
 1 

 

 

 Rada Powiatu Raciborskiego 

OR.VI.0002.3.8.2019                   VI kadencja 

                             2018-2023 

PROTOKÓŁ NR  XI / 2019 

z  XI sesji  Rady  Powiatu  Raciborskiego 

z  dnia 24 września 2019 r. godz.  15.00 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

      Plac Stefana Okrzei 4, sala narad (parter)  

 

Obecni: 

Radni wg załączonej listy obecności z dnia 24 września 2019 r. (zał. nr 1). 

 

Porządek sesji: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Informacja o porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Powiatu Raciborskiego.                                            

4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

5. Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami, w tym realizacja 

uchwał i wniosków Rady Powiatu. 

6. Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2019 r. 

7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 rok. 

8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

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

9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zaliczenia drogi od 

skrzyżowania z drogą krajową nr 45 w miejscowości Krzyżanowice do granicy państwa 

do kategorii dróg powiatowych. 

10. Interpelacje i zapytania radnych. 

11. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

12. Wolne wnioski i informacje.  

13. Zakończenie sesji.  
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Streszczenie przebiegu obrad: 

 

Ad 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda o godz. 15:02 

otworzył obrady XI sesji Rady Powiatu Raciborskiego. Przywitał wszystkich radnych, 

przedstawicieli mediów, zaproszonych gości i mieszkańców Powiatu Raciborskiego.  

Na  podstawie  listy  obecności  Przewodniczący Rady stwierdził,  że  na sali jest 

20 radnych, co stanowiło quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować  

i podejmować  prawomocne uchwały. 

Zgodnie z zapisem § 9 Statutu Powiatu Raciborskiego, przyjętego Uchwałą 

Nr XLVI/409/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 10 października 2018 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Raciborskiego z późn. zm., zawiadomienie  

o terminie i porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 24 września 

2019 r. zostało podane do publicznej wiadomości. (zał. nr 2). 

 

Ad 2. Informacja o porządku obrad. 

 

 Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda przekazał,  

że pismem nr OR.IV.0022.3.8.2019 z dnia 24 września 2019 r. Zarząd Powiatu wnosi  

o wprowadzenie nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego: 

- w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2019 – 2032 – propozycja Zarządu została przyjęta jednogłośnie 

– 20 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się, 

i jednocześnie wycofanie z porządku obrad ww. projektów uchwał przekazanych 

pismem nr OR.IV.0022.3.8.2019 z dnia 12 września 2019 r.  

 Na salę obrad wszedł radny Dawid Wacławczyk – liczba radnych 21.  

 Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zmiany w porządku obrad. 

 

Głosowanie: 

Za:    21 

Przeciw:     0 

Wstrzymało się:    0 

Zmiany zostały przyjęte. 
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Ad 3. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Protokół z X sesji z dnia 27 sierpnia 2019 r. został wyłożony do wglądu. Do dnia 

sesji nie wpłynęły żadne uwagi do przedłożonego protokołu. 

Radny Artur Wierzbicki poprosił o przypomnienie procedury stosowanej  

w przypadku awarii urządzenia do głosowania. 

Przewodniczący Rady podkreślił, że w przypadku awarii urządzenia bądź całego 

systemu do głosowania przeprowadzane są jawne głosowania personalne. Informacja  

o każdym takim głosowaniu zamieszczana jest w protokole z sesji. Przedmiotowa 

procedura została zastosowana na sierpniowej sesji Rady Powiatu Raciborskiego.  

Na salę obrad wszedł Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Wolny – liczba 

radnych 22.  

Protokół został przyjęty większością głosów – 22 głosami za, 0 głosów 

wstrzymujących, 0 głosów przeciw. 

 

Ad 4.  Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 

 

 Przewodniczący Rady zaproponował do składu Komisji Uchwał i Wniosków 

następujących radnych: Pawła Płonkę, Artura Wierzbickiego oraz Adriana Plurę.  

Ww. radni wyrazili zgodę na kandydowanie. Nie zgłoszono innych kandydatur. 

Skład Komisji Uchwał i Wniosków został przyjęty większością głosów – 17 

głosów za, 3 głosy wstrzymujące, 0 głosów przeciw, 2 głosy nieoddane.  

Przewodniczącym Komisji Uchwał i Wniosków został radny Adrian Plura. 

Radny nie wniósł sprzeciwu wobec pełnienia funkcji przewodniczącego Komisji 

Uchwał i Wniosków. 

Na salę obrad wszedł radny Roman Wałach – liczba radnych 23.  

 

Ad 5.  Informacja Starosty o pracach Zarządu Powiatu między sesjami, w tym 

realizacja uchwał i wniosków Rady Powiatu.     

 

Starosta przypomniał, iż informację Starosty o pracach Zarządu Powiatu 

Raciborskiego między sesjami od 28 sierpnia 2019 r. do 12 września 2019 r. radni  

otrzymali drogą elektroniczną w dniu 12 września 2019 r. (zał. nr 3). 
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 Następnie przedstawił uzupełnienie informacji o pracach Zarządu Powiatu 

Raciborskiego między sesjami od 13 września 2019 r. do 24 września 2019 r. 

Przedmiotowe uzupełnienie radni otrzymali w wersji elektronicznej w dniu sesji  

(zał. nr 4). 

 Starosta dodał ponadto, że Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję  

o sfinansowaniu remontów dróg: 

1) DW nr 417 od granicy województwa (opolskie / śląskie) odcinek przez obszar 

zalesiony w kierunku miejscowości Krowiarki na odcinku o długości ok. 2,0 km, 

poprzez wykonanie remontu polegającego na wymianie warstwy ścieralnej 

asfaltobetonowej wraz z robotami towarzyszącymi (frezowanie, oczyszczenie, 

skropienie, wykonanie warstwy wyrównawczej oraz warstwy ścieralnej, odtworzenie 

oznakowania poziomego, utwardzenie poboczy). 

Orientacyjny, szacunkowy koszt zadania określono na kwotę 1.920.000 zł.  

2) DW nr 922 Nędza – Kuźnia Raciborska (przez obszar leśny), tj. odcinek o długości 

ok. 2,96 km poprzez wykonanie remontu polegającego na wymianie warstwy ścieralnej 

asfaltobetonowej wraz z robotami towarzyszącymi (frezowanie, oczyszczenie, 

skropienie, wykonanie warstwy wyrównawczej oraz warstwy ścieralnej, odtworzenie 

oznakowania poziomego, utwardzenie poboczy). 

Orientacyjny, szacunkowy koszt zdania określono na kwotę 2.842.000 zł.  

 Starosta podkreślił, że porusza temat dróg wojewódzkich z uwagi na fakt,  

że wnioski o dofinasowanie przedmiotowych inwestycji złożyły służby Powiatu. 

Ponadto podziękował m.in. radnym: Władysławowi Gumieniakowi, Franciszkowi 

Marcolowi oraz radnemu Andrzejowi Choroboczkowi za wieloletnie zaangażowanie  

w kwestię tego remontu. Starosta przekazał, że polecił aby niezwłocznie przygotować 

procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy.   

 Powyższą informację Zarząd Województwa Śląskiego przekazał za 

pośrednictwem rozmowy telefonicznej.  

 

Ad 6.  Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2019 r. 

 

Przewodniczący Rady Adam Wajda odczytał Uchwałę Nr 4200/III/183/2019  

z dnia 11 września 2019 r.  III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Raciborskiego 

informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku (zał. nr 5). 
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Ad 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 rok. 

 

 Przewodniczący Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu 

Raciborskiego Artur Wierzbicki poinformował, iż radni na posiedzeniu Komisji 

Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 23 września 

2019 r. pozytywnie zaopiniowali zmiany w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 

rok oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 

2019 – 2032. 

 Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda poprosił 

o przegłosowanie w/w uchwały.  

 

Głosowanie: 

Za:   23 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad 12.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2019 – 

2032. 

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.   

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda poprosił 

o przegłosowanie w/w uchwały. 

 

Głosowanie: 

Za:   23 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    0 

Uchwała została podjęta. 
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Ad 13.  Podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zaliczenia drogi 

od skrzyżowania z drogą krajową nr 45 w miejscowości Krzyżanowice do granicy 

państwa do kategorii dróg powiatowych. 

 

Radny Artur Wierzbicki przedstawił swoje spostrzeżenia związane  

z przedmiotowym projektem uchwały. Przypomniał, że podzielił się nimi z członkami 

Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa na wczorajszym posiedzeniu Komisji. 

Podczas ww. posiedzenia poprosił również o przedstawienie informacji nt. stanu 

technicznego omawianej drogi. Radny zaznaczył, że w dokumentach, które radni  

otrzymali w lutym br. powyższa droga miała już status drogi powiatowej i była 

oznaczona numerem 3511S, a teraz okazuje się, że jest to odcinek drogi wojewódzkiej 

nr 936 i jest przekazywana Powiatowi. Dane przekazane na wczorajszym posiedzeniu 

przez Skarbnika również potwierdzają fakt, że ww. droga jest powiatowa. Radny 

podkreślił, że przekazywana droga nie spełnia kryterium drogi powiatowej, gdyż nie 

łączy siedziby gminy z siedzibą powiatu i powinna być drogą gminną. Dodał ponadto, 

że nikt lepiej nie zadba o mieszkańców Owsiszcz niż wójt Gminy Krzyżanowice. 

Zwrócił uwagę na fakt, że jeżeli jest możliwość uporządkowania tej kwestii to należy 

przedmiotową drogę przekazać gminie, a nie powiatowi, a jeżeli ta drogą jest już drogą 

powiatową to nie powinna być tą uchwałą przyjmowana.  

Starosta Grzegorz Swoboda podkreślił, że właśnie w kwestii uporządkowania 

spraw związanych z powyższą drogą przedstawiony został projekt ww. uchwały. Na 

wrześniowym posiedzeniu Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa temat był szeroko 

omawiany. Starosta przekazał, że przedmiotowa droga będzie wymagała w przyszłości 

remontu, tak jak większość dróg powiatowych czy wojewódzkich, ale żeby można było 

je w przyszłości realizować niezbędne jest uporządkowanie pewnych kwestii.  

Radny Paweł Płonka zapytał, co stanie się w przypadku, gdy Rada Powiatu 

Raciborskiego nie podejmie ww. uchwały, czy drogę ponownie przejmie województwo 

czy będzie drogą bez ustalonego prawa własności. Radny wyraził obawę,  

że w przyszłości województwo ponownie przekaże Powiatowi Raciborskiemu kilka 

wymagających remontu dróg.  

Starosta Grzegorz Swoboda potwierdził, że taka sytuacja może mieć miejsce.  

Radny Paweł Płonka zaznaczył, że nawet jeśli województwo w jakiejś części 

dofinansuje remont drogi i tak znacznie większymi kosztami zostanie obarczony 
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Powiat. Radny zasugerował, żeby wziąć tę kwestię pod uwagę, gdyż niedługo może 

zabraknąć środków w budżecie.  

Starosta Grzegorz Swoboda przyznał rację swojemu przedmówcy. Dodał,  

że przejmowanie dróg wiąże się z kosztami. Zapewnił, że w tej kwestii spotkał się 

kilkakrotnie z władzami województwa w celu omówienia możliwości sfinansowania 

remontu drogi jeszcze przed jej przejęciem. Rozmowy prowadzone były przy 

współudziale Wójta Gminy Krzyżanowice, gdyż na terenie tej gminy bezpośrednio 

położona jest ta droga. Zarząd Województwa Śląskiego jednak podjął decyzję  

o przekazaniu tej drogi organowi niższego szczebla.  

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda poprosił 

o przegłosowanie w/w uchwały. 

 

Głosowanie: 

Za:   18 

Przeciw:    0 

Wstrzymało się    5 

Uchwała została podjęta. 

 

Ad 14. Interpelacje i zapytania. 

  

 Chęć zabrania głosu w tym punkcie porządku obrad zgłosili: 

1) radna Elżbieta Biskup, 

2) radny Paweł Płonka, 

3) radny Roman Wałach, 

4) radny Tomasz Cofała. 

 Radna Elżbieta Biskup poinformowała, że składa na ręce Przewodniczącego 

Rady interpelację odnośnie kwestii, którą poruszyła już na wrześniowym posiedzeniu 

Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji, tj. czy nauczyciel mający etat  

w placówce oświatowo – wychowawczej, dla której organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski może być dodatkowo zatrudniony w innej placówce oświatowo – 

wychowawczej, dla której organem prowadzącym jest również Powiat Raciborski.  

 Starosta Grzegorz Swoboda poinformował radną Elżbietę Biskup, że podpisał 

już odpowiedź na zapytanie radnej dotyczące modernizacji Młodzieżowego Domu 

Kultury w Raciborzu.   
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 W tym miejscu porządku obrad Przewodniczący Rady przywitał przybyłą na 

sesję Panią Poseł na Sejm RP Katarzynę Dutkiewicz.  

 Radny Paweł Płonka wniósł uwagę odnośnie informacji publikowanych na 

stronie internetowej Powiatu, tj. www.powiatraciborski.pl. Według danych 

zamieszczonych na przedmiotowej stronie radnymi nadal są Katarzyna Dutkiewicz  

i Dominik Konieczny. Radny wniósł o zaktualizowanie powyższych informacji. 

 Starosta Grzegorz Swoboda poinformował, że przekazał już informację 

Sekretarz Powiatu w powyższej sprawie.  

 Radny Roman Wałach poruszył kwestię budowy Zbiornika Racibórz Dolny  

w kontekście jego rekreacyjnego wykorzystania pod kątem ścieżek rowerowych. Radny 

przypomniał, że powyższy temat był omawiany podczas wizyty przedstawiciela 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na majowym posiedzeniu 

Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa. Komisja podjęła wówczas wniosek  

o pozyskanie informacji od Prezydenta Miasta Raciborza nt. wykorzystania korony 

wałów Zbiornika Racibórz Dolny do celów turystyczno – rekreacyjnych. Radny 

podkreślił, że z posiadanych przez niego informacji wynika, że będzie istniało 

połączenie pomiędzy starym a nowym wałem więc ścieżka rowerowa nie będzie 

przerwana. Infrastruktura, która powstała na terenie Zbiornika Racibórz Dolny stwarza 

niesamowite możliwości rozwoju tego terenu. Radny podkreślił, że jego interpelacja 

dotyczy przerwanego połączenia wałów oraz możliwości połączenia trasy rowerowej.  

 Starosta Grzegorz Swoboda poinformował, że w dniu 18 września 2019 r.,  

z inicjatywy Pani Poseł na Sejm RP Katarzyny Dutkiewicz, uczestniczył w II Kongresie 

Żeglugi Śródlądowej. Starosta podkreślił, że rozmawiał na temat zagospodarowania 

Zbiornika Racibórz Dolny pod kątem turystycznym z Ministrem Gospodarki Morskiej  

i Żeglugi Śródlądowej Markiem Gróbarczykiem. Starosta przypomniał, że po realizacji 

inwestycji konieczne jest zachowanie okresu trwałości projektu, jednakże analizowano 

jakie działania należy podjąć żeby procedura ponownego przeprojektowania Zbiornika 

nie trwała zbyt długo. Minister zadeklarował, że zorganizowane zostanie spotkanie 

robocze w Raciborzu z Wiceministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 

Grzegorzem Witkowskim. Starosta poinformował, że tematy zgłaszane przez radnego 

Romana Wałacha zostaną przekazane do realizacji. Podkreślił, że za realizację 

przedmiotowego zadania odpowiedzialne jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 

Polskie oraz Bank Światowy. Natomiast Starosta wraz z Prezydentem Miasta Raciborza 

czuwają nad inwestycją. 

http://www.powiatraciborski.pl/
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 Radny Roman Wałach podkreślił, że być może na tym etapie zaawansowania 

prac wystarczyłoby wydać znacznie mniejszą kwotę środków finansowych, aby 

osiągnąć znacznie lepszy efekt finalny.  

 Radny Tomasz Cofała ponownie poruszył kwestię Poradni Terapii Uzależnienia  

i Współuzależnienia od Alkoholu. W następstwie niepodpisanego kontraktu z NFZ 

NZOZ „Centrum Zdrowia” Sp. z o.o. w Raciborzu nie uruchomiła od początku 2019 r. 

ww. poradni. Do września nie można było korzystać z niestacjonarnej formy walczenia 

z nałogiem. Radny poinformował, że od 16 września do końca roku (tj. do 20 grudnia 

br.) poradnia wznowiła działalność. Pacjenci przyjmowani są przez pięć dni w tygodniu, 

najdłużej do godz. 20:00. Radny podziękował wszystkim osobom, które przyczyniły się 

do ponownego uruchomienia poradni. Ponadto złożył zapytanie do Starosty,  

czy ww. placówka złoży ofertę w konkursie ogłoszonym przez Śląski Oddział 

Wojewódzki NFZ i będzie nadal leczyć pacjentów w dotychczasowej formule czy też  

z końcem bieżącego roku jej działalność wygaśnie.  

 Ponadto radny zachęcał mieszkańców Raciborza do głosowania na projekty 

budżetu obywatelskiego Miasta Racibórz. Sugerował, aby rozpropagować głosowanie 

wśród najbliższych i rodziny. Radny podkreślił, że osobiście wspiera projekt  

pn. „Razem zmieńmy Park im. Miasta Roth w Raciborzu”. W ramach zgłoszonego 

projektu ww. park zostanie odświeżony.  

 

Ad 24. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków. 

  

 Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków Adrian Plura przekazał, że nie 

zostały zgłoszone żadne wnioski.  

 

Ad 25. Wolne wnioski i informacje. 

   

 Radny Franciszek Marcol zwrócił się do Starosty z zapytaniem, jaką kwotę 

otrzymał raciborski szpital z NFZ na funkcjonowanie lecznicy. Radny dodał,  

że w krótkim okresie czasu podane zostały trzy różne kwoty, tj.: 

1) ok. 4 mln. zł (najbardziej optymistyczna wersja), 

2) ok. 330 tys. zł (kwota podana przez Dyrektora Szpitala na wrześniowym posiedzeniu 

Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa), 



 10 

3) ok. 400 tys. zł (kwota podana przez Dyrektora Szpitala na konferencji prasowej, 

która odbyła się 18 września br.). 

 Wobec powyższego radny wniósł o podanie precyzyjnej kwoty, która jest do 

dyspozycji szpitala.   

 Ponadto radny odniósł się informacji przekazanej na wrześniowym posiedzeniu 

Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa dotyczącej pokrycia części straty szpitala za 

2018 r. Radny dopytywał, czy powyższa zmiana została ujęta w budżecie Powiatu. 

 Starosta Grzegorz Swoboda podkreślił, że Zarząd i Rada Powiatu Raciborskiego 

VI kadencji wykazują znaczne zaangażowanie w funkcjonowanie raciborskiego 

szpitala. Powiat pozyskał dwie karetki pogotowia ratunkowego, które zabezpieczą 

medycznie mieszkańców. Ponadto złożone zostały wnioski m.in. na dofinasowanie 

zakupu stołu operacyjnego oraz termomodernizacji szpitala wraz z wymianą źródeł 

ciepła. Starosta poinformował, że tylko 8 szpitali powiatowych nie jest zadłużonych.  

W dalszej części podziękował radnym VI kadencji, Radzie Społecznej oraz posłom  

i senatorom zaangażowanym w  kwestie raciborskiego szpitala.  

 Starosta podkreślił, że służba zdrowia boryka się z wieloma problemami. W dniu 

dzisiejszym Zarząd analizował program naprawczy szpitala. Podejmowane są działania, 

których celem jest zabezpieczenie dostępności mieszkańcom Powiatu do usług 

medycznych, a także poprawa jakości usług oraz funkcjonowania szpitala, m.in. remont 

drogi dojazdowej do szpitala. Wsparcia finansowego na przedmiotowy remont udzielił 

Prezydent Miasta Raciborza. Starosta dodał ponadto, że podjęty zostanie również temat 

parkingu przyszpitalnego. Pozyskane przez szpital środki finansowe są pokłosiem pism, 

które zostały przesłane do Wojewody Śląskiego oraz Ministra Zdrowia o udzielenie 

wsparcia finansowego dla szpitala. Szpital ma do wykonania wiele zadań, na które nie 

ma zabezpieczonych środków finansowych. Raciborska lecznica praktycznie 

funkcjonuje jak szpital wojewódzki. Starosta podkreślił, że analizował wykresy  

z których wynikało, że w raciborskim szpitalu leczy się wiele osób spoza Powiatu, 

zwłaszcza na oddziale zakaźnym. Starosta przekazał, że został poinformowany o 

przyznaniu kwoty w wysokości ok. 3.900.000 zł na szpital. Dodał ponadto, że spotkał 

się z dyrektorem wojewódzkiego oddziału NFZ celem omówienia wyceny świadczeń 

punktowych. Przedmiotowa wycena systematycznie się zmienia z 3 %, 5%, 7%  

czy też 12%  i ma to bezpośredni wpływ na bilans szpitala. Głównym problemem jest 

zbyt niska wycena punktowa świadczeń medycznych realizowanych na terenie szpitala. 

Starosta dodał, że starania podjęte o zwiększenie kwoty ryczałtu są jednym z kolejnych 
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etapów starań o poprawę sytuacji finansowej szpitala. Wcześniej, dzięki wsparciu 

Wiceministra Adama Gawędy, udało się pozyskać dodatkowe środki finansowe na 

operacje zaćmy. Starosta dodał, że jako mieszkaniec przygranicznej miejscowości, 

zgłaszał, że mieszkańcy są przewożeni przez firmy do Czech na zabiegi. Po 

wprowadzeniu rządowych programów dotyczących m. in. operacji zaćm czy zabiegów 

endoprotez stawów raciborski szpital jest w stanie wykonywać ww. zabiegi na bieżąco, 

bez kolejek. Starosta podkreślił, że ma to pozytywny wpływ na wykonanie budżetu na 

poszczególnych oddziałach. Nadwykonania za ubiegły rok, w kwocie ponad 2 mln zł 

zostały ujęte we wzroście kwoty ryczałtu. Kolejna transza, która ma być przekazana, ma 

być rozliczona jeszcze w tym roku według miesięcy. Jest to kwota ok. 1.600.000 zł. 

Każda kwota, która wpływa do budżetu będzie miała pozytywny wpływ na bilans 

szpitala. Starosta dodał także, że w oparciu o zmienione przepisy prawne Powiat jest 

zobligowany do pokrycia straty szpitala. W przeciągu kilkunastu lat Powiat wsparł 

wieloma milionami raciborski szpital. Starosta wyznaczył do udzielenia wyjaśnień 

dotyczących zmian w budżecie Powiatu Skarbnika Powiatu Romana Nowaka. 

 Radny Franciszek Marcol zaznaczył, że w ubiegłym roku szpital odnotował 

stratę, a z wypowiedzi Starosty wynika, że kwota 2 mln zł  przekazano z tytułu 

nadwykoń  z ubiegłego roku. Radny zapytał, na co zostanie wydatkowana kwota  

2 mln zł. 

 Starosta Grzegorz Swoboda przekazał, że odpowiedzi na pytanie radnego udzieli 

Skarbnik Powiatu. Zaznaczył także, że kolejna sesja Rady Powiatu Raciborskiego 

będzie poświęcona m.in. szpitalowi.  

Skarbnik Powiatu Roman Nowak poinformował, że w lipcu 2019 r. Powiat 

pokrył 2 mln zł straty szpitala za 2018 r. Stosowne przesunięcia środków finansowych 

na ten cel zostały dokonane na czerwcowej sesji Rady Powiatu Raciborskiego,  

tj. wprowadzono wówczas do budżetu nieumorzoną część pożyczki szpitala w kwocie  

1 mln zł. i przeznaczono je na pokrycie straty szpitala. Dodatkowy 1 mln pochodził  

z przesunięcia środków z zadań oświatowych. Ponadto Skarbnik poinformował, że do 

końca marca 2020 r. Powiat jest zobligowany do pokrycia pozostałej kwoty  

ok. 2.800.000 zł.  

 Radny Franciszek Marcol zapytał, czy wspomniane 2 mln zł z nadwykonań będą 

źródłem pokrycia straty szpitala za 2018 r.  
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 Starosta Grzegorz Swoboda odpowiedział, że ww. środki finansowe nie mogą 

zostać wykorzystane na pokrycie straty szpitala. Przedmiotowe środki bilansują ryczałt 

za ubiegły rok i dotyczą nadwykonań, które zostały zrealizowane.  

Radny Franciszek Marcol zaznaczył, że ryczałt jest wyższy niż nadwykonania. 

Jest różnica pomiędzy kwotą za wykonanie usług medycznych za ubiegły rok,  

a znacznie podwyższoną kwotą ryczałtu. Radny podkreślił, że rachunkowo te dwie 

kwoty się nie bilansują.  

Starosta Grzegorz Swoboda podkreślił, że analizował sytuację personelu 

szpitala. W 2016 r. na wynagrodzenia wydatkowano 1.700.000 zł, aktualnie na 

wynagrodzenia wydaje się ok. 5.000.000 zł. Starosta podkreślił, że rosnące kwoty 

wynagrodzeń mają wpływ na zwiększenie się ryczałtu. Starosta wyznaczył do 

udzielenia wyjaśnień w powyższej kwestii Dyrektora Szpitala Ryszarda Rudnika.  

Dyrektor Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Ryszard 

Rudnik (dalej: Dyrektor Szpitala) odniósł się w pierwszej kolejności do pytania 

zadanego przez radnego Franciszka Marcola. Dyrektor Szpitala poinformował,  

że w ubiegłym roku łączny wzrost finansowania szpitala wyniósł 3.969.000 zł. Ryczałt 

wzrósł o 2.623.000 zł. Szpital jest finansowany w formie ryczałtu i w formie świadczeń 

odrębnie finansowanych. Zasada wzrostu ryczałtu jest określona, należy wykonać 100%  

ryczałtu za rok ubiegły i wówczas o tę kwotę, o którą przekroczony jest ryczałt możliwe 

jest na podstawie wyliczeń z algorytmu zwiększenie finansowania w okresie przyszłym. 

Na koniec 2018 r. ryczałt został przekroczony o kwotę 2.027.000 zł i ta kwota za  

2018 r. nie została rozliczona. NFZ analizując przekroczenie ryczałtu za 2018 r. 

zwiększył ryczałt o 2.623.000 zł. Środki te nie są przeznaczone na pokrycie kosztów 

nadwykonań, a na wykonanie świadczeń medycznych. Szpital musi wykonać procedury 

medyczne za kwotę 2.623.000 zł. Zwiększenie wykonań w okresach poprzedzających 

jest podstawą do zwiększenia finansowania w formie ryczałtu. Zasada ta została 

wprowadzona wraz z utworzeniem sieci szpitali i zgodnie z nią, jeżeli szpital chce mieć 

zwiększony ryczałt musi wykazać w poszczególnych okresach sprawozdawczych 

zwiększoną ilość wykonania ryczałtu powyżej 100%.  

Dyrektor Szpitala poruszył jeszcze kwestię środków w kwocie 1.345.000 zł, 

którą raciborski szpital dodatkowo ma otrzymać z NFZ w 2019 r. Przedmiotowa kwota 

dotyczy wzrostu ryczałtu o 3% na zwiększone finansowanie. Powyższa kwota jeszcze 

nie została przekazana. Zgodnie z oświadczeniem dyrektora NFZ jest to kwota 

przyznana proporcjonalnie do okresu, zatem finansowanie będzie zwiększone od 
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września do końca roku. Dyrektor Szpitala poinformował, że jest to kwota 448.000 zł  

(a nie 1.345.000 zł), o którą będzie zwiększone finansowanie szpitala.  

Dyrektor Szpitala poinformował, że był ostatnio na spotkaniu w NFZ z uwagi na 

fakt, że zwiększone zostało również finansowanie od września na Izbie Przyjęć o kwotę 

ok. 140.000 zł. W powyższej sprawie został już podpisany aneks z NFZ. Dyrektor 

Szpitala dodał, że niewykluczone jest, że jeszcze inne zakresy będą dodatkowo 

finansowane.  

Przewodniczący Rady Adam Wajda poinformował, że korespondencja, która 

wpłynęła w okresie międzysesyjnym znajduje się do wglądu w Wydziale 

Organizacyjnym.  

Przekazał również, iż kolejna sesja zgodnie z planem pracy rady odbędzie się 

 29 października 2019 r. o godz. 15:00. Tematem przewodnim sesji będzie: „Informacja 

o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019”. 

 

Ad 26.  Zamknięcie obrad.  

 

Wobec wyczerpania wszystkich punktów porządku obrad, Przewodniczący Rady 

Powiatu Raciborskiego Adam Wajda zakończył XI sesję Rady Powiatu Raciborskiego. 

Podziękował wszystkim za udział w sesji i zamknął obrady XI sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego o godz. 16:00. 

 

 

Protokołowała:  

Inspektor  

w Wydziale Organizacyjnym       

                     

Agnieszka Bartula     

                                                                                           

      Przewodniczący Rady  

           Adam Wajda 


