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OR.IV.0022.1.39.2019 

 

PROTOKÓŁ  NR 45/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 24 września 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 opinie i wniosek Komisji Budżetu, 

Gospodarki i Rolnictwa z posiedzenia w dniu 23.09.2019 r.         

          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 programu naprawczego Samodzielnego 

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

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 44/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 17 września 2019 r.   

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

 

Starosta poinformował, że kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się 01 października br.  

w tut. Starostwie o godz. 8:00. 

 

 

Ad. 1 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

1 głosem wstrzymującym się – przyjął Protokół Nr 44/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 17 września 2019 r. 

 

 

Ad. 2 

Na wstępie Wicestarosta przedstawił nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, 

jednocześnie zwrócił uwagę na formę dokumentu, proponując wprowadzenie kilku poprawek 

redakcyjnych.  

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

482180. 

 

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

Księgowego Szpitala Rejonowego w Raciborzu oraz poprosił o udział w dyskusji. 

Dyrektor Szpitala krótko przedstawił czynniki wzrostu kosztów i przyczyny generowania 

straty przez Szpital Rejonowy w Raciborzu. Poinformował, że w porównaniu z rokiem 2016  

w obecnym 2019 roku szpital posiada dodatkowo 9,3 mln wyższych kosztów bez pokrycia.  
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Przyczyną rosnących kosztów są m.in.:  

- rosnące koszty wynagrodzenia lekarzy na umowy o pracę gdzie lekarze kontraktowi 

oczekują takiego samego wzrostu wynagrodzeń (koszt 5,6 mln zł), 

- rosnące koszty wynagrodzeń pracowników medycznych z ustawy o minimalnym 

wynagrodzeniu w podmiotach leczniczych (koszt 2,1 mln zł), 

- wzrost pensji minimalnej w gospodarce przekładający się na wzrost kosztów 

usług obcych, gdzie firmy zatrudniają na minimalnym wynagrodzeniu (koszt 1,6 mln zł). 

 

W wyniku przeprowadzonej dyskusji Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Dyrektorowi 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu uzupełnić program o zmiany zaproponowane w trakcie 

posiedzenia przez Skarbnika Powiatu oraz przez Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego 

Andrzeja Chroboczka. 

Starosta podziękował Dyrektorowi Szpitala oraz Głównemu Księgowemu za udział  

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

Powiatu Raciborskiego. 

 

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 programu naprawczego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, po 

wprowadzeniu zmian zgłoszonych w trakcie posiedzenia, oraz postanowił o jego przekazaniu 

wraz z przedstawioną informacją nt. czynników wzrostu kosztów i przyczyn generowania 

straty przez Szpital Rejonowy w Raciborzu, na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu  

29 października br. 

 

W tym miejscu Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek chwilowo 

opuścił posiedzenie. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił nową wersję projektu 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 

478469. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 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 postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu  

24 września 2019 r.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek powrócił na posiedzenie. 

 

Ad. 3 

Skarbnik Powiatu 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 

481993. 

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 

481999. 

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 

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

planów finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych 

Powiatu Raciborskiego na 2019 rok. 

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

481996. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie w sprawie zmiany planów 

finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2019 rok. 

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

 

 

Ad. 4 

Zarząd Powiatu zaakceptował przedstawioną przez Wicestarostę kartę informacyjną Referatu 

Edukacji dot. przedstawienia obliczenia kwoty dotacji na 1 ucznia: 

a) uczeń oddziału „O” niepełnosprawny ruchowo w tym z afazją w Niepublicznej Szkole 

Podstawowej Specjalnej „Umiem Racibórz”, 

b) uczeń z autyzmem w tym z zespołem Aspergera oraz uczeń z niepełnosprawnością 

sprzężoną: niepełnosprawność ruchowa i słabowidząca w Diecezjalnym Liceum 

Ogólnokształcącym, 

c) uczniowie w zawodach: technik informatyk w tym uczeń z autyzmem, technik 

fotografii i multimediów, technik weterynarii w Technikum TEB Edukacja. 

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

482098. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił pracownikowi Referatu Audytu i Kontroli 

przeprowadzenie kontroli dot. pobrania i wykorzystywania dotacji udzielanych przez Powiat 

Raciborski szkołom niepublicznym. Jednocześnie polecił Kierownikowi Referatu Edukacji 

współpracę i możliwość udziału w w/w kontroli.  

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu  

dot. wyrażenia zgody na przygotowanie i złożenie 2 wniosków o dofinansowanie dla 

projektów, tymczasowo pod nw. tytułami roboczymi: 

1) „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim 

– szkoła …” – wniosek w ramach alokacji RIT Subregionu Zachodniego, 

2) „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim 

–  szkoły …”, - wniosek w ramach alokacji RIT pozostałych subregionów  woj. 

śląskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
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na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, 

Działanie 11.2. -  Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego, do potrzeb lokalnego 

rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie 

szkolnictwa zawodowego – Konkurs. 

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

481076. 

Wicestarosta poinformował, że Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2014-2020 ogłosiła  

w dniu 28.08.2019 r. nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej XI - 

Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2. -  Dostosowanie oferty kształcenia 

zawodowego, do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, 

Poddziałanie 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – Konkurs. Wnioski należy złożyć  

w terminie od 30.09.2019 r. do 28.11.2019 r. Projekty dofinansowane będą w ramach 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego i dofinansowane będą w 95% (w tym 85% 

środki EFS, 10% budżet państwa) a wkład własny w wysokości 5% mogą stanowić środki 

finansowe lub wkład w formie niepieniężnej. Zakładane terminy realizacji obu projektów to 

IX 2020 – XII 2022 r. Decydujące znaczenie dla określenia wartości obu projektów będzie 

miało ustalenie liczby uczniów, nauczycieli biorących udział w projekcie oraz wartości 

doposażenia. Projekty te będą realizowane bezpośrednio przez szkoły. 

 

Zarząd Powiatu zaakceptował w/w kartą informacyjną wyrażając zgodę na: 

1) podjęcie przygotowań, w tym zorganizowanie spotkania roboczego z dyrektorami szkół   

    CKZiU 1, CKZiU 2 „Mechanik”, ZSE, MOW Rudy, w celu omówienia  szczegółowych  

    założeń projektów w oparciu o Regulamin naboru 2 wniosków o dofinansowanie,  

     a następnie ich złożenie w trwającym do 28.11.2019 r. naborze konkursowym, 

2) złożenie 2 wniosków o dofinansowanie: pierwszego wniosku w ramach lokacji RIT  

     Subregionu Zachodniego o szacunkowej wartości  projektowej ok. 580.000 tys. zł – ok.  

     550.000 zł dofinansowania EFS+BP (95% wartości projektu) oraz drugiego wniosku,  

     którego wartość szacunkowa zostanie przedstawiona Zarządowi po opracowaniu koncepcji       

     z Dyrektorami w połowie X 2019 r. 

3) ujęcie ewentualnych środków finansowych w WPF na realizację w/w przedsięwzięć, które    

     to będzie konieczne po uzyskaniu pozytywnej oceny wniosku / wniosków, czyli  

     najwcześniej  w kwietniu / maju 2020 r. 
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Starosta przedstawił pozytywną opinię oraz zapytania Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej  

i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Raciborskiego z posiedzenia w dniu 17 września 2019 r., 

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID: 481258 oraz 

481534. 

W wyniku przeprowadzonej dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił: 

1) Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych udzielić odpowiedzi na zapytanie nr 1, 

2) Sekretarzowi Powiatu udzielić odpowiedzi na zapytanie nr 2, 

3) Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów udzielić odpowiedzi na zapytanie nr 3. 

 

Starosta zaprezentował: 

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

z posiedzenia w dniu 18 września 2019 r., która znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 481972. 

2) Opinie i wniosek Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa z posiedzenia w dniu 

23.09.2019 r. które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem  

UID 482585. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, 

Gospodarki Wodnej i Rolnictwa udzielić odpowiedzi na wniosek zawarty w pkt nr 4 pisma  

nr OR.VI.0012.8.33.2019 Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa z posiedzenia, które 

odbyło się w dniu 23.09.2019. 

 

Sekretarz Powiatu poinformowała o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Raciborskiego VI kadencji, które  odbędzie się w dniu 30 września 2019 r. o  godz. 08:30  

w Starostwie Powiatowym w Raciborzu (budynek A, parter). 

W/w informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem  

UID 482063 

 

Sekretarz Powiatu przekazała informację o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków  

i Petycji Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji, które odbędzie się w dniu 1 października 

2019 r. o godz. 15:00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu (budynek A, parter, pokój  

nr 4).  
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W/w informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem  

UID 482065. 

 

Na zakończenie Starosta poinformował, że w dniu 23.09.2019r. Dyrektor Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu pan Ryszard Rudnik złożył pismo z prośbą  

o przyznanie mu świadczenia jubileuszowego. Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił,  

że powróci do dyskusji w tej kwestii na jednym z kolejnych posiedzeń. 

 

 

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 24 września 2019 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 września 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 zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2019 rok. 

 

 


