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OR.IV.0022.1.16.2020 

 

PROTOKÓŁ  NR 74/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 5 maja 2020 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. Posiedzenie odbyło się w budynku A, na parterze, w sali narad  

z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.  

Starosta poinformował, że posiedzenie zwołano w trybie pilnym, ze względu  

na konieczność dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 r. Przyjęcie 

protokołu z posiedzenia w dniu 28 kwietnia 2020 r. nastąpi w trakcie planowanego, kolejnego 

posiedzenia.  

Starosta rozszerzył porządek posiedzenia o dodatkowy pkt 9 dot. przedstawienia  

przez Skarbnika Powiatu oraz Sekretarza Powiatu informacji o planowanej reorganizacji 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu i jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego.  

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – przyjął szczegółowy porządek posiedzenia,  

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

3. Sprawy bieżące.  
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4. Przedstawienie przez Skarbnika Powiatu oraz Sekretarza Powiatu informacji o planowanej 

reorganizacji Starostwa Powiatowego w Raciborzu i jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego. 

 

 

Starosta poinformował, że kolejne planowane posiedzenie będzie miało miejsce  

w tut. Starostwie 12 maja 2020 r. o godz. 08.00.  

 

 

Ad. 1 

 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie założenia 

Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 w Raciborzu i włączenia do Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu oraz projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 2 w Raciborzu  

i włączenia do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”  

w Raciborzu. 

Ww. projekty uchwał znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID: 

532261 i 532260. 

Wicestarosta przypomniał, że ww. projekty uchwał omawiane były na posiedzeniu  

w dniu 31 marca 2020 r. Zgodnie z ustaleniami ponownie przeanalizowano, a następnie 

uzgodniono ich treść z nadzorem prawnym Wojewody Śląskiego.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 1 w Raciborzu i włączenia 

do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu oraz postanowił  

o jego przekazaniu na najbliższą sesję Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 2 w Raciborzu i włączenia 
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do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu  

oraz postanowił o jego przekazaniu na najbliższą sesję Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

 

Ad. 2 

 

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

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

534306. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2020 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

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 2020. 

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

534307. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2020, 

po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany planów finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

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

534309. 
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Skarbnik Powiatu poinformował, że w ostatnim czasie, w związku z pandemią koronawirusa 

Powiat Raciborski notuje niższe wpływy podatkowe do budżetu. Sytuacja ta powoduje utratę 

podstawowych dochodów powiatu. W konsekwencji prowadzi to do konieczności 

drastycznego ograniczania wydatków bieżących. W związku z powyższym w projekcie 

uchwały zaproponowano zmniejszenia planu wydatków będących w dyspozycji jednostek 

organizacyjnych (na podstawie wykazanych propozycji zmniejszeń) w łącznej kwocie  

1 727 609,00 zł. Do odwołania środki te zostają „zamrożone” i są do wyłącznej dyspozycji 

Zarządu Powiatu Raciborskiego. Ponadto do wyłącznej dyspozycji Starosty przekazano kwotę 

871 779,00 zł, o której mowa w karcie informacyjnej Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2020 rok (pkt 3 protokołu). Powyższe zmiany pozwolą kontrolować wydatki, 

co w konsekwencji przyczyni się do zachowania płynności finansowej Powiatu 

Raciborskiego. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego 

na 2020 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska omówiła projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie minimalnych stawek czynszu z tytułu najmu  

i dzierżawy oraz opłat z tytułu obciążenia ograniczonymi prawami rzeczowymi 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. 

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

534494. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska przypomniała, że uchwałą  

z dnia 13 marca 2018 r. Zarząd ustalił minimalne stawki czynszu z tytułu najmu i dzierżawy 

oraz opłat z tytułu obciążenia ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości 

stanowiących własność Powiatu Raciborskiego, zmieniając tym samym uchwałę  

z dnia 22 marca 2011 r. W załączniku do uchwały z dnia 22 marca 2011 r. w § 2 Miesięczne 

stawki czynszu za grunty określono, że stawka czynszu gruntu przeznaczonego na cele inne 

wynosi 0,40 zł/m². Ponadto określono, że dyrektor jednostki mógł obniżyć minimalne stawki 

czynszu, jeżeli wymagały tego uzasadnione względy społeczne lub gospodarcze. 
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Z kolei w załączniku do uchwały z 13 marca 2018 r. wykreślono zapis dotyczący miesięcznej 

stawki czynszu za grunty przeznaczone na cele inne w wysokości 0,40 zł/m², natomiast 

wprowadzono w uchwale § 2, w którym określono, że Zarząd Powiatu Raciborskiego może 

obniżyć minimalne stawki czynszu z tytułu najmu i dzierżawy oraz opłat z tytułu obciążenia 

ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości stanowiących własność Powiatu 

Raciborskiego, jeżeli wymagają tego uzasadnione względy społeczne lub gospodarcze. 

W przygotowanym na dzisiejsze posiedzenie projekcie uchwały zaproponowano 

przywrócenie w pkt 2 załącznika zapisu dotyczącego przeznaczenia gruntu na cele inne  

wraz z określeniem stawki czynszu w wysokości 0,50 zł/m² oraz pozostawiono brzmienie § 2. 

Jak podkreśliła Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska projekt uchwały 

dotyczy ustalenia stawek minimalnych czynszu, które zawsze mogą zostać podwyższone.  

W trakcie dyskusji zebrani wnieśli autopoprawki polegające na poprawieniu numeracji 

paragrafów projektu uchwały oraz na dodaniu w pkt 1 - 2 załącznika słowa „minimalne”,  

a w pkt 3 słowa „minimalną”.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie minimalnych stawek czynszu z tytułu 

najmu i dzierżawy oraz opłat z tytułu obciążenia ograniczonymi prawami rzeczowymi 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego, po wniesieniu autopoprawek 

zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

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

nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

 

Ad. 3 

 

 

Skarbnik Powiatu omówił kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych  

na 2020 rok. 

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

534213. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek podległych na 2020 rok. 



 

 

6 

Starosta przedstawił Uchwałę Nr 4200/III/101/2020 III Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii  

o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Raciborskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu  

za 2019 rok. 

Ww. Uchwała znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 533203. 

RIO w Katowicach wydało pozytywną opinię o przedłożonym przez Zarząd Powiatu 

Raciborskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z Uchwałą Nr 4200/III/101/2020 III Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 23 kwietnia 2020 r.  

w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Raciborskiego sprawozdaniu  

z wykonania budżetu za 2019 rok. 

 

 

Starosta poinformował, że do Zarządu i Rady Powiatu Raciborskiego wpłynęła petycja 

złożona w dniu 4 maja 2020 r. w sprawie Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu i stanu opieki zdrowotnej dla obywateli na terenie Powiatu Raciborskiego. 

Ww. petycja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 534523. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z ww. petycją.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  

o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) przekazał Wojewodzie Śląskiemu do rozpatrzenia 

w części, zgodnie z właściwością, petycję w sprawie Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu i stanu opieki zdrowotnej dla obywateli na terenie Powiatu 

Raciborskiego, złożoną w dniu 4 maja 2020 r. w zakresie żądań dotyczących: 

 

1) trybu przekształcenia Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu  

w jednoimienny szpital zakaźny, 

2) doprowadzenia statusu przekształconego podmiotu leczniczego do stanu zgodnego  

z obowiązującymi przepisami. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  

o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) przekazał Radzie Powiatu Raciborskiego  

do rozpatrzenia w części, zgodnie z właściwością, petycję w sprawie Szpitala Rejonowego 
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im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu i stanu opieki zdrowotnej dla obywateli na terenie Powiatu 

Raciborskiego, złożoną w dniu 4 maja 2020 r. za wyjątkiem żądań dotyczących: 

 

1) trybu przekształcenia Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu  

w jednoimienny szpital zakaźny, 

2) doprowadzenia statusu przekształconego podmiotu leczniczego do stanu zgodnego  

z obowiązującymi przepisami, 

przekazanych do rozpatrzenia Wojewodzie Śląskiemu, 

3) doprowadzenia do poprawności prawnej statusu pracowników szpitala, 

4) przywrócenia wszystkich funkcji ambulatoryjnych szpitala,  

5) ustalenia, czy zapewnione zostały wszystkie możliwe źródła finansowania szpitala, stacji 

dializ oraz stacji ratownictwa medycznego, 

6) zapewnienia pacjentom przebywającym aktualnie w szpitalu całodobowej diagnostyki rtg, 

7) innych żądań dotyczących kwestii związanych z zarządzaniem podmiotem leczniczym, 

przekazanych do rozpatrzenia Dyrektorowi Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  

o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 870) przekazał Dyrektorowi Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu do rozpatrzenia w części, zgodnie z właściwością, petycję  

w sprawie Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu i stanu opieki zdrowotnej  

dla obywateli na terenie Powiatu Raciborskiego, złożoną w dniu 4 maja 2020 r. w zakresie 

żądań dotyczących: 

 

1) doprowadzenia do poprawności prawnej statusu pracowników szpitala, 

2) przywrócenia wszystkich funkcji ambulatoryjnych szpitala,  

3) ustalenia, czy zapewnione zostały wszystkie możliwe źródła finansowania szpitala, stacji 

dializ oraz stacji ratownictwa medycznego, 

4) zapewnienia pacjentom przebywającym aktualnie w szpitalu całodobowej diagnostyki rtg, 

5) innych żądań dotyczących kwestii związanych z zarządzaniem podmiotem leczniczym. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zaproponował,  

aby w trackie kolejnego posiedzenia Dyrektor Ryszard Rudnik omówił aktualną sytuację 



 

 

8 

przekształconego Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

Propozycja spotkała się z akceptacją zebranych.  

 

 

Starosta przypomniał, że w związku z przekształceniem, poleceniem nr 28/2020 Wojewody 

Śląskiego z dnia 15 marca 2020 r., Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu  

w jednoimienny szpital zakaźny zawieszona została działalność przyszpitalnych poradni 

specjalistycznych. Zdając sobie sprawę z ogromnych oczekiwań mieszkańców powiatu 

odnośnie przywrócenia aktywności poradni podjęto starania w kierunku stopniowej restytucji 

ich funkcjonowania. Zwrócono się do dyrektorów zakładów opieki zdrowotnej, działających 

na terenie powiatu o udzielenie informacji, czy są w stanie udostępnić pomieszczenia  

na uruchomienie jednej lub kilku przyszpitalnych poradni specjalistycznych i ewentualnie 

umożliwić lekarzom pracującym w ich zakładzie pracę w tej poradni. Uzyskano pozytywną 

odpowiedź w ww. zakresie od 5 zakładów opieki zdrowotnej działających na terenie powiatu.  

Mając na uwadze powyższe, Starosta poinformował, że wystąpił z pismem do p.o. Dyrektora 

Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach z prośbą 

o pilne zwiększenie lub pozyskanie kontraktów na realizację świadczeń w przedmiocie 

poradni specjalistycznych dla wskazanych zakładów opieki zdrowotnej. Jednocześnie 

poprosił o wsparcie w zakresie zabezpieczenia kadry lekarskiej, niezbędnej do realizacji 

zadania.  

 

 

Ad. 4 

 

 

Starosta oddał głos Sekretarzowi Powiatu i Skarbnikowi Powiatu, celem przedstawienia 

informacji o planowanej reorganizacji Starostwa Powiatowego w Raciborzu i jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego. 

Na wstępie Sekretarz Powiatu podkreśliła, że generalnym założeniem opracowywanych 

zmian są negatywne skutki gospodarcze wynikające z pandemii choroby zakaźnej  

COVID-19, które spowodowały stan zagrożenia dla finansów publicznych państwa,  

a w konsekwencji administracji samorządowej. W ostatnim czasie Powiat Raciborski notuje 

niższe wpływy do budżetu z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych  
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i prawnych oraz znaczne obniżenie poziomu finansowania zadań oświatowych.  

W perspektywie może to doprowadzić do wprowadzenia programu naprawczego dla całego 

Powiatu Raciborskiego. Koniecznym jest zatem zapewnienie wypłacalności Powiatu 

Raciborskiego poprzez ograniczenie do minimum poziomu wydatków bieżących  

i wprowadzenie rozwiązań zapewniających oszczędności, w szczególności w zakresie 

kosztów osobowych oraz kosztów funkcjonowania administracji powiatowej.  

Sekretarz Powiatu poinformowała, że Starosta Raciborski polecił przygotować w trybie 

pilnym koncepcję propozycji ograniczenia wymiaru zatrudnienia pracowników Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu o 10 % zawierającej przedstawienie zmniejszenia etatów, 

stanowisk do reorganizacji oraz stanowisk do likwidacji.  

Sekretarz Powiatu poinformowała, że na dzień 28 kwietnia 2020 r. zatrudnienie w Starostwie 

wynosi 139,25 etatu (141 osób).  

Sekretarz Powiatu zaproponowała, aby reorganizacja Starostwa była wprowadzana etapami,  

a jej zakończenie nastąpiło maksymalnie do 31 grudnia 2020 r. Następnie przedstawiła 

propozycję zasad, jakie będą obowiązywać w pierwszym etapie zmian:  

1) rozwiązanie umów o pracę z pracownikami posiadającymi prawo do emerytury i wiek 

emerytalny lub niezwłocznie po osiągnięciu przez nich tych uprawnień,  

2) niezatrudnianie na wolne miejsca po osobach odchodzących na emeryturę i na zastępstwa 

za pracowników chorych lub przebywających na długich urlopach 

(rodzicielski/wychowawczy) – rozdzielenie zadań między pozostałych pracowników  

lub przeniesienie z innych komórek organizacyjnych,  

3) nieprzedłużanie zatrudnienia pracowników zatrudnionych na czas określony, a gdy umowa 

jest zawarta na czas dłuższy niż do końca 2020 r. rozwiązanie jej z wcześniejszym 

terminem,  

4) wstrzymanie naborów, nie zawieranie umów o pracę z osobami z zewnątrz,  

5) rozważenie rozwiązania umów o pracę na zastępstwo. 

 

Etap, o którym mowa powyżej powinien być poprzedzony analizą struktury organizacyjnej 

Starostwa pod kątem przekształcenia wydzielonych komórek organizacyjnych, których 

zadania można włączyć do zakresu działania innych komórek, dokonując scalania 

pokrewnych zadań i połączenia zbliżonych kompetencji. Należałoby dokonać analizy zakresu 

i skali realizowanych zadań i rozważyć likwidację stanowisk lub redukcję wymiaru 

zatrudnienia w przypadku zadań, które nie będą realizowane (dotychczas fakultatywne)  
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i/lub zostaną ograniczone do ustawowego minimum lub zredukowane ilościowo.  

Po zatwierdzeniu do realizacji przez Zarząd propozycji reorganizacji Starostwa przygotowana 

zostanie zmiana regulaminu organizacyjnego.  

Następnie zebrani przystąpili do dyskusji nt. przedstawionych propozycji reorganizacji 

Starostwa. W jej trakcie Starosta podkreślił, aby przy zmianie struktury organizacyjnej 

Starostwa wskazywać pracownikom możliwość przeniesienia na wolne stanowisko w innej 

komórce organizacyjnej. Zdaniem Starosty reorganizacja Starostwa jest konieczna, brak 

działań w tym zakresie może doprowadzić, że już w październiku 2020 r. zabraknie środków  

na wynagrodzenia pracowników. 

Starosta dodał, że Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu w trybie pilnym planuje 

zatrudnić 3-4 pracowników, co wynika z faktu, że Urząd realizuje dodatkowe zadania 

wynikające z tzw. tarczy antykryzysowej. Jednocześnie zwrócił uwagę na fakt, że Agencja 

Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu zawiesiła działalność Punktu Informacji Turystycznej począwszy od połowy 

marca br. Zaproponował, aby zapewnić zatrudnienie 3 pracownikom Agencji przenosząc ich 

na trzy miesiące do Urzędu Pracy.  

Propozycja ta spotkała się z akceptacją zebranych. W związku z powyższym Starosta polecił, 

aby niezwłoczne czynności w tej sprawie podjęli Wicestarosta oraz Sekretarz Powiatu.  

Skarbnik Powiatu poinformował, że otrzymał od Starosty polecenie przygotowania w trybie 

pilnym analizy zmniejszenia o 10 % kosztów wynagrodzeń pracowników Starostwa. 

Przedstawione propozycje planowanej reorganizacji Starostwa mogą przynieść zmniejszenie 

tych kosztów o ok. 350 000,00 zł. Dodał, że ze wstępnej analizy danych zatrudnienie  

w jednostkach organizacyjnych Powiatu Raciborskiego można zmniejszyć, gdyż część 

pracowników posiada inne przychody, np. emerytury.  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator zasugerował, aby podjęcie decyzji  

o reorganizacji Starostwa poprzedziło rozważenie obniżenia wymiaru zatrudnienia 

pracowników Starostwa do ¾ etatu lub obniżenie wysokości wynagrodzeń pracowników  

o 10 %. Powyższą propozycję poparł Członek Zarządu Andrzej Chroboczek.  

Starosta podkreślił, że ze względu na trudną sytuację finansową Powiatu Raciborskiego 

reorganizacja powinna objąć również inne jednostki, a nie tylko Starostwo.  

Mając na uwadze trudną sytuację finansową, w tym niską realizację dochodów Powiatu 

Raciborskiego, nawiązując do ustaleń z posiedzenia w dniu 3 grudnia 2019 r.,  

Zarząd powrócił do dyskusji dot. utworzenia powiatowej jednostki organizacyjnej Centrum 
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Usług Wspólnych Powiatu Raciborskiego. Omówienie projektów uchwał w ww. sprawie 

nastąpi na kolejnym posiedzeniu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją o planowanej reorganizacji 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu i jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego. 

Dalsza dyskusja będzie miała miejsce na jednym z kolejnych posiedzeń. 

 

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 5 maja 2020 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 5 maja 2020 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2020. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2020 rok. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie minimalnych stawek czynszu z tytułu 

najmu i dzierżawy oraz opłat z tytułu obciążenia ograniczonymi prawami rzeczowymi 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. 

 


