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OR.IV.0022.1.46.2019 

 

PROTOKÓŁ  NR 52/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 14 listopada 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, Sekretarza Powiatu, Skarbnika 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 dodatkowe 

pismo Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu dotyczące: 

-  wniosku o umorzenie pożyczki wraz z odsetkami zgodnie z umową nr ZS.8023.1.2.2019  

z dnia 4 stycznia 2019 r.,  

-  wniosku o zabezpieczenie środków na pożyczkę w 2020 r. w kwocie 3 miliony złotych. 

Powyższa propozycja spotkała się z akceptacją zebranych.  

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. 

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 51/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 5 listopada 2019 r.  



 

 

2 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

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

19 listopada 2019 r. o godz. 08.00.  

Starosta poinformował o nieobecności Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego  

Ewy Lewandowskiej do 15 listopada 2019 r.  

 

Ad. 1 

 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 51/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 5 listopada 2019 r. 

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu zapoznał zebranych z projektem 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 

494762. 

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 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 26 listopada 2019 r. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił 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 

494799. 
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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 postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 26 listopada 2019 r. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2020 roku na obszarze 

Powiatu Raciborskiego. 

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

492679. 

Starosta przypomniał, że przedmiotowy projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu  

w dniu 22 października 2019 r. 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 

przeprowadzenia 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 statusowej 

organizacji Zarząd skierował ww. projekt uchwały do konsultacji. Konsultacje prowadzono  

w formie pisemnego i elektronicznego wyrażenia opinii w terminie od 24 października  

2019 r. do 31 października 2019 r. Osobą uprawnioną do kontaktu z organizacjami 

pozarządowymi był Pan Andrzej Chwalczyk – Naczelnik Wydziału Komunikacji  

i Transportu. Żadna z organizacji pozarządowych nie wzięła udziału w konsultacjach. 

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 wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie 

pojazdów w 2020 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 26 listopada 2019 r. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. wyboru firmy 

audytorskiej, która przeprowadzi badanie sprawozdań finansowych Samodzielnego 

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

w Raciborzu sporządzonych odpowiednio na dzień 31.12.2019 r. i 31.12.2020 r. 
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

493153. 

Wicestarosta przekazał, że Dyrektor Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu 

złożył oferty firm na badanie sprawozdania finansowego Zakładu za rok 2019 i 2020,  

które wpłynęły do jednostki. Oferty złożyły następujące firmy: 

1) Krystyna Adamska – Biegły Rewident, Racibórz ul. Katowicka 21/18 – 11 000,00 zł 

+ VAT za 2019 r. i 11 000,00 zł + VAT za 2020 r.; 

2) SIMAR Ltd Sp. z o. o., Rybnik ul. Smolna 25 – 10 000,00 zł + VAT za 2019 r.                                

i 9 000,00 zł + VAT za 2020 r.; 

3) Piotr Błaszczyk – Biegły Rewident, Katowice ul. Zaopusta 46E – 13 900,00 zł + VAT                      

za 2019 r. i 13 900,00 zł + VAT za 2020 r.; 

4) General Audyt Sp. z o. o., Katowice ul. Staromiejska 6/10d – 8 500,00 zł + VAT                       

za 2019 r. i 8 500,00 zł + VAT za 2020 r.; 

5) Primefields Sp. z o. o., Katowice ul. Graniczna 29 – 8 900,00 zł + VAT za 2019 r.                                 

i 8 900,00 zł + VAT za 2020 r. 

Ww. oferty zostały dołączone do przedmiotowej karty informacyjnej.  

W karcie informacyjnej znajduje się również wykaz firm badających sprawozdanie finansowe 

Szpitala za lata 1999 –2018. Dokonując wyboru firm badających sprawozdanie finansowe 

Szpitala w poprzednich latach brano pod uwagę przede wszystkim proponowaną cenę badania 

oraz to czy firma prowadzi działalność gospodarczą na terenie powiatu. Ważne było również 

to, aby w poszczególnych latach badanie przeprowadzały różne firmy. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną Referatu Spraw 

Społecznych dot. wyboru firmy audytorskiej, która przeprowadzi badanie sprawozdań 

finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu sporządzonych odpowiednio na dzień 31.12.2019 r.  

i 31.12.2020 r. Decyzja co do wyboru firmy audytorskiej, która przeprowadzi badanie 

sprawozdań Szpitala podjęta zostanie po ustaleniach z radnymi na posiedzeniach komisji 

stałych.  

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie firmy 

audytorskiej, która przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego 

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

w Raciborzu sporządzonego na dzień 31.12.2019 r. oraz na dzień 31.12.2020 r. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

493167. 

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 wyboru firmy audytorskiej, która przeprowadzi badanie 

sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu sporządzonego na dzień 31.12.2019 r.  

oraz na dzień 31.12.2020 r. oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 26 listopada 

2019 r. Jednocześnie polecił przekazać radnym na sesję informację dodatkową w zakresie 

wyboru firmy audytorskiej, która przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego 

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

Rostka w Raciborzu sporządzonego na dzień 31.12.2019 r. oraz na dzień 31.12.2020 r. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  

oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2019 wraz z informacją dodatkową pt. „Stan 

wykorzystania środków PFRON na dzień 8 listopada 2019 roku”.  

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

495076. 

Wicestarosta poinformował, że Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu dokonał ponownej oceny otrzymanych wniosków o dofinansowanie  

oraz wydatkowania przyznanych jednostce środków finansowych PFRON i zaproponował 

dokonanie kolejnych przesunięć środków będących w dyspozycji Centrum. 

Dyrektor proponuje zmniejszyć środki przeznaczone na realizację następujących zadań: 

1) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych o kwotę 10 001,00 zł; 

2) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych o kwotę 

800,00 zł; 

3) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się  

i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych o kwotę 

623,31 zł.  
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Uzyskane oszczędności w łącznej kwocie 11 424,31 zł Dyrektor proponuje przeznaczyć  

na realizację zadania – dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie 

odrębnych przepisów. 

W toku dyskusji ustalono, że doświadczenia podziału środków PFRON przeznaczonych  

na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w roku 2019 będą 

podstawą przygotowania podziału tych środków na rok 2020.  

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 zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2019 oraz postanowił  

o jego przekazaniu na sesję w dniu 26 listopada 2019 r. Jednocześnie polecił przekazać 

radnym na sesję informację dodatkową pt. „Stan wykorzystania środków PFRON  

na dzień 8 listopada 2019 roku”.  

Ponadto Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych przekazać ww. projekt 

uchwały Powiatowej Społecznej Radzie Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu, 

celem zaopiniowania. 

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

opracowania projektu budżetu Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

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

495362. 

Skarbnik Powiatu szczegółowo przedstawił uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2020 rok. 

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie opracowania 

projektu budżetu Powiatu Raciborskiego na 2020 rok, po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu 

autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2019.  
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Starosta podziękował Skarbnikowi Powiatu oraz pracownikom Wydziału Finansowego  

za rzetelne i sumienne przygotowanie projektu budżetu Powiatu Raciborskiego na 2020 rok, 

które poprzedzone były wieloma uzgodnieniami, trwającymi praktycznie do dnia 

poprzedzającego posiedzenie.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

opracowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2020-2032. 

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

495369. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie opracowania projektu Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2020-2032. 

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

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

harmonogramu kontroli planowych organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, rodzin 

zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz placówek opiekuńczo  

– wychowawczych w roku 2020. 

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

492078. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie harmonogramu kontroli planowych 

organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy 

dziecka oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych w roku 2020. 

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

 

Ad. 4 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt postanowienia Zarządu Powiatu Raciborskiego dotyczący 

zawieszenia postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Dyrektora Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu w sprawie 

ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
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nr 2 „Mechanik” w Raciborzu w stosunku do nieruchomości położonej w Raciborzu  

przy ul. Armii Krajowej, stanowiącej działkę nr 245/61 (k.m.6), obręb Ostróg,  

o pow. 0,0271 ha, a stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego, do czasu rozstrzygnięcia 

zagadnienia wstępnego, tj. wykonania podziału geodezyjnego działki nr 245/61,  

oraz uregulowania stanu prawnego nowopowstałych działek geodezyjnych. 

Ww. projekt postanowienia znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem 

UID 494323. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął postanowienie dotyczące zawieszenia postępowania 

administracyjnego wszczętego na wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu w sprawie ustanowienia trwałego zarządu  

na rzecz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu  

w stosunku do nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. Armii Krajowej, stanowiącej 

działkę nr 245/61 (k.m.6), obręb Ostróg, o pow. 0,0271 ha, a stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego, do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego, tj. wykonania podziału 

geodezyjnego działki nr 245/61, oraz uregulowania stanu prawnego nowopowstałych działek 

geodezyjnych, po wniesieniu autopoprawki redakcyjnej polegającej na uaktualnieniu składu 

Zarządu. 

Po zmianie, ww. postanowienie znajduje się w aktach sprawy SN.I.6844.118.2019 

prowadzonej przez Referat Gospodarki Nieruchomościami. 

 

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 

494841. 

Skarbnik Powiatu przekazał, że po przygotowaniu przedmiotowej karty informacyjnej 

otrzymał dodatkowe zmiany w planie finansowym Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek podległych na 2019 rok. 
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Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu  

dot. zapoznania się z protokołem z posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. z dnia 31 października 2019 r. oraz analizy kwartalnej 

informacji o spółce za III kwartał 2019 r. 

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

493361. 

Wicestarosta przekazał, że przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej PKS Sp. z o. o.  

w dniu 31 października 2019 r. było:  

1) przedstawienie przez Zarząd bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki na koniec 

września 2019 r., 

2) prognoza wyniku finansowego Spółki na koniec roku obrotowego, 

3) przyjęcie kwartalnej informacji sporządzonej przez Zarząd Spółki za III kwartał  

2019 r.,  

4) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Umowy Spółki sporządzonego  

na dzień 24 października 2019 r.  

Zgodnie z oświadczeniem Prezesa Zarządu PKS Sp. z o.o. przedstawione dane o sytuacji 

finansowej Spółki stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem nr 3/31.10./2019 z przebiegu 

posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu odbytego w dniu 31 października  

2019 r. w siedzibie Spółki oraz przyjął kwartalną informację o Spółce za III kwartał 2019 r.     

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Wydziału Organizacyjnego  

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OR.VII.272.21.2019  

pn.: „Kompleksowe usługi pocztowe na rzecz Starostwa Powiatowego w Raciborzu”. 

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

494652. 

Szczegółowych informacji w ww. sprawie udzieliła Sekretarz Powiatu, która przekazała,  

że w dniu 8 listopada 2019 r. odbyło się otwarcie ofert na realizację zamówienia  

pn. „Kompleksowe usługi pocztowe na rzecz Starostwa Powiatowego w Raciborzu”. 

W przedmiotowym postępowaniu została złożona 1 oferta Poczty Polskiej SA, przy czym 

kwota oferty z ceną (brutto) za realizację przedmiotu zamówienia wyniosła 468 795,71 zł. 
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Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 459 400,00 zł brutto,  

tj. w 2020 roku 225 000,00 zł brutto, w 2021 roku 234 440,00 zł brutto. 

W budżecie Powiatu Raciborskiego na realizację tego zadania na rok 2020 zabezpieczono 

kwotę 225 000,00 zł brutto, będącą w dyspozycji Referatu Administracyjnego (dział 750, 

rozdział 75020, § 4300 oraz rozdział 85321, § 4300). W związku z powyższym poproszono  

o zwiększenie środków na realizację zamówienia o kwotę 9 355,71 zł brutto.  

Skarbnik Powiatu przekazał, że brak jest możliwości zwiększenia budżetu Wydziału 

Organizacyjnego na 2020 rok. Należy ograniczyć inne wydatki. 

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

0 głosów wstrzymujących – wyraził zgodę na sfinansowanie zamówienia publicznego 

OR.VII.272.21.2019 pn. „Kompleksowe usługi pocztowe na rzecz Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu” do kwoty 468 795,71 zł brutto (tj. w 2020 r. 234 355,71 zł brutto, 2021 r. 

234 440,00 zł brutto) w ramach środków zaplanowanych w dziale 750, rozdziale 75020. 

Jednocześnie ze względu na trudną sytuację finansową Powiatu Raciborskiego Zarząd polecił 

Kierownikowi Referatu Administracyjnego wystosować pismo do naczelników/kierowników 

komórek organizacyjnych Starostwa w sprawie ograniczenia wydatków w zakresie usług 

pocztowych do niezbędnego minimum, w tym do wysyłania korespondencji w formie 

elektronicznej we wszystkich formalnie możliwych przypadkach.  

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków  

i strat za okres od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r., bilansu na dzień 30.09.2019 r., opisu 

sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec 

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

30.09.2019 r. 

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

495153. 

Wicestarosta przekazał, że z przedstawionego przez Dyrektora Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu zestawienia kosztów i przychodów wynika, iż na koniec września bieżącego 

roku Zakład zanotował stratę w wysokości 3 102 182,00 zł, jest to strata o 3 199 900,00 zł 

niższa od straty w analogicznym okresie 2018 roku wynoszącej 6 302 082,00 zł. Wpływ  

na wielkość straty miało umorzenie Szpitalowi przez Powiat 1 000 000,00 zł pożyczki z roku 

2018. Uwzględniając amortyzację w wysokości 2 379 186,00 zł Zakład za III kwartały  

2019 roku zanotował niedobór finansowy w wysokości 722 996,00 zł. W porównaniu  
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z niedoborem po II kw. br. niedobór po III kw. Zmalał o 601 329,00 zł. Jednocześnie szacuje 

się, iż starta za 2019 r. wyniesie około 2 000 000,00 zł. 

W okresie dziewięciu miesięcy bieżącego roku zobowiązania ogółem, w stosunku                             

do zobowiązań na dzień 31.12.2018 r., zmalały o kwotę 3 714 150,00 zł i na dzień 

30.09.2019 r. wynosiły 31 778 547,00 zł.  

Przedstawiona w załączeniu do karty informacyjnej tabela obrazuje zmianę stanu zatrudnienia 

od dnia 28.06.2004 r. do dnia 30.09.2019 r. W porównaniu ze stanem na dzień 30.06.2019 r. 

zatrudnienie w Szpitalu zmalało o 17,61 etatu i wynosiło 571,03 etatu. Zwiększenie 

zatrudnienia nastąpiło w grupie „inny wyższy” o 1,00 etat oraz w grupie „ratownicy 

medyczni” o 1,00 etatu. Zmniejszenie zatrudnienia nastąpiło w grupie „lekarze” o 3,62 etatu, 

w grupie „pielęgniarki” o 11,00 etatów, w grupie „położne” o 3,99 etatu oraz w grupie 

„niższy” o 1,00 etat.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną dot. rachunku zysków i strat 

za okres od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r., bilansu na dzień 30.09.2019 r., opisu sytuacji 

finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec września 

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

30.09.2019 r. Jednocześnie postanowił o dalszym monitorowaniu sytuacji finansowej 

Szpitala. Ponadto Dyrektor na kolejnym posiedzeniu wyjaśni, czy zmniejszenia zatrudnienia 

nie zagraża realizacji zadań Szpitala. 

 

Starosta przedstawił: 

1) wniosek Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu o zmianę terminu spłaty pożyczki 

udzielonej Szpitalowi zgodnie z umową nr ZS.8023.1.2.2019 z dnia 4 stycznia 2019 r., 

który znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 495364, 

2) dodatkowe pismo Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu dotyczące: 

-  wniosku o umorzenie pożyczki wraz z odsetkami zgodnie z umową nr ZS.8023.1.2.2019  

z dnia 4 stycznia 2019 r.,  

-   wniosku o zabezpieczenie środków na pożyczkę w 2020 r. w kwocie 3 miliony złotych,  

które znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 495479. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z:  

1) wnioskiem Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu o zmianę terminu spłaty pożyczki 

udzielonej Szpitalowi zgodnie z umową nr ZS.8023.1.2.2019 z dnia 4 stycznia 2019 r.,  
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2) pismem Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu dotyczącym: 

-  wniosku o umorzenie pożyczki wraz z odsetkami zgodnie z umową nr ZS.8023.1.2.2019  

z dnia 4 stycznia 2019 r.,  

-   wniosku o zabezpieczenie środków na pożyczkę w 2020 r. w kwocie 3 miliony złotych 

oraz postanowił, że do ich omówienia powróci na kolejnym posiedzeniu, w obecności 

Dyrektora.  

 

Starosta poinformował, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego  

VI kadencji odbędzie się w dniu 21 listopada 2019 r. o  godz. 08:30 w Szpitalu Rejonowym 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 494653. 

 

Starosta zapoznał zebranych z Uchwałą Nr XII/81/2019 Rady Powiatu Sejneńskiego  

z dnia 30 października 2019 r. w sprawie sytuacji szpitala powiatowego. 

Ww. Uchwała znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 495029. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z Uchwałą Nr XII/81/2019 Rady Powiatu 

Sejneńskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie sytuacji szpitala powiatowego  

i przyjął ją do wiadomości. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Powiatowego Zarządu 

Dróg w Raciborzu nr NF.DP.3121.25.2019.GM z dnia 14 listopada 2019 r., przedstawionym 

przez Skarbnika Powiatu, wyraził zgodę na dokonanie przesunięć pomiędzy zadaniami,  

tj. zmniejszenie o kwotę 3 012,00 zł z zadania pn. „Przebudowa ciągu pieszego  

przy DP 3540S ul. Dębiczna w Raciborzu”, a zwiększenie na zadaniu pn. „Przebudowa 

chodnika przy DP 3544S w Pogrzebieniu ul. Pamiątki”.  

 

Ad. 5 

 

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 XII/95/2019 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 29 października 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2019 rok. 



 

 

13 

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 

494348. 

 

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 XII/96/2019 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 29 października 2019 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2019 – 2032. 

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 

494352. 

 

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

0 głosów wstrzymujących – zaakceptował kartę informacyjną Referatu Edukacji  

do określenia realizacji: 

1) Uchwały Nr XII/97/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 października 2019 r.  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Raciborzu w czteroletnie I Liceum 

Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Raciborzu wchodzące w skład Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, 

2) Uchwały Nr XII/98/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 października 2019 r.  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum 

Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu w czteroletnie II Liceum 

Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Raciborzu, 

3) Uchwały Nr XII/99/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 października 2019 r.  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum 

Ogólnokształcącego nr 1 dla Dorosłych w Raciborzu w czteroletnie Liceum 

Ogólnokształcące nr 1 dla Dorosłych w Raciborzu wchodzące w skład Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, 
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4) Uchwały Nr XII/100/2019  Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 października 2019 r.  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum 

Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Raciborzu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące 

dla Dorosłych w Raciborzu wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, 

5) Uchwały Nr XII/101/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 października 2019 r.  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 1 

im. Księżnej Eufemii Raciborskiej w Raciborzu w pięcioletnie Technikum nr 1  

im. Księżnej Eufemii Raciborskiej w Raciborzu wchodzące w skład Zespołu Szkół 

Ekonomicznych w Raciborzu, 

6) Uchwały Nr XII/102/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 października 2019 r.  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 2 

w Raciborzu w pięcioletnie Technikum nr 2 w Raciborzu wchodzące w skład Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, 

7) Uchwały Nr XII/103/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 października 2019 r.  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 3 

w Raciborzu w pięcioletnie Technikum nr 3 w Raciborzu wchodzące w skład Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, 

8) Uchwały Nr XII/104/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 października 2019 r.  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 4 

w Raciborzu w pięcioletnie Technikum nr 4 wchodzące w skład Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, 

9) Uchwały Nr XII/105/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 października 2019 r.  

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Centrum Kształcenia 

Praktycznego w Raciborzu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Raciborzu 

wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” 

w Raciborzu, 

10) Uchwały Nr XII/106/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 października  

2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej utworzenia Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 z siedzibą w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwał, a Referat Edukacji 

odpowiedzialny za ich realizację.  
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

494362. 

 

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

0 głosów wstrzymujących – zaakceptował kartę informacyjną Referatu Inwestycji  

i Remontów do określenia realizacji Uchwały Nr XII/107/2019 Rady Powiatu Raciborskiego 

z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości stawek opłat 

za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu raciborskiego. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Inwestycji  

i Remontów odpowiedzialny za jej realizację.  

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

493764. 

 

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

0 głosów wstrzymujących – zaakceptował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych 

do określenia realizacji Uchwały Nr XII/108/2019 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań  

z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań  

w roku 2019. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację.  

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

493268. 

 

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

0 głosów wstrzymujących – zaakceptował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych 

do określenia realizacji Uchwały Nr XII/109/2019 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego 

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

Rostka w Raciborzu. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację.  
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

493250. 

 

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 XII/110/2019 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 29 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia 

Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów. 

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

odpowiedzialny za jej realizację.  

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

494660. 

 

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 14 listopada 2019 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 14 listopada 2019 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie opracowania projektu budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie opracowania projektu Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2020-2032. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie harmonogramu kontroli planowych 

organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne 

domy dziecka oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych w roku 2020. 


