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OR.IV.0022.1.41.2020 

 

PROTOKÓŁ  NR 99/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 3 listopada 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 o nieobecności 

Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzeja Chroboczka. Ponadto przekazał,  

że Sekretarz Powiatu Beata Bańczyk wykonuje pracę zdalną.  

Starosta w imieniu swoim oraz zebranych przywitał na posiedzeniu Dyrektora Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Ryszarda Rudnika. 

Starosta rozszerzył porządek posiedzenia o materiały dodatkowe, tj. o: 

1) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania/nieprzyznania 

nagrody rocznej za 2019 r. Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

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

2) mail otrzymany ze Związku Powiatów Polskich, w którym przekazano pismo przewodnie 

wraz z Uchwałą Nr XVII/197/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego  

z dnia 19 października 2020 r. w sprawie sytuacji szpitala powiatowego,  

3) informację nt. otrzymanej w 2020 r. odpłatności za pobyt w Domu dla Matek z Dziećmi 

„Maja” w Raciborzu, 

które zostaną omówione w pkt 6 protokołu.  

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.  

Starosta wyznaczył Członków Zarządu, Sekretarza Powiatu oraz Skarbnika Powiatu 

do zreferowania poszczególnych punktów porządku posiedzenia, zgodnie z podziałem 
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kompetencji w zakresie nadzoru i koordynacji spraw prowadzonych w komórkach 

organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu i jednostkach organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego.  

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 98/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 27 października 2020 r.  

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

od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r., bilansu na dzień 30.09.2020 r., opisu sytuacji 

finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec września 

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

30.09.2020 r. – referuje Dyrektor. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy bieżące. 

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

6. Materiały dodatkowe.  

 

Starosta przekazał, że kolejne planowane posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie  

10 listopada 2020 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 98/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 27 października 2020 r., po zgłoszeniu wniosku o sprostowanie 

zapisów na str. 3.  

 

Ad. 2 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków  

i strat za okres od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r., bilansu na dzień 30.09.2020 r., opisu 

sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec 
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września 2020 r., wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 

30.09.2020 r. 

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

573377. 

Szczegółowych informacji w ww. sprawie udzielił Dyrektor Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu, który poinformował, że sytuacja finansowa Zakładu jest dobra. Zwrócił uwagę, 

że w rachunku zysków i strat przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi na koniec  

III kwartału 2020 r. wynoszą 87 599 425,00 zł (wzrost o 31 % w stosunku do analogicznego                                  

okresu roku 2019), a koszty działalności operacyjnej wynoszą 86 959 624,00 zł (wzrost  

o 20 % w stosunku do analogicznego okresu roku 2019).  

Z przedstawionego zestawienia przychodów i kosztów wynika, iż na koniec września 

bieżącego roku Zakład zanotował zysk netto w wysokości 5 546 654,00 zł.                                 

Za dziewięć miesięcy br. Szpital, po raz pierwszy od wielu lat, wypracował nadwyżkę 

przychodów netto ze sprzedaży produktów nad kosztami działalności operacyjnej  

w wysokości 639 801,00 zł. 

Dyrektor poinformował, że na dzień 30 września br. zobowiązania wymagalne wynoszą 

665 940,00 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości – 547 976,00 zł. Prezydent Miasta 

Racibórz odmówił częściowo umorzenia podatku od nieruchomości argumentując, że sytuacja 

finansowa lecznicy jest dobra. Być może zostaną umorzone odsetki od podatku  

od nieruchomości.  

Dyrektor podkreślił, iż zysk netto, który uzyskał Szpital na koniec III kwartału 2020 r. robi 

wrażenie, jednakże rzeczywisty obraz sytuacji finansowej to zysk ze sprzedaży wynoszący 

639 801,00 zł. 

Starosta poinformował, że sytuacja finansowa Szpitala szczegółowo omawiana była podczas 

ostatniego posiedzenia Rady Społecznej oraz posiedzenia Komisji Zdrowia, Polityki 

Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Raciborskiego. 

Dyrektor odniósł się do stanu zatrudnienia w lecznicy, podkreślając, że braki kadrowe lekarzy 

i pielęgniarek są problemem całej służby zdrowia w Polsce. Poinformował, że w ostatnim 

okresie czasu udało się pozyskać do pracy w Zakładzie dwóch internistów, pulmonologa  

oraz anestezjologa. Na dzień dzisiejszy prawie 100 osób przebywa na zwolnieniach 

lekarskich, z tego 70 to pielęgniarki, a 27 osób objętych zostało kwarantanną.  

Następnie Dyrektor odniósł się do doniesień medialnych związanych ze zmianami w dodatku 

covidowym dla medyków. Zgodnie z przekazanymi informacjami od 1 listopada 2020 r. 
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dodatkowe wynagrodzenie w związku ze zwalczeniem epidemii COVID-19 otrzymają: 

personel SOR, izb przyjęć, zespołów ratownictwa medycznego oraz diagności laboratoryjni. 

Dodatek został podwojony i wynosi aktualnie 100 % wynagrodzenia wynikającego z umowy 

o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Środki na dodatkowe wynagrodzenie pochodzą  

z budżetu państwa, z części której dysponentem jest Minister Zdrowia. Narodowy Fundusz 

Zdrowia odpowiada za przekazanie środków na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia 

do placówek medycznych.  

Dyrektor przekazał, że jeśli chodzi o nasz Szpital to dodatek covidowy otrzymają zespoły 

ratownictwa medycznego. Natomiast diagności laboratoryjni go nie otrzymają,  

gdyż nie wykonują testów na COVID-19. 

Dyrektor poinformował, że w Szpitalu leczonych jest 160 pacjentów covidowych,  

na dzień 2 listopada br. były wolne pojedyncze łóżka na pediatrii i chirurgii. Odniósł się także 

do trudnej sytuacji w jakiej znaleźli się ratownicy medyczni. Raciborski szpital zatrudnia  

ok. 60 ratowników medycznych. Zdarzają się sytuacje, że dyspozytor wysyła ratowników  

w różne części naszego województwa, stąd często wykazują oni pracę w ramach godzin 

nadliczbowych. W przypadku podejrzenia zakażenia się koronawirusem przez ratownika, 

wyłączeniu podlega cały zespół. Mimo trudności pogotowie ratunkowe działa.  

Dyrektor przekazał, że w tzw. części czystej Szpitala w październiku br. wykonano  

197 zabiegów planowych czyli tyle co w październiku roku minionego. Podkreślił,  

że wykonywane są jedynie zabiegi planowe m.in. na chirurgii, ginekologii, ortopedii  

czy okulistyce. Nie ma możliwości, aby przyjąć pacjenta, który np. uległ wypadkowi, gdyż 

Izba Przyjęć przyjmuje wyłącznie pacjentów covidowych.  

Dyrektor poinformował o zwiększonej ilości porad udzielanych w ramach całodobowej, 

nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Od 1 października br. poradnia działa ponownie  

na ul. Gamowskiej 3. W związku z faktem, iż większość przychodni podstawowej opieki 

zdrowotnej na Śląsku jest zamknięta, a lekarze udzielają jedynie teleporad medycznych,  

dużo pacjentów korzysta z Poradni Lekarza POZ w zakresie nocnej i świątecznej opieki 

zdrowotnej.  

Z kolei działające ponownie od początku czerwca poradnie specjalistyczne przy Gamowskiej 

obsłużyły ok. 12 tys. pacjentów czyli mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.  

Od października br. również pacjenci bez koronawirusa mogą korzystać z usług 

diagnostycznych wykonywanych przez firmę TOMMA.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną Referatu Spraw 

Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r., bilansu 

na dzień 30.09.2020 r., opisu sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala 

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

dla oddziałów, etatyzacji na dzień 30.09.2020 r. oraz postanowił o dalszym monitorowaniu 

sytuacji finansowej Szpitala. Jednocześnie przyjął wyjaśnienia Dyrektora Szpitala dot. stanu 

zatrudnienia w jednostce. 

W tym miejscu Dyrektor Ryszard Rudnik opuścił posiedzenie. 

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

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

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

574275. 

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

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

Raciborskiego na 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 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

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

574287. 

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

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

Raciborskiego na 2020 rok, 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.  

 



 

 

6 

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 

574291. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert 

na powierzenie do realizacji zadań publicznych z zakresu administracji rządowej 

realizowanych przez Powiat Raciborski w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. 

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

573961. 

Odpowiadając na pytanie Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Józefa Stukatora,  

Starosta wyjaśnił, iż po rozeznaniu nie ma możliwości, aby radcy prawni/adwokaci w ramach 

punktów pomocy prawnej działających w Krzyżanowicach czy Raciborzu dyżurowali  

np. co dwa tygodnie, po kilka godzin w pozostałych gminach powiatu, udzielając nieodpłatnej 

pomocy prawnej mieszkańcom. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji konkursowej  

do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie  

do realizacji zadań publicznych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat 

Raciborski w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej. 

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

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu  

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

573956. 

Wicestarosta poinformował, że w związku z przejęciem, od dnia 1 listopada 2020 r.,  

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu części zadań realizowanych 

dotychczas przez stanowisko pracy ds. dziecka i rodziny w Referacie Spraw Społecznych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu zachodzi konieczność upoważnienia Dyrektora 

Centrum do:  

1) podpisywania porozumień w sprawach dotyczących przyjęcia dziecka do rodziny 

zastępczej, rodzinnego domu dziecka lub placówki opiekuńczo – wychowawczej 

funkcjonującej na terenie Powiatu Raciborskiego oraz warunków jego pobytu i wysokości 

wydatków na jego opiekę i wychowanie, z powiatem właściwym ze względu na miejsce 

zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej;  

2) podpisywania porozumień w sprawach dotyczących umieszczenia dziecka, którego 

miejscem zamieszkania przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej jest 

Powiat Raciborski, w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce 

opiekuńczo –  wychowawczej oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego 

opiekę i wychowanie, z powiatem na terenie którego funkcjonuje rodzina zastępcza, 

rodzinny dom dziecka lub placówka opiekuńczo – wychowawcza. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu do zawierania porozumień. 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego 

konkursu ofert pn. „Przeprowadzenie w roku 2020 programu psychologiczno  

– terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”. 

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

574171. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji konkursowej  

do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Przeprowadzenie 
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w roku 2020 programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc  

w rodzinie”. 

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

 

Ad. 4 

 

Starosta 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 30.09.2020 r. 

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

574114. 

Starosta przekazał, że w związku z utrzymującym się stanem epidemii wirusa COVID-19 

sytuacja finansowa Spółki PKS jest ciężka. Starta netto za III kwartał br. wynosi 49 139,17 zł.  

Od 2 listopada 2020 r. do odwołania wprowadzono wakacyjny rozkład jazdy w kursowaniu 

autobusów. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się i przyjął kwartalną informację o spółce 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o. według stanu na dzień 

30.09.2020 r.   

 

Wicestarosta przedstawił opinię prawną w sprawie negocjacji po unieważnieniu konkursu 

ofert, która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 574458. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z opinią prawną z dnia 30 października 2020 r.  

w sprawie negocjacji po unieważnieniu konkursu ofert. Jednocześnie postanowił, iż gdyby 

zgodnie z opinią Komisji konkursowej miało dojść do unieważnienia otwartego konkursu 

ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

instytucjonalnej pieczy zastępczej, wówczas należy przeprowadzić ponowny konkurs ofert. 

 

Ad. 5 

 

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 XI/175/2020 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
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sporządzonego na dzień 31.12.2019 r. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu i pokrycia straty netto. 

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 

574422. 

 

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 XXI/176/2020 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 28 września 2020 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej 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.  

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

574423. 

 

Ad. 6 

 

W tym miejscu Starosta rozpoczął omawianie materiałów dodatkowych.  

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyznania/nieprzyznania nagrody rocznej za 2019 r. Dyrektorowi Samodzielnego 

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

w Raciborzu. 

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

574719. 

Starosta poinformował, że Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu złożyła wniosek  

o przyznanie nagrody wraz z uchwałą nr 9/2020 Rady Społecznej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z dnia 14 października 2020 r. w sprawie przyznania 

nagrody pieniężnej Dyrektorowi Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w oparciu o zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej 

dyrektorowi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ustalone w Uchwale  

Nr 25/90/2015 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 27 maja 2015 r. rozpatrzył 

przedmiotowy wniosek, w związku z zatwierdzeniem przez Radę Powiatu Raciborskiego 

sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2019 r. Uchwałą Nr XXI/175/2020 

z dnia 28 września 2020 r.  

W związku z powyższym Starosta zaproponował, aby przyznać Panu Ryszardowi Rudnikowi 

Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu nagrodę roczną za 2019 r. w wysokości 40 000,00 zł.  

Propozycja ta spotkała się z akceptacją zebranych.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2019 r. 

Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020. 

 

Starosta omówił mail otrzymany ze Związku Powiatów Polskich, w którym przekazano pismo 

przewodnie wraz z Uchwałą Nr XVII/197/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego  

z dnia 19 października 2020 r. w sprawie sytuacji szpitala powiatowego.  

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

576455. 

Starosta przekazał, że Rada Powiatu Aleksandrowskiego podjęła Uchwałę Nr XVII/197/2020 

z dnia 19 października 2020 r. w sprawie sytuacji szpitala powiatowego. W przyjętym 

stanowisku apeluje m.in. o zapłatę za świadczenia wykonane ponad limit, zwiększenie 

wyceny procedur medycznych przy jednoczesnym zwiększeniu ryczałtu.  

Jak podkreślił Starosta problem poruszany przez Radę Powiatu Aleksandrowskiego jest 

powszechnie znany i dotyczy większości szpitali powiatowych w Polsce.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z ww. korespondencją. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z informacją przygotowaną przez Referat Spraw 

Społecznych nt. otrzymanej w 2020 r. odpłatności za pobyt w Domu dla Matek z Dziećmi 

„Maja” w Raciborzu. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 574910. 
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Skarbnik Powiatu przedstawił pismo Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu w sprawie wyrażenia zgody na prefinansowanie wydatków 

ze środków własnych Powiatu Raciborskiego w wysokości 22 000,00 zł w związku  

z realizacją przez jednostkę projektu: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia 

zawodowego w powiecie raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 573457. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu nr CKZiU1.KF.311.46.2020  

z dnia 26 października 2020 r. wyraził zgodę na prefinansowanie wydatków ze środków 

własnych Powiatu Raciborskiego w wysokości 22 000,00 zł w związku z realizacją  

przez jednostkę projektu: „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego  

w powiecie raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego  

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

Wicestarosta przedstawił aktualną sytuację, jaka panuje w jednostkach organizacyjnych 

Powiatu Raciborskiego związaną z wykonanymi testami na obecność koronawirusa  

SARS-CoV-2 oraz wynikającymi z tego nieobecnościami.  

 

Po przeprowadzonej dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Biura 

Obsługi Starosty wystąpić do Prezydenta Miasta Racibórz z prośbą o udostępnienie koncepcji 

połączenia zamku i muzeum, opracowanej przez radnego Dawida Wacławczyka  

oraz protokołu ze spotkania w ratuszu, poświęconemu omówieniu ww. koncepcji, w którym 

brali udział radni, pracownicy muzeum oraz zamku. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator po raz kolejny zwrócił uwagę  

na fatalny stan ul. Długiej w Łańcach, która dodatkowo wykorzystywana jest  

przez kierowców jako objazd do remontowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 935.  

W związku z powyższym zaapelował, aby wystąpić z pismem do ZDW w Katowicach  

z prośbą o pozyskanie środków finansowych na remont ul. Długiej w Łańcach.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił, aby pismo w ww. sprawie przygotował Kierownik 

Referatu Inwestycji i Rozwoju.  

 

W końcowej części Skarbnik Powiatu przedstawił założenia do projektu budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2021 r.  

 

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 3 listopada 2020 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 3 listopada 2020 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2020 rok (rezerwa). 

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

Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

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 powołania Komisji konkursowej  

do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie  

do realizacji zadań publicznych z zakresu administracji rządowej realizowanych  

przez Powiat Raciborski w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia upoważnienia 

Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu do zawierania 

porozumień. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania Komisji konkursowej  

do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert  

pn. „Przeprowadzenie w roku 2020 programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie”. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyznania nagrody rocznej  

za 2019 r. Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 


