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OR.IV.0022.1.1.2021 

 

PROTOKÓŁ  NR 108/2021 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 12 stycznia 2021 r.  

zdalny tryb obradowania   

z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość 

 

Na wstępie Starosta poinformował, że zgodnie z art. 15 zzx ust. 1 ustawy  

z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) w okresie obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu 

terytorialnego oraz działające kolegialnie organy: wykonawcze w jednostkach samorządu 

terytorialnego, w związkach jednostek samorządu terytorialnego, w związku 

metropolitalnym, w regionalnych izbach obrachunkowych, samorządowych kolegiach 

odwoławczych oraz w organach pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego mogą 

zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia, zgromadzenia lub inne formy działania  

właściwe dla tych organów, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały,  

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny 

tryb obradowania). 

Starosta w imieniu swoim oraz zebranych przywitał na posiedzeniu Dyrektora Szpitala 

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

księgowego Pawła Knopa.  

Starosta sprawdził obecność zebranych na posiedzeniu Zarządu Powiatu 

Raciborskiego – lista obecności z dnia 12 stycznia 2021 r. potwierdzająca udział w zdalnym 

trybie obradowania stanowi 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 miejscu przebywania osób biorących  

w nim udział i rozpoczęło się o godz. 08.00. 

Starosta zaproponował zebranym, aby oddawanie głosu oraz chęć zabrania głosu 

sygnalizowane były poprzez podniesienie ręki. Przed każdym głosowaniem będzie zadawał 
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pytanie kto jest za danym rozstrzygnięciem, przykładowo zaakceptowaniem/podjęciem 

uchwały, itp.  

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

1) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2021 – 2032, 

2) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania zespołu 

doradczego ds. wypracowania koncepcji rozwoju oraz zmiany kierunków  

w zakresie funkcjonowania Zamku Piastowskiego w Raciborzu. 

Ww. materiały dodatkowe zostaną omówione w pkt 8 protokołu.  

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia, uwzględniającego  

ww. zmiany?  

Po zmianach, 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.  

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. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia programu 

naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu – referuje Dyrektor Szpitala Rejonowego 

w Raciborzu. 

2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia, z budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2021 r., pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

3. Przyjęcie Protokołu Nr 107/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 29 grudnia 2020 r.  

4. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

5. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  
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6. Sprawy bieżące. 

7. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

8. Materiały dodatkowe.  

 

Starosta przekazał, że kolejne planowane posiedzenie odbędzie się 19 stycznia 2021 r.  

o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

Przed przystąpieniem do omówienia projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Starosta poinformował 

zebranych, że w dniu 11 stycznia 2021 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Powiatów 

Polskich, a następnie Konwent Powiatów Województwa Śląskiego. 

Zarząd Związku Powiatów Polskich przyjął jednogłośnie stanowisko w sprawie planów 

Ministerstwa Zdrowia dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących 

działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne. W stanowisku tym sprzeciwił się 

proponowanej przez rząd zmianie dotyczącej funkcjonowania szpitali powiatowych. 

Przedstawiciele rządu tłumaczą konieczność wprowadzenia zmian w ww. zakresie złym 

zarządzaniem szpitali. Z tą oceną nie zgadzają się starostowie, którzy uważają, że szpitale 

powiatowe są najlepiej zarządzane wśród szpitali na terenie kraju. Z danych Związku 

Powiatów Polskich wynika, że z ostatniej reformy z najmniejszymi długami wyszły szpitale 

samorządowe, z największymi - szpitale zarządzane centralnie. 

Starostowie opowiadają się za zmianą systemu wyceny świadczeń medycznych, co przyczyni 

się do polepszenia kondycji finansowej szpitali. Postulaty te zostały zawarte w stanowisku, 

który wystosował Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich Andrzej Płonka.  

Następnie Starosta oddał głos Dyrektorowi Szpitala Rejonowego w Raciborzu,  

celem przedstawienia projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatwierdzenia programu naprawczego 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 

587711. 
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Dyrektor Ryszard Rudnik przypomniał, że w sprawozdaniu finansowym Szpitala Rejonowego 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu za 2019 rok wykazana została strata netto w wysokości  

4 069 854,07 zł, w związku z powyższym przygotował program naprawczy, który przedłożył 

Radzie Powiatu Raciborskiego do zatwierdzenia. 

Jak podsumował Dyrektor, rok ubiegły był rokiem bardzo wyjątkowym i trudnym  

do zaplanowania. Szpital pracował w różnych systemach, tj. w pierwszych miesiącach 2020 r. 

realizował „standardową działalność”, od marca funkcjonował jako jednoimienny, a z kolei 

od jesieni częściowo zaczął włączać inne, niż covidowe, sfery działalności, które były 

możliwe do uruchomienia. W tej chwili działa jako szpital hybrydowy. Związane z tym były 

różne formy finansowania działalności Szpitala. Dyrektor podkreślił, iż zgodnie z przepisami  

program naprawczy miał zostać złożony do końca grudnia 2020 r. i z tego obowiązku Szpital 

się wywiązał. Został on sporządzony w taki sposób, żeby przekazać szereg informacji i analiz,  

które mogą posłużyć do tego, aby pokazać funkcjonowanie Szpitala. Przedstawiony program 

naprawczy został zrealizowany i w przyszłym roku programu naprawczego nie będzie, 

dlatego że rok 2020 zostanie zamknięty dodatnim wynikiem finansowym i według wstępnych 

prognoz następny rok powinien też być rokiem, który powinien dać zbilansowanie 

przychodów i kosztów.  

Dyrektor Ryszard Rudnik zwrócił uwagę na kwestię wzrostu wynagrodzeń personelu 

medycznego, dodając, że jeżeli chodzi o wskaźniki tych kosztów do ogólnych kosztów 

Szpitala czy przychodów ze strony NFZ, to i tak koszty wynagrodzeń kształtują się jeszcze  

na przyzwoitym poziomie wynoszącym 60 %. Jeżeli chodzi o wartości kwotowe, to zauważyć 

należy, że wzrost tych kosztów w porównaniu do roku ubiegłego waha się w graniach   

ok. 14 000 000,00 zł do 15 000 000,00 zł więcej. Jest to prognoza bardzo niebezpieczna.  

Wzrost kosztów wynagrodzeń wynika z tego, że rząd wprowadzał różne, dodatkowe 

instrumenty, rekompensaty, zachęty dla medyków w momencie wybuchu epidemii.  

Dyrektor wyraził obawy, że w momencie jak skończy się finansowanie dodatkowych 

produktów przez rząd, zarządzający szpitalami staną przed poważnym problemem,  

bo personel medyczny będzie wymagał tego samego wynagrodzenia, co obecnie,  

a dofinansowania ze strony NFZ nie będzie. Należy się spodziewać że rok 2021 będzie 

rokiem sporów społecznych z załogą Szpitala, która będzie domagać się zwiększonych 

wynagrodzeń na tym samym poziomie, jaki jest dzisiaj. Natomiast przy tym finansowaniu, 

które Szpital otrzymuje z NFZ, będzie trudno takie wynagrodzenia wypłacać. Zdaniem 
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Dyrektora wzrost wynagrodzeń czy wprowadzanie rekompensaty, premiowania personelu 

powinien być w gestii zarządzających szpitalami.  

W tym momencie Starosta otworzył dyskusję nt. przedstawianego programu naprawczego 

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

Rostka w Raciborzu. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zapytał, jakiego wsparcia 

Szpital oczekuje ze strony Powiatu Raciborskiego? 

Dyrektor odpowiedział, że zakłada udzielenie przez Powiat Raciborski pożyczki w  kwocie 

2 000 000,00 zł Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. Kwestia jej 

umorzenia będzie zależała od sytuacji finansowej lecznicy. Jednocześnie Dyrektor 

przypomniał o planowanych inwestycjach, które mają być zrealizowane ze środków 

zewnętrznych, a związane są z budową SOR-u czy termomodernizacją budynku Szpitala  

i deklaracjach co do zabezpieczenia wkładu własnego przez Powiat Raciborski.  

Dyrektor jeszcze raz powtórzył, że program naprawczy został zrealizowany i w przyszłym 

roku programu naprawczego nie będzie, dlatego że rok 2020 zostanie zamknięty dodatnim 

wynikiem finansowym. Zbilansowanie działalności Szpitala na poziomie operacyjnym jest 

dużym sukcesem. Planowany zysk netto wynoszący ok. 4 000 000,00 zł nie oznacza, że są to 

pieniądze, jakie można przeznaczyć na inwestycje, dlatego że to są środki, które pochodzą  

z darowizn i będą wydatkowane zgodnie z wolą darczyńców. Cześć środków zostało już 

wydatkowanych, natomiast część jeszcze nie wydatkowano i zostaną one przeznaczone  

na zakupy inwestycyjne, w tym sprzętu medycznego i itp., które będą związane z poprawą 

warunków funkcjonowania infrastruktury w Szpitalu. Inne przeznaczenie środków  

(np. na bieżącą działalność lub na zadania inwestycyjne, które były wcześniej planowane) 

byłoby niezgodne z wolą darczyńców.  

W dalszej części posiedzenia Dyrektor poinformował zebranych, że Szpital ponosi cały czas 

zwiększone wydatki związane z leczeniem pacjentów covidowych. Jeśli chodzi o koszty 

ponoszone na środki ochrony osobistej to w sytuacji, gdy Szpital działał w normalnej formule 

wynosiły one ok. 300 000,00 zł miesięcznie. Aktualnie koszty te wynoszą  

ok. 1 400 000,00 zł. Do tego dochodzą koszty związane z utylizacją odpadów medycznych, 

czyli ok. 300 000,00 zł. Wzrost kosztów związanych z leczeniem pacjentów covidowych, 

stosowaniem określonych procedur jest ogromny i wynosi ponad 1 000 000,00 zł miesięcznie. 

Trudno określić, jak długo Szpital w Raciborzu będzie leczył pacjentów covidowych, zakłada 

się, że na pewno do końca I półrocza br.  
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Dyrektor Ryszard Rudnik przypomniał, że w związku z tym, iż Szpital jest szpitalem 

hybrydowym, gdzie większość oddziałów przyjmuje pacjentów covidowych, to trudno się 

spodziewać, że izba przyjęć będzie działać w normalnej formule. Wymagałoby to podjęcia 

decyzji o przebudowie Szpitala, co jako rozwiązanie tymczasowe, byłoby ekonomicznie  

nieuzasadnione.  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator zapytał czy program naprawczy 

został opracowany na dwa lata i czy przewiduje on uruchomienie działalności Szpitala  

w pełnym zakresie? 

Dyrektor wyjaśnił, że program naprawczy opracowywany jest w okresach rocznych, bo tak 

określił to ustawodawca. Zgodnie z przepisami, jeśli działalność szpitala zakończy się stratą 

za dany rok, to należy opracować program naprawczy. Przedłożony pod koniec grudnia  

2020 r. program naprawczy Szpitala został zrealizowany do końca 2020 r., konieczność jego 

opracowania wyniknęła z faktu, że za 2019 r. wykazana została strata netto. 

Dyrektor dodał, że wszystkie oddziały zabiegowe działają tylko w systemie planowym,  

taka sytuacja potrwa do momentu, gdy nie zostanie uruchomiona izba przyjęć i ambulatorium 

izby przyjęć. Aktualnie, gdy w Szpitalu leczeni są pacjenci covidowi, nie ma możliwości,  

aby przyjmować pacjentów z urazami. W tym roku priorytetem jest rozpoczęcie inwestycji 

związanej z budową SOR-u, co i tak będzie wiązało się ze zmianami w funkcjonowaniu 

lecznicy.  

Odpowiadając na pytanie Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewy Lewandowskiej, 

Dyrektor poinformował, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów, zwłaszcza teraz 

w okresie pandemii, przyszpitalne laboratorium analityczne uruchomi zewnętrzny punkt 

pobrań w centrum Raciborza. W ten sposób dostęp do badań pacjentów będzie łatwiejszy. 

Otwarcie punktu zaplanowano po 15 stycznia br. W punkcie tym będzie również możliwość 

odbioru wyników badań, które zostały wykonane w Szpitalu.  

Dyrektor przekazał, że punkt szczepień covidowych mieści się w poradni chorób zakaźnych 

przy oddziale zakaźnym. Na terenie powiatu tych punktów szczepień będzie więcej. 

Aktualnie w Szpitalu trwają szczepienia osób należących do grupy zero (pracownicy sektora 

ochrony zdrowia). Natomiast od 18 stycznia br. mają zacząć się szczepienia populacyjne.  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator zapytał, jak będą wyglądały 

szczepienia osób, które są starsze i nie będą mogły dojechać do punktu szczepień, czy będą 

szczepione w domu? 
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Dyrektor odpowiedział, że narodowym programie szczepień przewidziano taką możliwość,  

a sam Szpital zgłosił do NFZ gotowość do realizowania szczepień w domu. Natomiast trudno 

określić czy Szpital już na początku uruchomienia szczepień populacyjnych będzie realizował 

wyjazdy do pacjentów, gdyż wymaga to stworzenia dodatkowego zespołu,  

który te szczepienia będzie przeprowadził. W miarę możliwości Szpital postara się,  

aby to zadanie zrealizować, jeżeli osoby faktycznie będą zakwalifikowane do tego, żeby je 

zaszczepić w domu.  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska zapytała, ile osób z personelu 

medycznego Szpitala zostało zaszczepionych przeciwko COVID-19? 

Dyrektor odpowiedział, że do szczepień przeciwko COVID-19 zgłosiły się 332 osoby,  

265 jest zaszczepionych, 67 jeszcze się nie zaszczepiło. Łącznie ponad połowa personelu  

Szpitala jest zaszczepiona. Inne placówki medyczne zgłosiły do szczepień 850 osób,  

do 11 stycznia br. zaszczepiono prawie 300 chętnych, 551 zostało jeszcze do zaszczepienia  

z innych placówek medycznych czy ośrodków medycznych z Powiatu Raciborskiego.  

W dniu 11 stycznia br. Szpital otrzymał 450 szczepionek. Szczepienia są realizowane  

i niewiele osób z personelu medycznego z terenu powiatu pozostaje niezaszczepionych.  

Skarbnik Powiatu poinformował, że na dzień dzisiejszy w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2021 r. i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego nie zabezpieczono 

środków na wkład własny w zakresie zadań inwestycyjnych związanych z budową SOR-u  

czy termomodernizacją Szpitala. Nie oznacza to, że Powiat Raciborski nie będzie w tych  

inwestycjach partycypować.  

W toku dyskusji zebrani wyrazili wolę wspólnego rozwiązania powyższych tematów,  

w tym ewentualnego zabezpieczenia środków finansowych na realizację ww. inwestycji.  

Dyrektor Ryszard Rudnik potwierdził, iż blisko 30 pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej 

„Złota Jesień” w Raciborzu, u których potwierdzono pozytywny wynik na COVID-19 

przebywa w Szpitalu. Tak jak pozostałym pacjentom, jest im udzielana wszelka pomoc 

medyczna, aby jak najszybciej ich stan zdrowia uległ poprawie.   

Główny księgowy Paweł Ptak przypomniał, że przesłankami, jakie wskazano  

przy przygotowaniu programu naprawczego były źle i zbyt nisko wycenione procedury,  

które Szpital realizował w 2019 r. (czyli procedury urazowe na oddziałach).  

W 2020 r. pandemia spowodowała, że NFZ przypatrzył się, jak ma być wykonana procedura 

leczenia pacjenta covidowego i dobrze tę procedurę wycenił. Dzięki temu Szpital potrafił 

zrealizować tak te procedury, że wynik finansowy na tych procedurach covidowych jest 
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dodatni. W 2020 r. osiągnięto pozytywny wynik operacyjny, tzw. „na sprzedaży”,  

czyli przychody ze świadczenia usług i koszty z tym związane zostały zbilansowane  

w Szpitalu. 

Wynik dodatni to konsekwencja otrzymanych darowizn zarówno pieniężnych, które są 

wydawane zgodnie z wolą darczyńcy, ale także darowizn rzeczowych. Część darowizn 

rzeczowych była bardzo przydatna szczególnie na początku pandemii i przeznaczona była  

dla personelu i pacjentów. Firmy były zachęcane, aby wspierać jednostki ochrony zdrowia 

poprzez m.in. ulgi podatkowe. Darowizny wpłynęły na wynik finansowy netto, natomiast  

nie idą za tym środki finansowe. Cieszy, że ta pomoc trafiła do Szpitala, natomiast nie poszły 

za tym realne pieniądze, które można wydatkować na dowolne cele. Wszystkim darczyńcom 

Szpital podziękował za udzielone wsparcie.  

Dyrektor podkreślił, że Szpital zbilansował się na poziomie operacyjnym i do tego stanu 

zawsze należy zmierzać. Natomiast wynik dodatni nie oznacza, że Szpital ma pełne konta 

pieniędzy i może je przeznaczać na podwyżki czy na inwestycje. 

Główny księgowy Paweł Ptak dodał, że w funkcjonowaniu Szpitala kwestie płacowe są 

kluczowe. Przy średnich pensjach, które w 2019 r. wynosiły dla lekarza ok. 16 000,00 zł,  

a dla pielęgniarki ok. 5 200,00 zł, obecnie personel medyczny dostaje dodatek 100%.  

Czyli te wynagrodzenia są pomnożone razy dwa. Do takiej wysokości wynagrodzenia można 

się przyzwyczaić, ale dodatkowe świadczenia kiedyś się skończą.  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek podkreślił, że nie ziściły się 

czarne scenariusze dotyczące sytuacji finansowej lecznicy, które poruszane były w pismach 

prezentowanych w różnych mediach. Straszono w nich opinię publiczną, że Szpital zostanie 

zlikwidowany pod koniec 2020 r., w związku z leczeniem pacjentów covidowych.  

Ten scenariusz nie sprawdził się, gdyż Dyrekcja Szpitala podejmowała szereg działań,  

aby poprawić sytuację finansową jednostki.  

Dyrektor Szpitala przyznał rację przedmówcy, dodając, że bardzo aktywnie zabiegał  

o wsparcie finansowe lecznicy. Przy przejściu na „hybrydę” przeprowadzone negocjacje  

z NFZ przebiegły dość pozytywnie. Duży wpływ na ich wynik miało to, że Szpital  

w Raciborzu sprawdził się jako szpital jednoimienny. Potwierdzały to opinie Wojewody 

Śląskiego i NFZ, jeżeli chodzi o sposób organizacji Szpitala, przyjmowanie pacjentów  

czy obsługę tych pacjentów. Na dzień dzisiejszy warunki finansowe, które Szpital  

ma zapewnione w tej części covidowej są korzystne.   
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Dodatkowo Dyrektor poinformował, że 17 grudnia 2020 r. w wydaniu Rzeczpospolitej ukazał 

się coroczny ranking szpitali „Bezpieczny Szpital 2020”, przygotowany przez Rzeczpospolitą 

i Centrum Monitorowania Jakości. Szpital Rejonowy w Raciborzu w kategorii szpitali 

zabiegowych, wielospecjalistycznych i onkologicznych zajął wysoką 23. pozycję w kraju,  

3 pozycję w województwie śląskim, a 5 miejsce w sieci szpitali II stopnia. 

Starosta podkreślił, że dobra sytuacja finansowa Szpitala jest zasługą przede wszystkim 

Dyrektora. Następnie zamknął dyskusję w pkt 1 protokołu.  

Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu  

oraz jego przekazaniem na sesję w dniu 26 stycznia 2021 r.? 

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 zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 26 stycznia 2021 r. 

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2021 r., pożyczki Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu. 

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

587567. 

Skarbnik Powiatu poinformował, że Dyrektor lecznicy zwrócił się do Zarządu o udzielenie 

pożyczki w kwocie 2 000 000,00 zł. Ponadto przypomniał, że w § 13 Uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2021 rok Rada określiła maksymalną wysokość pożyczek 

krótkoterminowych udzielanych przez Zarząd w roku budżetowym 2021, w związku z czym 

możliwe jest udzielenie przez Zarząd pożyczki w kwocie 2 000 000,00 zł Szpitalowi 

Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.  



 

 

10 

Spłata pożyczki nastąpi w terminie do dnia 15 grudnia 2021 r. Oprocentowanie pożyczki 

wynosić będzie 0,15% w stosunku rocznym. Pożyczka zostanie przekazana Szpitalowi 

Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu w transzach:  

1)I transza w kwocie 500 000,00 zł do dnia 28 lutego 2021 r.;  

2)II transza w kwocie 500 000,00 zł do dnia 30 kwietnia 2021 r.;  

3)III transza w kwocie 500 000,00 zł do dnia 30 czerwca 2021 r.;  

4)IV transza w kwocie 500 000,00 zł do dnia 15 sierpnia 2021 r. 

 

Szczegółowe warunki udzielenia pożyczki określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy 

Powiatem Raciborskim a Szpitalem. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia, z budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2021 r., pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia, z budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2021 r., pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021.  

W tym momencie (godz. 08:47) Starosta podziękował Dyrektorowi oraz Głównemu 

księgowemu Szpitala Rejonowego za udział w posiedzeniu Zarządu.  

 

Ad. 3 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 107/2020 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. ? 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 107/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 29 grudnia 2020 r. 

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok wraz z autopoprawkami. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

587540. 

Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok 

wraz ze zgłoszonymi przez Skarbnika Powiatu autopoprawkami oraz jego przekazaniem  

na sesję w dniu 26 stycznia 2021 r.? 

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 dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 26 stycznia 2021 r., po wniesieniu 

autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego na wniosek Członka Zarządu Józefa Stukatora polecił,  

aby pobocze wzdłuż ul. Długiej w Łańcach zostało dodatkowo uzupełnione ścinką asfaltową. 

O powyższym Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju poinformuje Dyrektora 

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

sprawozdania Starosty Raciborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  

za 2020 rok. 

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

586828. 

Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Raciborskiego z działalności 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 rok oraz jego przekazaniem na sesję  

w dniu 26 stycznia 2021 r.? 

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 przyjęcia sprawozdania Starosty Raciborskiego z działalności 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 rok oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję 

w dniu 26 stycznia 2021 r.  
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Ad. 5 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok  

wraz z autopoprawkami.  

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

587393. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok wraz ze zgłoszonymi przez Skarbnika Powiatu 

autopoprawkami? 

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 2021 rok, po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawek 

zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

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

nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

W tym miejscu Zarząd Powiatu Raciborskiego, na wniosek Starosty, polecił Dyrektorowi 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu opracować koncepcję 

zagospodarowania terenu wokół szkoły, łącznie z ogrodzeniem. 

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do zaciągania 

zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2021. 

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

586862. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia kierowników 

jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań wykraczających 

poza rok budżetowy 2021? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników jednostek 

budżetowych Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań wykraczających  

poza rok budżetowy 2021. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do dokonywania 

przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań 

jednostki w roku 2021. 

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

586863. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia kierowników 

jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do dokonywania przeniesień w planie 

wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań jednostki w roku 2021? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników jednostek 

budżetowych Powiatu Raciborskiego do dokonywania przeniesień w planie wydatków 

bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań jednostki w roku 2021. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

szczegółowości sporządzania planów finansowych oraz sprawozdań budżetowych  

przez jednostki budżetowe Powiatu Raciborskiego. 

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

587551. 

W trakcie omawiania przedmiotowego projektu uchwały Sekretarz Powiatu zgłosiła 

autopoprawki redakcyjne do podstawy prawnej, § 1 oraz uzasadnienia.  

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie szczegółowości sporządzania 

planów finansowych oraz sprawozdań budżetowych przez jednostki budżetowe Powiatu 

Raciborskiego wraz ze zgłoszonymi przez Sekretarza Powiatu autopoprawkami? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie szczegółowości sporządzania planów 

finansowych oraz sprawozdań budżetowych przez jednostki budżetowe Powiatu 

Raciborskiego, po wniesieniu przez Sekretarza Powiatu autopoprawek zgłoszonych w trakcie 

posiedzenia. 
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Po zmianach, Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia 

konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu  

przy ul. Stalmacha 12. 

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

587627. 

W trakcie omawiania przedmiotowego projektu uchwały Starosta zgłosił autopoprawkę 

polegającą na tym, że osoby przystępujące do konkursu mogą składać oferty na stanowisko 

dyrektora do dnia 5 lutego 2021 r., a nie jak zaproponowano do dnia 29 stycznia 2021 r.  

Ponadto w toku dyskusji nad ww. projektem uchwały Członkowie Zarządu Powiatu 

Raciborskiego analizowali możliwości związane z usprawnieniem funkcjonowania 

Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu. W związku z tym, iż rozważane jest 

funkcjonowanie MDK-u w nowej formule, to zasadnym wydaje się, aby zasygnalizować  

ww. kwestię przy procedurze konkursowej.  

Jednocześnie Zarząd ustalił, że w komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu  

na ww. stanowisko przedstawicielami organu prowadzącego będą: Sekretarz Powiatu, 

Skarbnik Powiatu oraz Kierownik Referatu Edukacji.  

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu przy ul. Stalmacha 12  

z uwzględnieniem ww. autopoprawki? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu przy ul. Stalmacha 12, po wniesieniu 

autopoprawki polegającej na tym, że oferty należy składać do dnia 5 lutego 2021 r.  

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2021. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach  

Panu Rafałowi Lazarowi do złożenia projektu w konkursie pn. "Zielona Pracownia", którego 

organizatorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

587621. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach Panu Rafałowi Lazarowi 

do złożenia projektu w konkursie pn. "Zielona Pracownia", którego organizatorem jest 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach Panu Rafałowi Lazarowi 

do złożenia projektu w konkursie pn. "Zielona Pracownia", którego organizatorem jest 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021. 

 

Wicestarosta omówił 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 2021 roku. 

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

587622. 

W trakcie omawiania przedmiotowego projektu uchwały Starosta zgłosił autopoprawkę 

redakcyjną do uzasadnienia. 

Starosta zapytał, kto jest za zaakceptowaniem przedmiotowego projektu uchwały  

wraz ze zgłoszoną autopoprawką redakcyjną do uzasadnienia i przekazaniem go do związków 

zawodowych, celem zaopiniowania?  

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

0 głosów wstrzymujących – zaakceptował projekt uchwały 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 
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dofinansowaniem w 2021 roku, po wniesieniu przez Starostę autopoprawki redakcyjnej  

do uzasadnienia i polecił przekazać go do związków zawodowych, celem zaopiniowania.  

Po uzyskaniu ww. opinii Zarząd polecił, aby projekt uchwały zawierał dodatkowo w § 3 ust. 2 

informacje z których szkół/placówek nauczyciele korzystają z dofinansowania.  

Po podjęciu uchwały ww. informacje należy usunąć. Ten sposób redakcji projektu uchwały 

należy stosować już automatycznie w kolejnych latach.  

Jednocześnie Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Edukacji przygotować na posiedzenie  

w dniu 26 stycznia br. informację o dofinansowaniu dokształcenia zawodowego nauczycieli 

za 2020 r. (ile osób korzystało, z jakich szkół/placówek, na jakich specjalnościach, jakie 

poniesione zostały koszty, w tym delegacji/noclegów). Ww. informację należy 

przygotowywać co roku. 

  

Ad. 6 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. środków  

na pokrycie kosztów pobytu małoletniego, pochodzącego z terenu powiatu raciborskiego, 

przebywającego w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczo Psychiatrycznego dla Dzieci  

i Młodzieży w Zbrosławicach (dane osobowe zawarte w przedmiotowej karcie informacyjnej 

podlegają anonimizacji).  

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

586519. 

Skarbnik Powiatu wyjaśnił, że środki na powyższy cel należy zabezpieczyć z rezerwy  

lub nadwyżki budżetowej. Zgodnie z ustaleniami z Kierownikiem Referatu Spraw 

Społecznych projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2021 r. może zostać przygotowany na jedno z kolejnych posiedzeń.  

Starosta zapytał, kto jest za wyrażeniem zgody na zwiększenie środków o kwotę 44 680,43 zł 

w dziale 851, rozdziale 85117, § 2830 na pokrycie kosztów pobytu małoletniego, 

pochodzącego z terenu powiatu raciborskiego, przebywającego w Zakładzie Pielęgnacyjno  

– Opiekuńczo Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży w Zbrosławicach? 

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

0 głosów wstrzymujących – wyraził zgodę na zwiększenie środków o kwotę 44 680,43 zł  

w dziale 851, rozdziale 85117, § 2830 na pokrycie kosztów pobytu małoletniego, 

pochodzącego z terenu powiatu raciborskiego, przebywającego w Zakładzie Pielęgnacyjno  
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– Opiekuńczo Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży w Zbrosławicach. Projekt uchwały  

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2021 rok zostanie 

przedstawiony na jednym z kolejnych posiedzeń. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska omówiła kartę informacyjną 

Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa dot. Powiatowego Programu Ochrony Środowiska. 

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

587205. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Referatowi Ochrony Środowiska i Rolnictwa podjęcie 

działań mających na celu opracowanie projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Raciborskiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego  

dot. planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego na 2021 r. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 587562. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z planem pracy Rady Powiatu Raciborskiego  

na 2021 r. i polecił Inspektorowi Wydziału Organizacyjnego ds. obsługi organów powiatu 

przekazać go komórkom organizacyjnym tut. Starostwa oraz Powiatowemu Zarządowi Dróg 

w Raciborzu, Powiatowemu Urzędowi Pracy w Raciborzu, Powiatowemu Centrum Pomocy 

Rodzinie w Raciborzu, objętych planem, celem jego realizacji. 

 

W związku z chwilową nieobecnością Starosty Grzegorza Swobody, mając na uwadze § 66 

ust. 1 Statutu Powiatu Raciborskiego posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta Marek Kurpis. 

 

Sekretarz Powiatu omówiła pismo Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego  

dot. planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego na 2021 r.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 587563. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z planem kontroli Komisji Rewizyjnej  

na rok 2021 i polecił Inspektorowi Wydziału Organizacyjnego ds. obsługi organów powiatu 

przekazać go komórkom organizacyjnym tut. Starostwa oraz Przedsiębiorstwu Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu, 

Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, które zostały objęte planem kontroli 

na rok 2021. 
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Od tego momentu posiedzeniu ponownie przewodniczył Starosta Grzegorz Swoboda.  

 

Sekretarz Powiatu zaprezentowała pismo Wojewody Śląskiego nr NPII.4100.228.2020  

z dnia 4 stycznia 2021 r. dot. badania legalności uchwał skargowych podejmowanych  

przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego. 

W ww. piśmie Wojewoda Śląski, działający jako organ nadzoru, poinformował o zmianie 

swojego stanowiska dotyczącego podstaw do badania legalności uchwał podejmowanych 

przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego na podstawie art. 227  

w zw. z art. 229 pkt 3-5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm). 

Wojewoda Śląski podkreślił, że ingerencja nadzorcza wojewody dotyczyć może wyłącznie 

kwestii formalnoprawnych związanych z podjęciem uchwały, takich jak ocena:  

 

1) przedmiotu sprawy (czy rozpoznana została skarga w rozumieniu art. 227 Kpa),  

2) organu właściwego do rozpatrzenia skargi (czy organ stanowiący był właściwy  

do rozpatrzenia sprawy, czy też powinien był ją przekazać zgodnie z właściwością) oraz  

3) sposobu skonstruowania uchwały, jako że uchwała rady (sejmiku), powinna zawierać 

uzasadnienie, o którym mowa w art. 238 § 1 Kpa – będące podstawą do zawiadomienia 

strony o sposobie rozpatrzenia jej skargi.  

 

Powyższe znajdzie również zastosowanie odnośnie do uchwał w sprawie rozpatrzenia 

wniosków, o których mowa w art. 241 K.p.a. W żadnym wypadku organ nadzoru nie jest 

uprawniony do oceny, a tym bardziej do kwestionowania, sposobu rozpatrzenia skargi 

(wniosku) przez organ stanowiący j.s.t.  

Jak zastrzeżono, niniejsze pismo ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi wykładni 

przepisów prawa.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 586882. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się pismem Wojewody Śląskiego  

nr NPII.4100.228.2020 z dnia 4 stycznia 2021 r. dot. badania legalności uchwał skargowych 

podejmowanych przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego. 
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Ad. 7 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił: 

1) kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXIV/194/2020 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2021 – 2032, 

2) kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXIV/195/2020 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2021 rok, 

3) kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXIV/196/2020 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2020 – 2032, 

4) kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXIV/197/2020 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

Ww. karty informacyjne znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID: 

586456, 586460, 586461, 586464. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował: 

 

1) kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXIV/194/2020 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2021 – 2032, 

2) kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXIV/195/2020 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2021 rok,  

3) kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXIV/196/2020 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2020 – 2032,  

4) kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXIV/197/2020 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2020 r.  

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 
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Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska przedstawiła kartę informacyjną 

Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXIV/198/2020 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zasad, 

trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu powiatu raciborskiego  

na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą pokrycia dachowego 

polegających na demontażu, usuwaniu i unieszkodliwianiu elementów zawierających azbest 

oraz innych inwestycji związanych z utylizacją elementów zawierających azbest 

realizowanych na terenie powiatu raciborskiego w latach 2021 – 2023. 

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

586321. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Referatu Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa do określenia realizacji Uchwały Nr XXIV/198/2020 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania 

dotacji celowej z budżetu powiatu raciborskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji 

związanych z wymianą pokrycia dachowego polegających na demontażu, usuwaniu  

i unieszkodliwianiu elementów zawierających azbest oraz innych inwestycji związanych  

z utylizacją elementów zawierających azbest realizowanych na terenie powiatu raciborskiego  

w latach 2021 – 2023. 

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia 

realizacji Uchwały Nr XXIV/199/2020 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia  

2020 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zadań z zakresu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2020. 

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

586213. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych 

do określenia realizacji Uchwały Nr XXIV/199/2020 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zadań z zakresu rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2020. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego do określenia 
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realizacji Uchwały Nr XXIV/203/2020 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia  

2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 

„Złota Jesień” w Raciborzu. 

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

587566. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego 

do określenia realizacji Uchwały Nr XXIV/203/2020 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Domu 

Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. 

 

Ad. 8 

 

W tym miejscu Starosta rozpoczął omawianie materiałów dodatkowych.  

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2021 – 2032 wraz z autopoprawkami. 

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

587541. 

Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2021 – 2032 wraz ze zgłoszonymi przez Skarbnika Powiatu 

autopoprawkami oraz jego przekazaniem na sesję w dniu 26 stycznia 2021 r.? 

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 dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2021 - 2032 wraz ze zgłoszonymi przez Skarbnika Powiatu 

autopoprawkami oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 26 stycznia 2021 r.,  

po wniesieniu autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

zespołu doradczego ds. wypracowania koncepcji rozwoju oraz zmiany kierunków  

w zakresie funkcjonowania Zamku Piastowskiego w Raciborzu. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

588127. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z projektem uchwały w sprawie powołania 

zespołu doradczego ds. wypracowania koncepcji rozwoju oraz zmiany kierunków w zakresie 

funkcjonowania Zamku Piastowskiego w Raciborzu.  

W trakcie dyskusji nad ww. projektem uchwały, Starosta wniósł autopoprawki polegające  

na tym, aby zadaniem zespołu doradczego było przygotowanie rekomendacji dla Zarządu  

w zakresie rozwoju oraz zmiany kierunków w zakresie funkcjonowania Zamku Piastowskiego 

w Raciborzu. Jednocześnie wniósł autopoprawki redakcyjne.  

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania zespołu doradczego  

ds. przygotowania rekomendacji w zakresie rozwoju oraz zmiany kierunków w zakresie 

funkcjonowania Zamku Piastowskiego w Raciborzu? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania zespołu doradczego  

ds. przygotowania rekomendacji w zakresie rozwoju oraz zmiany kierunków w zakresie 

funkcjonowania Zamku Piastowskiego w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2021.  

 

W tym miejscu Starosta poinformował, że wystąpił do Dyrektora Agencji Promocji Ziemi 

Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu z prośbą  

o przygotowanie harmonogramu oraz kosztorysu imprez oraz wydarzeń o charakterze 

kulturalnym/sportowym/edukacyjnym, które zaplanowano do realizacji w 2021 r.  

W harmonogramie powinny zostać ujęte:  

 

1) Kiermasz Średniowieczny (piknik rycerski),  

2) Jarmark kwiatów,  

3) Letni koncert (podziękowanie dla raciborskiej służby zdrowia),  

4) Piwny Fajer,  

5) Jarmark Bożonarodzeniowy. 

 

Ponadto w związku z zbliżającym się tzw. wysokim sezonem i odmrożeniem ruchu 

turystycznego w zakresie mikro turystyki, Dyrektor Zamku zobowiązana została  

do przygotowania koncepcji planu wystaw tematycznych m.in. z zakresu historii, nauki, 
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kultury ludowej oraz archeologii ziemi raciborskiej wraz z pomysłem na kampanię 

promocyjną mającą na celu zwiększenie napływu turystów na Zamek Piastowski  

w Raciborzu.  

Z kolei nawiązując do podjętych przez Dyrektora Zamku Piastowskiego w Raciborzu działań 

mających na celu zgłoszenie Zamku jako obiektu należącego do Szlaku Zabytków Techniki 

oraz wspólnego wraz z Browarem Zamkowym w Raciborzu zgłoszenia do udziału  

w INDUSTRIADZIE 2021, Starosta polecił, aby Dyrektor przystąpiła niezwłocznie  

do realizacji działań, zgodnie z wytycznymi organizatora wydarzenia.    

 

 

W związku z informacją prasową dot. akcji Ferie Zimowe 2021 na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu oraz promującym ją plakatem Starosta przekazał, że wystąpił do Dyrektora 

Zamku o niestosowanie niezatwierdzonego wizerunku Logo Zamku Piastowskiego  

w Raciborzu w materiałach publikowanych przez jednostkę. Tym samym zwrócił ponownie 

uwagę na to, aby szata graficzna plakatów w większym stopniu nawiązywała do barw Logo 

Powiatu Raciborskiego.  

 

 

Wicestarosta przedstawił aktualną informację o sytuacji w Domu Pomocy Społecznej „Złota 

Jesień” w Raciborzu po wykryciu w jednostce ogniska koronawirusa. Przekazał,  

że 4 stycznia br. wśród pensjonariuszy wykonano testy, a 5 stycznia br. potwierdzono dużą 

liczbę infekcji. Zakażeni pensjonariusze zajmują pokoje na tzw. II piętrze. Zakażone są też 

dwie osoby z personelu. II piętro od kilku dni było izolowane. Po spotkaniu z Dyrektorem 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu, które miało miejsce w dniu 7 stycznia br. ustalono,  

że część osób zostanie przewieziona do Szpitala. Powyższe skonsultowano z lekarzem POZ, 

sprawującym opiekę medyczną nad pensjonariuszami Domu. Osoby chore zostały 

umieszczone w części covidowej Szpitala, w których obowiązuje reżim sanitarny. Wiąże się 

to z tym, że mogły one zabrać do Szpitala tylko najbardziej potrzebne rzeczy osobiste. 

Decyzja co do umieszczenia pensjonariuszy w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu została 

podjęta w trosce o ich zdrowie i życie, tak aby zapewnić im jak najlepszą opiekę medyczną.  
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Kończąc posiedzenie Starosta poinformował o spotkaniach i wideokonferencjach, które miały 

miejsce w ubiegłym tygodniu, a dotyczyły bieżących spraw samorządu powiatowego.  

 

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 12 stycznia 2021 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 12 stycznia 2021 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia, z budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2021 r., pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2021 rok. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierowników 

jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań 

wykraczających poza rok budżetowy 2021. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierowników 

jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do dokonywania przeniesień w planie 

wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań jednostki  

w roku 2021. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie szczegółowości sporządzania planów 

finansowych oraz sprawozdań budżetowych przez jednostki budżetowe Powiatu 

Raciborskiego. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu przy ul. Stalmacha 12. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach Panu Rafałowi 

Lazarowi do złożenia projektu w konkursie pn. "Zielona Pracownia", którego 

organizatorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania zespołu doradczego  

ds. przygotowania rekomendacji w zakresie rozwoju oraz zmiany kierunków w zakresie 

funkcjonowania Zamku Piastowskiego w Raciborzu. 

 


