

finansowego za 2018 r. przy zastosowaniu metody punktowej Szpital uzyskał 42 punkty, co 

stanowi 60 % maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania i pokazuje przeciętną 

sytuację finansową. Omówił także czynniki wpływające na trudną sytuację ekonomiczno – 

finansowej jednostki. Przekazał, że szpital ma problem z uzyskaniem przychodów na 

poziomie zapewniającym pokrycie niezbędnych kosztów. Niedoszacowany kontrakt, 

duże zapotrzebowanie na usługi medyczne w powiecie generuje ujemny wynik 

finansowy. Jednym ze strukturalnych problemów polskiej ochrony zdrowia jest zbyt 

niska wycena części procedur medycznych. Oznacza to, że szpital realizując procedurę 

zakontraktowaną z NFZ otrzymuje za nią mniej środków niż wynosił koszt jej 

wykonania.  

W tym miejscu Członek Zarządu pan Andrzej Chroboczek poprosił o omówienie kwestii 

wykonanych  tzw. nadwykonań w roku ubiegłym. Dyrektor wyjaśnił, że uzyskane 

wskaźniki w 2018 r .  wskazują na występowanie zakłóceń w terminowym regulowaniu 

wymagalnych zobowiązań. Trudności z utrzymaniem pełnej płynności finansowej wynikają 

właśnie w głównej mierze z niezapłaconych przez Narodowy  Fundusz  Zdrowia  

nadwykonań  z  lat ubiegłych. W roku 2018  niezapłacone nadwykonania to 1,4 miliona 

złotych, w roku  2017  to kwota  1,4  miliona  złotych.  Razem  niezapłacone   

nadwykonania   od   2009   roku   to   kwota 14,5 miliona złotych. Jest to główny czynnik 

wpływający na trudności  płatnicze.  Brak otrzymanych środków za wykonane procedury 

przenosi na Szpital koszty  pozyskania finansowania zewnętrznego od kontrahentów, 

banków lub wymaga wsparcia pieniężnego od organu założycielskiego. Ze względu na 

duże niedoszacowanie kontraktów i zwiększające się potrzeby zdrowotne społeczeństwa 

występują duże przekroczenia ryczałtu, które historycznie jako nadwykonania były 

regulowane, wypłacane przez NFZ w ramach posiadanych środków, po zakończeniu całego 
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roku. Aktualnie nie ma możliwości uzyskania nadwykonań jeżeli są one realizowane  

w ramach ryczałtu, są jedynie uwzględniane przy podstawie wyliczania ryczałtu na okresy 

przyszłe. W związku z tym na dzień 31 marca 2019 roku wartość świadczeń wykonanych 

na rzecz pacjentów do pokrycia ze środków  własnych  przez Szpital wynosi 594 tys„ oraz 

783 tys. przekroczeń poza siecią które dotyczą głównie operacji zaćmy, szpital wystąpił do 

NFZ o zapłatę. Tym samym poinformował, iż od 1 kwietnia 2019 roku operacje 

usuwania zaćm są finansowane bez limitu, w związku z tym szpital będzie realizował 

te procedury w celu zwiększania przychodów przy akceptowalnym poziomie kosztów. 

Istotną kwestią która ma szczególny wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową jest 

presja płacowa, która zrodziła się poprzez przyznanie podwyżek niektórym grupom 

zawodowym pracowników ochrony zdrowia. Przypomniał,  że podwyżki otrzymały  

w ubiegłym roku takie grupy zawodowe jak: lekarze rezydenci do 6000 zł brutto 

pensji zasadniczej, lekarze specjaliści 6750 zł pensji zasadniczej, pielęgniarki  

i położne włączenie do wynagrodzenia kwoty 1100 zł. Dyrektor obawia się 

niefinansowania podwyżek dla pielęgniarek i położnych po 31 sierpnia 2019 roku gdyż 

finansowanie w  formie  odrębnych  produktów  kontraktowych  gwarantujących  

otrzymywanie przez szpitale środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych 

jest zapewnione do dnia 31 sierpnia 2019 roku. W obecnym systemie planowane środki są 

do liczby etatów i tak na jeden etat pielęgniarki lub położnej w leczeniu szpitalnym  szpital  

otrzymuje  kwotę  2031,28 zł miesięcznie co pozwala pokryć włączenie do zasadniczej 

kwoty 1100  zł brutto. Od lipca po włączeniu kolejnych 100 zł otrzymywana kwota 

wzrośnie na miesiące lipiec - sierpień do kwoty 2215,94 zł. Etatyzacja tej grupy 

zawodowej wraz z umowami zlecenia wynosi około 320, co daję miesięcznie kwotę 650 

tys. zł. Aktualne trwają pracę nad obliczeniem współczynników korygujących do ryczałtu, 

które może wiązać się z ryzykiem pozbawienia szpitali tych środków. Włącznie do 

ryczałtu kwoty przeznaczanej na podwyżki jest równoznaczne z brakiem możliwości 

kontrolowania wydatkowania środków na każdy  etat  pielęgniarski   oraz  istnieje 

niebezpieczeństwo, iż za te środki od września szpital musiałby wykonać procedury 

medyczne, co de facto będzie oznaczało poniesienie kosztów leczenia i deficyt środków 

pieniężnych przeznczonych  na włączenie  kwoty  1100 zł  (a  od lipca  2019 - 1200 zł)  

do pensji  zasadniczej w kwocie 2,6 miliona złotych w 2019 roku. Dyrektor nie ukrywa,  

ż e  wpłynęło by to bardzo negatywnie na wynik finansowy i stratę do pokrycia przez 

organ w kolejnym roku. 



 

 

5 

Na zakończenie Wicestarosta odniósł się do analizowanego raportu o sytuacji ekonomiczno-

finansowej Szpitala Rejonowego w Raciborzu, poinformował Dyrektora Szpitala, że Zarząd 

Powiatu na ostatnim posiedzeniu przyjął w/w raport jednak ze sformułowaniem, że „Ocenia 

się jako niepokojącą sytuację ekonomiczno-finansową Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu”. 

 

Ad. 3 

Skarbnik Powiatu przedstawił kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. wyrażenia 

zgody na dokonanie umorzenia należności pieniężnych przypadających Powiatowi 

Raciborskiemu od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z tytułu niespłaconej pożyczki udzielonej 

Szpitalowi z budżetu Powiatu Raciborskiego na podstawie umowy nr ZS.8023.1.1.2018  

z dnia 5 stycznia 2018 r. oraz zabezpieczenia środków na pokrycie straty za 2018 r. 

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

458541. 

Dyrektor oraz Główny Księgowy Szpitala Rejonowego w Raciborzu odnieśli się do 

przedstawionej przez Skarbnika Powiatu karty informacyjnej, jednocześnie prosząc  

o umorzenie pożyczki w wysokości 2.000.000 zł. wraz z należnymi odsetkami. 

Podziękowano za aktywną i dobra współpracę z podmiotem tworzącym, dzięki której 

Szpital otrzymał wstępną deklarację wsparcia w kwocie 2 milionów zł formie pokrycia 

części ujemnego wyniku finansowego już w 2019 roku - po ustawowym zatwierdzeniu 

sprawozdania finansowego oraz ujęciu tego faktu w planie finansowym powiatu. Będzie 

ona miała istotny i pozytywny wpływ na sytuację płynnościową jednostki, co pozwoli 

uniknąć kosztów finansowych związanych z nieterminowym regulowaniem 

zobowiązań. Szpital posiada zadłużenie w Powiecie Raciborskim w kwocie 4 miliony 

złotych, na które składają się pożyczki z 2018 i 2019 roku. Na bieżąco jest 

przedstawiana sytuacja finansową podmiotowi tworzącemu, licząc także na umorzenie 

około 75% pożyczek. W przypadku podjęcia pozytywnej decyzji w sprawie umorzenia 

pożyczki do 30 czerwca 2019 roku znacznie poprawi to wynik finansowy szpitala  

co zostanie ujęte w pierwszym półroczu 2019 roku oraz pozytywnie wpłynie na wskaźniki 

płynności w latach 2019-2021. Członkowie Zarządu polecili Dyrektorowi Szpitala 

przygotowanie projektu dwuwariantowego programu naprawczego Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu, w celu omówienia szczegółów Starosta oraz Wicestarosta zaplanują spotkanie 
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w którym uczestniczyć będzie między innymi Dyrektor Ryszard Rudnik oraz główny 

Księgowy Paweł Knop. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w związku z trudną sytuacją finansową Szpitala (według 

Raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala – gdzie przy braku umorzenia 

planowana strata za 2019 r. - po korekcie amortyzacji wyniesie 5.056.000 zł.)  

oraz koniecznością pokrycia straty:  

1)  wyraził zgodę na umorzenie pożyczki w wysokości 1.000.000 zł,  

2)  nie wyraził zgody na umorzenie należnych odsetek,  

3)  zdecydował aby planowaną spłatę pożyczki w wysokości 1.000.000 zł. zaplanować  

     w  budżecie na 2019 r. na częściowe pokrycie straty szpitala, 

4)  zdecydował o zmniejszeniu planu wydatków na zadania oświatowe o kwotę. 1.000.000 zł.  

     z jednoczesnym przeznaczeniem tych środków na częściowe pokrycie straty szpitala.  

 

Ad. 4 

Wicestarosta przedstawił opinię prawną w sprawie czasowego zawieszenia działalności 

oddziałów Szpitala Rejonowego w Raciborzu, po czym przekazał głos Dyrektorowi Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu. 

Ww. opinia znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 458734. 

Pan Ryszard Rudnik poinformował, że średnie wykorzystanie łóżek na oddziałach gdzie 

trzeba było zmniejszyć ich ilość plasuje się na poziomie 61%. Następnie odniósł się do 

przedstawionej opinii prawnej przy czym wyjaśnił, iż ze względu na braki kadry pracowniczej 

w grupie lekarzy internistów, jest zmuszony czasowo zawiesić działalność Oddziału 

Wewnętrznego II od 01 lipca 2019r. Podobnie wygląda sytuacja Oddziału 

Otolaryngologicznego, który również zostanie zawieszony od 01 lipca 2019 r. do końca 

sierpnia br. Poinformował, że w tej sprawie został już złożony wniosek do wojewody. 

Zarówno pacjenci jak i personel zostaną przeniesieni na inne oddziały szpitalne.  

Zarząd zapoznał się z opinią radcy prawnego, z której wynika, iż brak jest podstaw prawnych 

do zatwierdzania przez radę powiatu jako podmiot tworzący uchwały nr 4/2019 Rady 

Społecznej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu w sprawie czasowego 

zaprzestania wykonywania działalności leczniczej w Oddziałach Wewnętrznym II  

i Otolaryngologicznym Szpitala Rejonowego im dr. im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

Zarząd polecił aby w/w opinię przekazać na najbliższe posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki 

Społecznej i Bezpieczeństwa. 
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Starosta podziękował Dyrektorowi Szpitala oraz Głównemu księgowemu za udział  

w posiedzeniu oraz złożone wyjaśnienia, po czym Panowie opuścili posiedzenie Zarządu 

Powiatu Raciborskiego. 

 

Ad. 5 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Powiatu Raciborskiego za 2018 rok. 

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

458079. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2018 rok oraz postanowił o jego przekazaniu 

na sesję w dniu 27 czerwca 2019 r. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego za 2018 rok. 

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

458083. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego za 2018 

rok oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 27 czerwca 2019 r. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Rady 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 

458696. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 rok 
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oraz po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawek postanowił o jego przekazaniu  

na sesję w dniu 27 czerwca 2019 r. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2019 – 

2032. 

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

458697. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2019 – 2032 oraz po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu 

autopoprawek postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 27 czerwca 2019 r. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania 

środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu. 

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

458039 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 27 czerwca 2019 r. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia planu 

sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych  

przez Powiat Raciborski, od dnia 1 września 2019 r. 

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

457477 

Wicestarosta poinformował, że konieczność ustalenia planu sieci publicznych szkół 

ponadpodstawowych i szkół specjalnych obowiązującej od 1 września 2019 r., wynika  

z  przepisów art. 217 ustawy dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę  

- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.), zgodnie z którymi samorządy 
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dokonując przekształceń szkół oraz likwidacji gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych, 

ustaliły sieć szkół na czas określony tj. od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2019 r. 

Uchwały podjęte przez samorządy w 2017 r. w zakresie dotyczącym ustalenia planu sieci 

publicznych szkół tracą moc 31 sierpnia 2019 r. W konsekwencji samorządy prowadzące 

zadania powiatowe zobowiązane są do ustalenia planu sieci publicznych szkół na podstawie 

ustawy Prawo oświatowe, które będą obowiązywały od 1 września 2019 r. Zgodnie z art. 39 

ust. 7 ustawy Prawo oświatowe, Rada Powiatu - podejmując uchwałę, dąży do tego aby 

umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu lub przebywającym  

w podmiotach i jednostkach, o których mowa w art. 4 pkt 2 lit. b ustawy Prawo oświatowe, 

realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. Projekt uchwały w trybie 

art. 39 ust. 8 w wyżej cytowanej ustawy zostanie przedstawiony do zaopiniowania kuratorowi 

oświaty. Dopiero po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, w/w projekt uchwały 

proponuje przekazać  na  sesję w sierpniu 2019 r. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół 

specjalnych prowadzonych przez Powiat Raciborski, od dnia 1 września 2019 r.  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w sierpniu 2019 r. 

 

Wicestarosta przypomniał 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.  

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

458788. 

Wicestarosta poinformował, że działając w oparciu o Uchwałę nr III/29/2018 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego  

w Raciborzu lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej organizacji, Zarząd Powiatu skierował projekt omawianej Uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego do konsultacji. Konsultacje prowadzono w formie pisemnego  
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i elektronicznego wyrażania opinii. Konsultacje prowadzono w terminie od 31 maja  

do 6 czerwca 2019 r. i  nie zgłoszono żadnych uwag. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 27 czerwca 2019 r. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie utworzenia 

Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Raciborzu.  

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

458933 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Raciborzu 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 27 czerwca 2019 r. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji w latach 2017 – 2018 Programu opieki nad zabytkami Powiatu 

Raciborskiego na lata 2017 – 2020. 

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

458533. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2017 – 2018 Programu 

opieki nad zabytkami Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2020 oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 27 czerwca 2019 r. 

 

Ad. 6 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 rok. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

458452. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 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 

458457. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

komisji do oceny wymogów formalnych ofert złożonych przez kandydatów na członków 

Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o. w Raciborzu. 

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

457264. 

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

0 głosów wstrzymujących – po wniesieniu przez Wicestarostę redakcyjnych autopoprawek, 

podjął uchwałę w sprawie powołania komisji do oceny wymogów formalnych ofert 

złożonych przez kandydatów na członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej Sp. z o. o. w Raciborzu. 

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

nr OR.IV.0025.1.2019. 
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Ad. 7 

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 

458439. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek podległych na 2019 rok. 

 

Wicestarosta omówił kartę Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. wyrażenia zgody dla 

Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu na realizację zadania pt. „Modernizacja 

centralnego ogrzewania wraz z wymianą źródła ciepła z kotła węglowego na kocioł gazowy” 

dla nieruchomości przy ul. Kombatantów 5 w Raciborzu – Markowice. 

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

459101. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja 

centralnego ogrzewania wraz z wymianą źródła ciepła z kotła węglowego na kocioł gazowy” 

dla nieruchomości przy ul. Kombatantów 5 w Raciborzu – Markowice, jednak  

z zastrzeżeniem że Powiat Raciborski nie zwraca Dzierżawcy kosztów poniesionych 

nakładów ulepszenia rzeczy oraz, że nowa sieć centralnego ogrzewania zostanie nieodpłatnie 

przekazana na rzecz Powiatu Raciborskiego po wygaśnięciu umowy dzierżawy  

nr SN.III.6845.9.2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. 

 

Starosta przedstawił  wnioski Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego z posiedzenia 

w dniu 4 czerwca 2019 r. jednocześnie poinformował o ich zrealizowaniu. Przekazał również 

informację o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego w dniu  

12 czerwca 2019 r. o godz. 09.00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu (budynek A, parter,  

pok. nr 4), która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 458798 . 

W/w wnioski Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego znajdują się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 458041. 
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Ad. 8 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr VIII/64/2019 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2019 rok. 

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

odpowiedzialny za jej realizację.  

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

458073. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego do określenia realizacji Uchwały  

Nr VIII/66/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Raciborskiego na rok 2019. 

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

458795. 

 

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 12 czerwca 2019 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 12 czerwca 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 powołania komisji do oceny 

wymogów formalnych ofert złożonych przez kandydatów na członków Rady Nadzorczej 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o. w Raciborzu. 


