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OR.IV.0022.1.18.2020 

 

PROTOKÓŁ  NR 76/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 19 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.  

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Starosta poinformował,  

że w posiedzeniu weźmie udział Dyrektor Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu Ryszard Rudnik.  

Starosta rozszerzył porządek posiedzenia o materiał dodatkowy, tj. o projekt uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu. 

Na wniosek Wicestarosty, Starosta wycofał z porządku posiedzenia projekt uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest powiat raciborski, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat  

za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie wyższe oraz specjalności i form 

kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2020 roku (ww. projekt uchwały 

znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 522514). Jednocześnie 

polecił Kierownikowi Referatu Edukacji ponowne jego przygotowanie po uzyskaniu opinii 

związków zawodowych.  

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.  
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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.  

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres  

od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r., bilansu na dzień 31.03.2020 r., opisu sytuacji 

finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec marca 

2020 r., wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 

31.03.2020 r. oraz omówienie aktualnej sytuacji przekształconego Szpitala Rejonowego 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu – referuje Dyrektor Szpitala Ryszard Rudnik. 

2. Przyjęcie Protokołu Nr 75/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z dnia 12 maja 2020 r. 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

5. Sprawy bieżące.  

 

Starosta poinformował, że kolejne planowane posiedzenie będzie miało miejsce  

w tut. Starostwie 26 maja 2020 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

Starosta w imieniu swoim oraz zebranych przywitał na posiedzeniu Dyrektora Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu Ryszarda Rudnika. Jednocześnie poprosił o omówienie karty 

informacyjnej Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres  

od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r., bilansu na dzień 31.03.2020 r., opisu sytuacji finansowej, 

zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec marca 2020 r., 

wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 31.03.2020 r.  

oraz aktualnej sytuacji przekształconego Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

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

536362. 

Dyrektor Ryszard Rudnik poinformował, że w styczniu i lutym 2020 r. Szpital otrzymał 

przychody z NFZ na bardzo dobrym poziomie wynoszącym ok. 7 000 000,00 zł. Z kolei  

w marcu br. otrzymane przychody wyniosły 10 660 026,00 zł. Jest to sytuacja wyjątkowa, 

gdyż w dotychczasowej historii działalności lecznicy przychody na I kwartał były bardzo 

niskie. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi za I kwartał 2020 r. wyniosły 

25 480 163,00 zł, a w analogicznym okresie roku ubiegłego – 20 619 621,00 zł (wzrost  

o 24 %). Na koniec marca bieżącego roku Zakład zanotował zysk netto w wysokości 

414 562,00 zł, w analogicznym okresie ubiegłego roku Szpital zanotował stratę w wysokości 

3 456 701,00 zł. Ryczałt za kwiecień 2020 r. sięga kwoty ok. 5 000 000,00 zł. Zdaniem 

Dyrektora pozostawienie finansowania szpitala w takiej wysokości znacznie poprawiłoby 

jego działalność.   

Wykonane przychody za styczeń i luty br. wpłynęły bardzo korzystnie na otrzymany ryczałt 

w marcu tego roku i były tzw. bazą wyjściową dla przekazanego ryczałtu „covidowego”. 

Marzec był miesiącem nietypowym, gdyż częściowo był rozliczny za świadczenia medyczne, 

a za część miesiąca wypłacono ryczałt „covidowy”. Nie ujęto w nim kosztów związanych  

z przekształceniem szpitala. Dyrektor podkreślił, że koszty związane z przystosowaniem 

szpitala jednoimiennego były ogromne (wykonanie prac remontowych, zakup środków 

ochrony osobistej) i wyniosły ok. 1 200 000,00 zł – 1 300 000,00 zł. Zostaną one 

odzwierciedlone w rachunku zysków i strat w kwietniu 2020 r.  

Dyrektor przekazał, że sposób finansowania szpitala nie jest aktualnie do końca określony 

przez NFZ. Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez NFZ lecznica otrzymuje ryczałt 

„covidowy” i jest on wyliczany na podstawie poprzednich okresów rozliczeniowych. Dzienny 

ryczałt wynosi 169 000,00 zł, łączne przychody „covidowe” to kwota 6 332 000,00 zł.   

Na wynik finansowy szpitala mają wpływ także dochody za produkty rozliczeniowe,  

tj. za pacjentów, którzy są leczeni w szpitalu oraz za łóżka, które są w gotowości. Nowe 

produkty „covidowe” oraz ryczałt podstawowy (ok. 4 000 000,00 zł) spowodowały,  

że przychody w marcu br. wyniosły 10 660 026,00 zł. 

Dyrektor Ryszard Rudnik poinformował, że Ministerstwo Zdrowia zwróciło się z wnioskiem 

o podanie kosztów związanych z funkcjonowaniem szpitala jednoimiennego. 

Prawdopodobnie planowane jest obniżenie ryczałtu, nawet za poprzednie miesiące 2020 r.  

Rozliczenie kosztów poniesionych w kwietniu br. zobrazuje, jak kształtuje się sytuacja 
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finansowa lecznicy. W miesiącu tym wzrosły koszty usług obcych, m.in. z tytułu sprzątania 

szpitala o kwotę 320 000,00 zł. Wszystko to stwarza obawy, że kryzys finansowy dosięgnie 

szpitale, które wpierw otrzymały ryczałty na zadawalającym poziomie, a teraz planuje się  

im je zabrać.  

Dyrektor wyjaśnił, iż lekarze, którzy aktualnie pracują w szpitalu musieli zrezygnować  

z możliwości dodatkowego zarabiania w innych placówkach. Z tego tytułu lekarze otrzymają 

rekompensatę. Będzie ona refundowana przez NFZ, a szpital będzie wypłacał te środki. 

Ponadto zwrócił uwagę, że po przekształceniu szpitala w jednoimienny, sposób jego 

organizacji pracy jest inny, tzn. na oddziałach w trakcie dyżurów nocnych pracują dwaj 

lekarze przez cały czas (przed przeprofilowaniem był obecny jeden lekarz). W związku z tym 

nie ma nadwyżek personelu medycznego. Dodał, że szpital aplikuje o środki z RPO,  

które przeznaczone będą na inwestycje (m.in. na budowę zbiornika na tlen).  

Odpowiadając na pytanie Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzeja Chroboczka 

Dyrektor wyjaśnił, iż roboty budowlane w związku z przekształceniem szpitala  

w jednoimienny zostały wykonane i trudno jest określić, kiedy szpital będzie wracał  

do normalnej pracy. W związku z tym, iż na Śląsku odnotowuje się wzrost zachorowań  

na COVID-19 można się spodziewać, że pacjentów w raciborskim szpitalu będzie przybywać.  

Z kolei Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator zapytał o planowane 

ograniczenie liczby szpitali jednoimiennych w kraju.  

W tym miejscu Starosta poinformował, że w dniu 14 maja 2020 r. wystąpił z pismem  

do Ministra Zdrowia z prośbą o ujęcie w decyzji o zamykaniu niektórych jednoimiennych 

szpitali zakaźnych Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.   

W piśmie podkreślono, że realizacja polecenia nr 28/2020 Wojewody Śląskiego w sprawie 

zmiany struktury organizacyjnej szpitala w ten sposób, aby przekształcić go w jednoimienny 

szpital zakaźny, przyniosła również negatywne skutki w wymiarze lokalnym. Społeczność 

powiatu raciborskiego oraz przyległych gmin z powiatów sąsiednich została pozbawiona 

możliwości skorzystania ze świadczeń zdrowotnych udzielanych do dnia 15 marca 2020 r. 

przez zespół ambulatoryjnych poradni specjalistycznych Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu. Znacznemu ograniczeniu uległa również dostępność pacjentów  

do diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej. 

Za zamknięciem jednoimiennego szpitala zakaźnego w Raciborzu przemawia również fakt,  

iż na terenie województwa śląskiego funkcjonuje oprócz naszego szpitala jeszcze                           

6 innych szpitali zakaźnych w miejscowościach: Tychy, Zawiercie, Bytom, Chorzów, 
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Częstochowa, Cieszyn. Dodatkowo podkreślono, że w odległości około 35 km od Raciborza, 

na terenie województwa opolskiego, w Kędzierzynie – Koźlu funkcjonuje również 

jednoimienny szpital zakaźny. W przypadku zlikwidowania przez Ministra Zdrowia 

jednoimiennego szpitala zakaźnego w Raciborzu zadeklarowano gotowość zabezpieczenia 

medycznego mieszkańców powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego w naszym szpitalu. 

Jednocześnie Starosta dodał, że Minister Zdrowia na konferencji prasowej podkreślił,  

iż od 1 czerwca br. sukcesywnie będzie przywracana funkcja normalnej pracy w szpitalach 

jednoimiennych, rozpocznie się ona od miejsc, gdzie jest najmniej nowych zakażeń, najmniej 

pacjentów. Proces ten poprzedzą konsultacje z wojewodami i z dyrektorami wojewódzkimi 

NFZ.  

Dyrektor Ryszard Rudnik przypomniał, że na wspomnianej konferencji prasowej Minister 

Zdrowia informował, że w Lubelskiem, w szpitalu jednoimiennym na 300 łóżek jest  

17 pacjentów. Podobna sytuacja ma miejsce na terenie województwa warmińsko-

mazurskiego. Jednakże szpital w Raciborzu musi być przygotowany na wzrost liczby 

pacjentów, w związku z dużą liczbą zachorowań na COVID-19 wśród górników i ich rodzin.  

Dodał, że odmrożenie szpitala, o którym mówił Starosta, w pierwszej kolejności polegałoby 

na przywróceniu działalności chirurgii i ortopedii (po wydzieleniu strefy czystej, z której 

mogliby korzystać pacjenci bez koronawirusa i jednoczesnym zachowaniu strefy dla chorych 

na COVID-19).  

Następnie Dyrektor odniósł się do planowanego uruchomienia od 1 czerwca 2020 r. poradni 

specjalistycznych. Przekazał, że otrzymał na piśmie zgodę NFZ na wznowienie działalności 

11 poradni. Stosowne uzgodnienia nastąpiły też z Sanepidem oraz strażą pożarną. Aktualnie 

trwają prace budowlane. Porady specjalistyczne będą świadczone w budynku poradni  

przy ul. Gamowskiej, jednakże wejście główne do nich znajdzie się na końcu obiektu,  

w miejscu dotychczasowego wejścia do dziennego oddziału chemioterapii. Poradnie będą 

działać w normalnym trybie, czyli pacjent będzie miał bezpośredni kontakt z lekarzem  

(za wyjątkiem poradni chorób zakaźnych, gdzie będą udzielane teleporady). Kolejne poradnie 

w zależności od możliwości kadrowych będą wznawiały działalność sukcesywnie.  

W poradniach będą pracować lekarze i pielęgniarki, którzy nie mają styczności z chorymi  

na COVID-19. Przepisy nie pozwalają na łączenie pracy w szpitalu jednoimiennym z innym 

miejscem świadczenia usług medycznych.  

Ze względów bezpieczeństwa liczba przyjmowanych pacjentów będzie dostosowywana  

do aktualnie obowiązujących wymagań. Przy wejściu do poradni zostanie zmierzona 
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temperatura ciała oraz nastąpi dezynfekcja rąk. Obowiązkowo każdy pacjent będzie musiał 

posiadać własną maseczkę. Pacjenci, którym wizyty zostały anulowane w okresie  

od 16 marca do 31 maja 2020 r. powinni kontaktować się telefonicznie ze szpitalem  

w ostatnim tygodniu maja br., celem ustalenia nowego terminu, biorąc pod uwagę dalszą 

potrzebę wizyty w danej poradni specjalistycznej. Jednorazowo w gabinecie będzie 

znajdować się jedna osoba, druga oczekująca przed gabinetem, kolejne na zewnątrz budynku. 

Wprowadzony zostanie system umawiania na konkretną godzinę. Dyrektor podkreślił 

potrzebę przywrócenia aktywności poradni specjalistycznych, mając na uwadze fakt,  

że prawie przez dwa miesiące nie funkcjonowały poradnie w całym kraju.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną Referatu Spraw 

Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r., bilansu 

na dzień 31.03.2020 r., opisu sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu na koniec marca 2020 r., wybranych wskaźników statystycznych 

dla oddziałów, etatyzacji na dzień 31.03.2020 r. oraz postanowił o dalszym monitorowaniu 

sytuacji finansowej Szpitala. Ponadto Dyrektor wyjaśnił, iż pod pozycją Inne przychody 

operacyjne rachunku zysków i strat zaksięgowane zostały: darowizny rzeczowe, środki 

ochrony osobistej z Agencji Rezerw Materiałowych, darowizny osób fizycznych, pieniężne 

rozliczenia w ramach darowizn, korekta deklaracji na PFRON, różnice w cenach leków.  

W tym miejscu Dyrektor Ryszard Rudnik opuścił posiedzenie. 

 

Ad. 2 

 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 75/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 12 maja 2020 r. 

 

Ad. 3 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania 

środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu. 

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

537717. 
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Starosta poinformował, że Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 

w Raciborzu zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe dla Komendy w wysokości  

40 000,00 zł, które byłoby przeznaczone za pośrednictwem Funduszu Wsparcia  

na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z instalacją paneli 

fotowoltaicznych na budynkach Komendy Powiatowej PSP w Raciborzu.  

Zgodnie z deklaracją przystąpienia do przedsięwzięcia organizowanego przez Komendę 

Wojewódzką PSP w Katowicach związanego ze złożeniem wniosku do WFOŚiGW 

dotyczącego dofinansowania do instalacji fotowoltaicznej Komenda ma szansę pozyskać  

75 %  kwoty kosztów tego przedsięwzięcia. Koszt instalacji to kwota ok. 280 000,00 zł,  

a wkład własny stanowi 25 % tej kwoty czyli ok. 70 000,00 zł. Wnioskowana kwota 

40 000,00 zł byłaby przeznaczona na zrealizowanie ww. zadania i stanowiłaby część wkładu 

własnego, jaki Komenda musi zapewnić w celu pomyślnego zakończenia tej inwestycji.  

Po dyskusji, Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego pozytywnie zaakceptowali pozycję 

przekazania środków finansowych w wysokości 40 000,00 zł dla Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków 

inwestycyjnych związanych z planowaną instalacją paneli fotowoltaicznych w budynkach 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu. Stosowne zmiany  

w budżecie zostaną omówione przez Skarbnika Powiatu w pkt 4 protokołu.  

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 przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej 

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

w dniu 26 maja 2020 r.  

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok (rezerwa ogólna). 

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

536776. 

Nawiązując do ustaleń, o których mowa powyżej Skarbnik Powiatu wyjaśnił,  

że do przedmiotowego projektu uchwały należy wnieść autopoprawki polegające  

na zwiększeniu o kwotę 20 000,00 zł planu wydatków Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania 
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Kryzysowego, z przeznaczeniem na dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej  

na budynkach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu i zmniejszeniu 

planu rezerwy ogólnej o kwotę 20 000,00 zł.  

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, po wniesieniu autopoprawek przez Skarbnika Powiatu 

zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

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

nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawił 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 

536777. 

Nawiązując do ustaleń, o których mowa powyżej Skarbnik Powiatu wyjaśnił,  

że do przedmiotowego projektu uchwały należy wnieść autopoprawki polegające  

na zwiększeniu o kwotę 20 000,00 zł planu wydatków Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego, z przeznaczeniem na dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej  

na budynkach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu i zmniejszeniu 

o kwotę 20 000,00 zł planu wydatków Starostwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie  

do ww. instalacji.  

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, po wniesieniu autopoprawek przez Skarbnika Powiatu 

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 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 

536778. 
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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. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował 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 

536779. 

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 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania 

zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Projekt uchwały dotyczy pozytywnego 

zaopiniowania wniosku Wójta Gminy Pietrowice Wielkie w sprawie zaliczenia drogi  

ul. Spacerowej położonej w miejscowości Kornice oznaczonej w ewidencji gruntów jako 

działka nr 271 (na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową do ostatniego budynku)  

k.m. 5 obręb Kornice, do kategorii dróg gminnych. 

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

536988. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania zaliczenia drogi  

do kategorii dróg gminnych. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia Wicestarosty Marka Kurpisa do reprezentowania Powiatu Raciborskiego  

na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą  
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– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą  

w Raciborzu w dniu 22 maja 2020 r. 

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

536725. 

Wicestarosta wyjaśnił, iż w trakcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki 

działającej pod firmą – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu  

Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu w dniu 22 maja 2020 r. planuje się podwyższenie kapitału 

zakładowego Spółki, który wynosi 5 904 000,00 zł o kwotę 360 000,00 zł, do wysokości 

6 264 000,00 zł, w drodze utworzenia nowych 720 równych i niepodzielnych udziałów  

o wartości nominalnej po 500,00 zł. Wszystkie nowo utworzone udziały w podwyższonym 

kapitale zakładowym Spółki objęte zostaną przez dotychczasowego wspólnika – Powiat 

Wodzisławski.  

Wicestarosta dodał, że zmiana § 24 umowy spółki polegać będzie m.in. na określeniu,  

że Wspólnik Powiat Raciborski powołuje i odwołuje dwóch członków Rady Nadzorczej, 

natomiast Wspólnik Powiat Wodzisławski powołuje i odwołuje jednego członka Rady 

Nadzorczej.   

Ponadto na wniosek Zarządu Spółki, poparty pozytywną opinią Rady Nadzorczej, 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników będzie procedować uchwałę w sprawie wyrażenia 

zgody na wykup (zakup) dwóch autobusów objętych umowami leasingu nr 59054  

oraz nr 59055 o wartości przekraczającej 50.000 euro. Analiza finansowa wykazała,  

że wcześniejsze wykupienie tych pojazdów przyniesie Spółce korzyści w postaci 

oszczędności na opłatach w ubezpieczeniu OC i za autocasco, a przede wszystkim pozwoli 

obniżyć koszty bieżącej rekompensaty wpłacanej przez Powiat Wodzisławski.  

Z kolei na wniosek Prezesa Damiana Knury Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ustali 

wysokość stałej części wynagrodzenia, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe 

Prezesa na poziomie 2-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Obniżone wynagrodzenie będzie 

przysługiwać Prezesowi w okresie od dnia 1 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r.  

Po upływie okresu, o którym mowa powyżej, podstawowe wynagrodzenie miesięczne Prezesa 

powróci do dotychczasowej wysokości.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Wicestarosty  
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Marka Kurpisa do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na Nadzwyczajnym 

Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą – Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu w dniu 22 maja 2020 r.  

i zobowiązał do wykonywania prawa głosu w sprawie: 

1) uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKS w Raciborzu Sp. z o. o.  

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. i związanej z tym zmiany umowy spółki 

- głosować ,,za”, 

2) uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKS w Raciborzu Sp. z o. o.  

w sprawie zmiany § 24 umowy spółki Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej  

w Raciborzu Sp. z o. o. 

- głosować „za”, 

3) uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKS w Raciborzu Sp. z o. o.  

w sprawie wyrażenia zgody na wykup (zakup) dwóch autobusów objętych umowami leasingu 

nr 59054 oraz nr 59055 o wartości przekraczającej 50.000 euro 

- głosować „za”, 

4) uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKS w Raciborzu Sp. z o. o.  

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego podstawowego Prezesa Zarządu 

PKS w Raciborzu Sp. z o. o. 

- głosować „za”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Ad. 5 

 

Skarbnik Powiatu omówił kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. umieszczenia  

w Biuletynie Informacji Publicznej informacji, o których mowa w art. 37 ustawy o finansach 

publicznych. 

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

536695. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął oraz polecił Wydziałowi Finansowemu umieścić  

w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Raciborzu w terminie  

do dnia 31 maja 2020 r. informacje nt.: 

1) wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego, w tym kwoty deficytu/nadwyżki w 2019 roku, 
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2) kwoty wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  

oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), 

3) kwoty zobowiązań wymagalnych, 

4) kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty 

dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, 

5) wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń 

umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł,  

wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, 

6) wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Rozwoju Powiatu  

dot. zawieszenia nagradzania w formie stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród dla osób 

fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. 

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

536736. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją i zaakceptował rozwiązanie,  

że decyzja o zawieszeniu nagradzania w formie stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród 

dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe nie powoduje konieczności zmiany 

Uchwały Nr V/46/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie 

ustanowienia stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte 

wyniki sportowe. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu dot. zapoznania 

się z kwartalną informacją o spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. 

według stanu na dzień 31.03.2020 r.    

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

534792. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął kwartalną informację o spółce Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o. według stanu na dzień 31.03.2020 r.  
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Jednocześnie ustalił, iż na kolejne posiedzenie zostanie zaproszony Prezes Zarządu Spółki, 

celem przedstawienie szczegółowych informacji w ww. sprawie.  

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła informację o terminach posiedzeń komisji stałych Rady 

Powiatu Raciborskiego, zaplanowanych w maju 2020 r., która znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 536831. 

 

Następnie Sekretarz Powiatu omówiła wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Powiatu Raciborskiego VI kadencji z posiedzenia w dniu 13 maja 2020 r., który znajduje się 

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 536577.  

Sekretarz Powiatu poinformowała, że mając na uwadze ww. wniosek, wystąpiono o opinię 

prawną w przedmiocie petycji złożonej w dniu 4 maja 2020 r. skierowanej m.in. do Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu  

i stanu opieki zdrowotnej na terenie Powiatu Raciborskiego. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła: 

 

1) informację o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Raciborskiego 

VI kadencji, które odbędzie się dniu 20 maja 2020 r. o godz. 15:00 w Starostwie 

Powiatowym w Raciborzu (budynek A, parter, sala narad). Ww. informacja znajduje się  

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 537069,  

2) informację o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji, 

które odbędzie się w dniu 26 maja 2020 r. o  godz. 12:00 w Starostwie Powiatowym  

w Raciborzu (budynek A, parter, sala narad). 

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

537065. 

 

Następnie Sekretarz Powiatu przedstawiła zawiadomienie Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji o rozpoczęciu kontroli pn. „Wykonanie 

budżetu Powiatu Raciborskiego za 2019 rok.”. 

Ww. zawiadomienie znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

537040. 
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W ramach kontroli przeprowadzona zostanie analiza szczegółowych wykazów: 

 

1) wydatków za rok 2019 z Działu 600 (Transport i łączność) dotyczących realizacji zadania 

pn. „Przebudowa chodnika przy DP 3544S w Pogrzebieniu ul. Pamiątki” (kompletna  

i szczegółowa dokumentacja w tym dokumenty związane z przetargiem, kosztorys, umowy  

na wykonanie pełnego zakresu zadania, komplet umów i faktur, wydruk z ewidencji 

analitycznej wydatków), 

2) dochodów i wydatków za rok 2019 z Działu 010 (Rolnictwo i łowiectwo) dotyczących 

zadania pn. „Scalanie gruntów na terenie obrębu Krzyżanowice”, 

3) dochodów i wydatków za rok 2019 z Działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej) dotyczących  Klubu Integracji Społecznej w Raciborzu. 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że wystąpiono do merytorycznych komórek 

organizacyjnych tut. Starostwa o przygotowanie niezbędnych materiałów do kontroli.  

 

 

Starosta poinformował, że trwają ostatnie prace związane z przygotowaniem raportu o stanie 

Powiatu Raciborskiego za 2019 r. W przygotowania te zaangażowane są głównie pracownicy 

Wydziału Organizacyjnego, tj. Agnieszka Bartula i Magdalena Kolorz. Raport zostanie 

przedstawiony na kolejnym posiedzeniu.  

 

 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że w dniu 12 maja 2020 r. do tut. Starostwa wpłynął mail 

od wnoszącego petycję w sprawie Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu  

i stanu opieki zdrowotnej dla obywateli na terenie Powiatu Raciborskiego, który dotyczy 

okazania stosownej uchwały Zarządu Powiatu o przekazaniu petycji (części) do wojewody  

i dyrekcji Szpitala. Ponadto zwrócono się o informację o trybie i sposobie rozpatrzenia petycji 

przez Radę Powiatu.   

Ww. mail znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 536278. 

Nawiązując do ww. maila z dnia 12 maja 2020 r. dotyczącego trybu rozpatrywania petycji 

członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego przypomnieli, że zapoznali się z petycją złożoną 

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 na posiedzeniu  

w dniu 5 maja 2020 r.  
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Na przedmiotowym posiedzeniu Zarząd Powiatu Raciborskiego uznał się za organ 

niewłaściwy do rozpatrzenia petycji i przekazał ją do rozpatrzenia w części: 

 

1) Wojewodzie Śląskiemu, 

2) Dyrektorowi Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, 

3) Radzie Powiatu Raciborskiego. 

 

Podjęte rozstrzygnięcie Zarządu wpisano do protokołu nr 74/2020 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 5 maja 2020 r.   

Zgodnie z § 74 ust. 2 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. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r. poz. 6384 i poz. 7449) oprócz 

uchwał Zarząd może podejmować inne rozstrzygnięcia, w tym opinie i stanowiska. Protokoły 

z posiedzeń Zarządu Powiatu Raciborskiego są publikowane w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie www.bip.powiatraciborski.pl.  

Ponadto poinformowano wnoszącego petycję, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870) adresat petycji, który jest niewłaściwy  

do jej rozpatrzenia przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia 

jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym 

równocześnie podmiot wnoszący petycję. Wobec powyższego Zarząd Powiatu Raciborskiego 

był zobligowany do przekazania petycji Dyrektorowi Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu do rozpatrzenia w części według swojej właściwości.  

Z kolei Rada Powiatu Raciborskiego rozpatruje petycję w ramach odrębnego postępowania. 

Informacje o przebiegu postępowania są aktualizowanie w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

 

Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 

2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  

z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 878). Poinformowała,  

że z dniem 25 maja 2020 r. do odwołania wprowadzone zostaną ograniczenia  

w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Raciborzu w zakresie bezpośredniej obsługi 

klientów poprzez m.in. określenie, że dopuszczalna liczba klientów przebywających, w tym 
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samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno 

stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi klientów. 

 

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 19 maja 2020 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 19 maja 2020 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2020 rok (rezerwa ogólna).  

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

Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2020. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2020 rok. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania zaliczenia drogi  

do kategorii dróg gminnych. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia Wicestarosty  

Marka Kurpisa do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na Nadzwyczajnym 

Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą – Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu w dniu 22 maja 2020 r. 

 


