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OR.IV.0022.1.20.2022 

 

PROTOKÓŁ  NR 174/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 24 maja 2022 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. Jednocześnie przywitał na posiedzeniu Dyrektora Szpitala 

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

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 08.00, odbyło się w budynku A, na I piętrze,  

w sali Zarządu. 

Starosta zaproponował, aby oddawanie głosu sygnalizowane było poprzez 

podniesienie ręki. Przed każdym głosowaniem będzie zadawał pytanie kto jest za danym 

rozstrzygnięciem, przykładowo zaakceptowaniem/podjęciem uchwały, itp.  

Starosta wniósł o rozszerzenie porządku posiedzenia o nową wersję projektu uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej „Złota 

Jesień” w Raciborzu, która omówiona zostanie w końcowej części posiedzenia. Ponadto 

zebrani zapoznają się z informacją o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze  

– Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu. 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia? 

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. 
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TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

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

od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r., bilansu na dzień 31.03.2022 r., opisu sytuacji 

finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec marca 

2022 r., wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 

31.03.2022 r. – referuje Dyrektor Ryszard Rudnik. 

2. Przyjęcie Protokołu Nr 172/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 11 maja 2022 r.  

3. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

5. Sprawy bieżące. 

 

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

31 maja 2022 r. o godz. 08.00. Jednocześnie przekazał, że przyjęcie protokołu z dnia 17 maja 

2022 r. nastąpi w trakcie następnego spotkania.  

 

Ad. 1 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków  

i strat za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r., bilansu na dzień 31.03.2022 r., opisu 

sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec 

marca 2022 r., wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 

31.03.2022 r. 

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

680834. 

Szczegółowych informacji w ww. sprawie udzielił Dyrektor Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Ryszard Rudnik, który poinformował, że bieżąca sytuacja 

finansowa Szpitala nie jest dobra, a to ze względu m.in. na niski poziom finansowania 

świadczeń zdrowotnych przez NFZ. 

Z przedstawionego zestawienia kosztów i przychodów wynika, iż na koniec marca bieżącego 

roku Szpital zanotował stratę netto w wysokości 2 109 828,00 zł, jest to wynik finansowy 

gorszy o 7 386 064,00 zł od zysku w analogicznym okresie 2021 roku wynoszącego 
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5 276 236,00 zł. Strata powstała z powodu nadwyżki kosztów sprzedaży w kwocie 

30 898 687,00 zł nad przychodami ze sprzedaży w wysokości 28 009 803,00 zł.  

Na zmniejszenie straty o kwotę 832 965,00 zł wpływ miały pozostałe przychody operacyjne 

w kwocie 828 843,00 zł oraz przychody finansowe w kwocie 4 122,00 zł. 

W okresie trzech miesięcy br. zobowiązania ogółem, w stosunku do zobowiązań na dzień 

31.12.2021 r., wzrosły o kwotę 1 744 806,00 zł i na dzień 31.03.2022 r. wynosiły 

28 571 569,00 zł.  

Następnie zebrani poruszyli temat związany z planowanymi od lipca 2022 r. podwyżkami  

dla pracowników ochrony zdrowia.  

Dyrektor przekazał, że w Sejmie trwa debata nad nowelizacją ustawy o sposobie ustalania 

najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników podmiotów leczniczych. 

Nowelizacja ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego 

niektórych pracowników podmiotów leczniczych oraz niektórych innych ustaw przewiduje 

przeniesienie do grupy z wyższym współczynnikiem pielęgniarek i położnych  

na stanowiskach pracy, na których wymagane jest posiadanie wykształcenia średniego.  

Te z największym doświadczeniem zawodowym zrównane zostaną pod względem 

współczynnika pracy z pracownikami medycznymi z wyższym wykształceniem na poziomie 

studiów pierwszego stopnia. 

Planowane jest również podniesienie współczynników pracy dla wszystkich grup 

zawodowych pracowników medycznych oraz okołomedycznych, co skutkować ma wzrostem 

kwot najniższych wynagrodzeń zasadniczych. 

Zaproponowano nowy podział na grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych  

na zajmowanym stanowisku pracy i nowe wysokości współczynników pracy, zgodnie  

ze stanowiskiem zespołu trójstronnego z listopada 2021 r. 

Planowane od lipca 2022 r. podwyżki najniższego wynagrodzenia zasadniczego wyniosą  

dla lekarzy specjalistów I stopnia – 2009 zł (wzrost z 6201 zł do 8210 zł), a dla lekarzy 

specjalistów II stopnia – 1441 zł (wzrost z 6769 zł do 8210 zł). Najniższe wynagrodzenie 

zasadnicze opiekunów medycznych i techników medycznych ze średnim wykształceniem 

wzrośnie o 1097 zł (wzrost z 3772 zł do 4870 zł). 

Najniższe wynagrodzenie zasadnicze ratowników medycznych i pielęgniarek ze średnim 

wykształceniem ma wzrosnąć o 1550 zł (wzrost z 3772 zł do 5323 zł), magistrów 

pielęgniarstwa, fizjoterapii, farmaceutów i diagnostów laboratoryjnych ze specjalizacją  

o 1827 zł (wzrost z 5478 zł do 7304 zł). 

https://www.gazetaprawna.pl/tagi/wynagrodzenia
https://www.gazetaprawna.pl/tagi/wynagrodzenia
https://www.gazetaprawna.pl/tagi/wynagodzenia
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Ministerstwo Zdrowia szacuje, że planowane od lipca 2022 r. podwyżki obejmą grupę ok. 460 

tys. pracowników ochrony zdrowia. Podwyżki płacy minimalnej w drugim półroczu  

2022 roku dla pracowników ochrony zdrowia mają kosztować 7,2 mld zł. 

Dyrektor wyraził zadowolenie z podwyżki najniższego wynagrodzenia zasadniczego  

dla pracowników służby zdrowia, jednakże podkreślił, że jedynie część kosztów z nią 

związanych pokrywać będzie Ministerstwo Zdrowia. Podniesienie płacy zasadniczej wiąże się 

bowiem ze wzrostem kosztów innych świadczeń wypłacanych pracownikom takich jak: 

dodatki za pracę w niedziele i święta oraz w porze nocnej, dyżury, godziny nadliczbowe, 

nagrody jubileuszowe, które ponosić będzie Szpital. Na to nałoży się jeszcze wzrost kosztów 

usług obcych świadczonych na rzecz Szpitala przez firmy zewnętrzne (sprzątanie, ochrona 

obiektu, catering). Firmy te wystąpią o renegocjacje zawartych umów, co spowoduje 

dodatkowy wzrost kosztów o ok. 1 500 000,00 zł.   

Dyrektor poinformował, że zgodnie z opublikowanym zarządzeniem prezesa NFZ wartość 

umów, które świadczeniodawcy podpisali z Funduszem w zakresie nocnej i świątecznej 

pomocy lekarskiej, wzrośnie o 4,5%. Nowa wycena obowiązuje od 1 kwietnia 2022 r.  

do końca 2022 r. Wyższe finansowanie otrzymają poradnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej  

i gabinety Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej. Wzrost finansowania ma osłabić skutki 

inflacji i zminimalizować efekt wyższych kosztów utrzymania placówek, w tym rachunków 

za prąd i ogrzewanie. Jak podkreślił Dyrektor takie zwiększenie wartości zawartej  

z NFZ umowy jest wysoce niewystarczające, gdyż np. inflacja konsumencka  

w kwietniu 2022 r. wyniosła 12,4% i pewnie będzie jeszcze rosnąć. 

W trakcie dyskusji nt. bieżącej sytuacji finansowej lecznicy, mając na uwadze ciągły wzrost 

kosztów działalności, Dyrektor zwrócił uwagę na konieczność przyjęcia strategii 

postępowania dot. wysokości wynagrodzeń lekarzy oraz utrzymywania oddziałów 

szpitalnych. 

Dyrektor poinformował o trudnościach z pozyskaniem lekarzy do pracy w Szpitalu,  

gdyż na naszym rynku nie ma ich w ogóle. Aktualnie w lecznicy pracuje już kilkanaście 

medyków z Ukrainy. Ponadto podejmowane są działania w celu pozyskania lekarzy  

z Białorusi ale procedury ich zatrudnienia są skomplikowane, gdyż nie ma dla nich żadnych 

uproszczeń. 

Następnie poruszono temat związany z  planowaną przez Ministerstwo Zdrowia reformą  

w szpitalach. Projekt ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa 

wprowadza obowiązkową ocenę szpitali i ich kategoryzację, od A (najwyższej) do D 

https://www.gazetaprawna.pl/tagi/wynagodzenia
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(najniższej). Do celów kategoryzacji szpitali posłużą wyniki finansowe uzyskane  

w roku 2022. To kolejny rok, w którym na sytuację szpitali wpływa pandemia. Jak dodał 

Dyrektor głównym kryterium oceny szpitali staje się zysk, weryfikowany tak jak  

w pomiotach komercyjnych, co nie przystaje w pełni do specyfiki działalności szpitali.  

W końcowej części spotkania dyskutowano nad trwającymi remontami w lecznicy, w tym  

zmianą kolorystyki ścian zewnętrznych wejścia głównego do Szpitala.   

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną Referatu Spraw 

Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r., bilansu 

na dzień 31.03.2022 r., opisu sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu na koniec marca 2022 r., wybranych wskaźników statystycznych 

dla oddziałów, etatyzacji na dzień 31.03.2022 r. oraz zadecydował o dalszym monitorowaniu 

sytuacji finansowej Szpitala. Jednocześnie zapoznał się z wyjaśnieniami Dyrektora  

dot. zwiększenia „rezerwy na zdarzenia medyczne” o kwotę 2 064 000,00 zł.  

W tym miejscu, o godz. 08.30 Dyrektor Ryszard Rudnik opuścił posiedzenie. 

 

Ad. 2 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 172/2022 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 11 maja 2022 r. bez odczytywania, który był do wglądu  

w Wydziale Organizacyjnym? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

1 głosem wstrzymującym – przyjął Protokół Nr 172/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 11 maja 2022 r. 

 

Ad. 3 

 

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany uchwały nr XXIX/233/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 maja 2021 r.  

w sprawie przejęcia od Województwa Śląskiego zadań w zakresie letniego  

i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie powiatu 

raciborskiego, w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2024 r. 

Starosta przypomniał, że Rada Powiatu Raciborskiego dnia 25 maja 2021 r. wyraziła wolę 

przejęcia od Województwa Śląskiego zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania 
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następujących dróg wojewódzkich nr: 416, 417, 421, 425, 915, 916, 917, 919, 920, 922, 935, 

936, zlokalizowanych na terenie powiatu raciborskiego. W wyniku tego zostało zawarte 

Porozumienie nr 52/KT/2021 w dniu 17 czerwca 2021 r. pomiędzy Województwem Śląskim 

a Powiatem Raciborskim dotyczące zadań letniego i zimowego utrzymania dróg 

wojewódzkich. Porozumienie to szczegółowo określa sposób i warunki realizacji zadań 

letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich będących przedmiotem tego 

porozumienia, w tym również zasady przekazywania i rozliczania środków finansowych, 

przeznaczonych na utrzymanie tych dróg. Porozumienie to zostało zawarte na okres od 1 lipca 

2021 r. do 30 czerwca 2024 r.  

Ze względu na oddanie do użytkowania odcinka Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna  

i nowym przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 935 a także skróceniem odcinka drogi 

wojewódzkiej nr 919, zachodzi konieczność aktualizacji wykazu dróg wojewódzkich 

powierzonych Powiatowi Raciborskiemu do letniego i zimowego utrzymania w zakresie 

długości i przebiegu dróg wojewódzkich nr 919 i 935. 

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

684003. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/233/2021 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie przejęcia od Województwa Śląskiego zadań w zakresie 

letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie powiatu 

raciborskiego, w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2024 r. wprowadził autopoprawkę 

redakcyjną do tytułu.  

Po zmianie, Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przejęcia  

od Województwa Śląskiego zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg 

wojewódzkich zlokalizowanych na terenie powiatu raciborskiego, w okresie od 1 lipca  

2021 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz jego przekazaniem na sesję w dniu 31 maja 2022 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 zmiany uchwały dotyczącej przejęcia od Województwa Śląskiego 

zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich zlokalizowanych  

na terenie powiatu raciborskiego, w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2024 r.  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 31 maja 2022 r.  
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Ad. 4 

 

Starosta oddał głos Skarbnikowi Powiatu i poprosił o przedstawienie projektów uchwał 

Zarządu w zakresie spraw finansowych.  

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Raciborskiego  

za 2021 rok. 

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

684106. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Raciborskiego za 2021 rok? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia 

informacji o stanie mienia Powiatu Raciborskiego za 2021 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022.  

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Raciborskiego za 2021 rok.  

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

684281. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przekazania sprawozdania 

finansowego Powiatu Raciborskiego za 2021 rok? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przekazania sprawozdania 

finansowego Powiatu Raciborskiego za 2021 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie  

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok wraz z autopoprawkami.  

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

684204. 



 

 

8 

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

Powiatu Raciborskiego na 2022 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 2022 rok, po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawek 

zgłoszonych w trakcie posiedzenia.  

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

nr OR.IV.0025.1.2022.  

 

W tym miejscu Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismami Kierownika 

Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu z dnia 18 i 20 maja 2022 r. dot. zwiększenia 

planu finansowego. Mając na uwadze powyższe polecił Kierownikowi Referatu Edukacji 

przeanalizować propozycje Kierownika i następnie przygotować kartę informacyjną na jedno 

z kolejnych posiedzeń. 

Ponadto Zarząd Powiatu Raciborskiego wstępnie zapoznał się z korespondencją Starosty  

i Prezydenta Miasta Racibórz w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego w kwocie 

50 000,00 zł na realizację przez Miejską i Powiatowa Bibliotekę Publiczną im. Ryszarda 

Kincla w Raciborzu następujących projektów: 

1) „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych 2022”,  

2) „Pamięć (znów) odnaleziona – historia rodzinna Raciborza”,  

3) „Pozytywnie zaBOOkowani”,  

4) „Łączy nas biblioteka”.  

W związku z powyższym Zarząd polecił Kierownikowi Biura Obsługi Starosty przygotować 

pismo do Prezydenta Miasta z prośbą o przesłanie szczegółów realizacji poszczególnych 

wydarzeń z określeniem terminów ich przeprowadzenia oraz podziału finansowego kosztów  

z wykazaniem wysokości wkładu własnego Biblioteki, jaki ma zostać zabezpieczony poprzez 

wsparcie finansowe Powiatu Raciborskiego. Po otrzymaniu zwrotnej informacji zostanie 

przygotowana karta informacyjna na jedno z kolejnych posiedzeń.  

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na rok 2022 wraz z autopoprawkami. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

684207. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany rocznego planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi 

na rok 2022 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 zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2022, 

po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

Po zmianach, Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2022.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok  

wraz z autopoprawkami. 

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

684209. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany planu finansowego 

środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 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 zmiany planu finansowego środków 

pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok, po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu 

autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

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

nr OR.IV.0025.1.2022.  

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego 

Powiatu Raciborskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Wicestarosta zaproponował, aby ogłosić otwarty konkurs ofert na powierzenie do realizacji 

zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

pn. „Przeprowadzenie w roku 2022 programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób 
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stosujących przemoc w rodzinie”. Środki przeznaczone na realizację zadania w 2022 r. 

wynoszą 10 152,00 zł. Zadanie może być realizowane w terminie od dnia 1 lipca 2022 r.  

do dnia 31 października 2022 r.  

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

683679. 

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

ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022.  

 

Ad. 5 

 

Skarbnik Powiatu omówił kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych  

na 2022 rok. Dodał, że po sporządzeniu ww. karty otrzymano zmianę planu finansowego 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu.  

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

684152. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek podległych na 2022 rok. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego  

dot. zatwierdzenia Raportu o stanie Powiatu Raciborskiego za rok 2021. 

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

683311. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

1) zatwierdził Raport o stanie Powiatu Raciborskiego za rok 2021, 

2) polecił przekazać raport radnym Powiatu Raciborskiego w terminie do 31 maja 2022 r.,  
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3) polecił zamieścić raport w BIP i na stronie internetowej Powiatu Raciborskiego  

wraz z informacją dla mieszkańców o możliwości zabrania głosu na sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego w debacie nad przedmiotowym raportem i wzorem zgłoszenia do zabrania 

głosu w debacie, przedstawianym przez mieszkańca powiatu Przewodniczącemu Powiatu 

Raciborskiego. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu  

dot. zapoznania się z protokołem z posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. z dnia 12 maja 2022 r. 

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

682928. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem nr 20/12.05/2022 z przebiegu 

posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu odbytego w dniu 12 maja 2022 r.  

przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.  

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych w sprawie 

oferty Akademii Lokalnej Przedsiębiorczości dotyczącej wsparcia realizacji zadania 

publicznego pn. „Wolni od nałogu”. Przekazał, że głównym celem projektu jest druk  

1 000 broszurek edukacyjnych skierowanych do młodzieży w wieku od 13 do 19 lat.  

W ramach zadania mają być zorganizowane również 3 spotkania z młodzieżą, na których  

ma zostać przeprowadzona edukacja uczestników w zakresie profilaktyki uzależnień. 

Całkowity koszt zadania wynosić będzie 7 000,00 zł, wnioskowana kwota dotacji 7 000,00 zł. 

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

683803. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego odrzucił ofertę Akademii Lokalnej Przedsiębiorczości  

dot. wsparcia realizacji zadania publicznego pn. „Wolni od nałogu”, gdyż przedłożona oferta 

jest bardzo lakoniczna i ogólnikowa oraz nie jest poparta przedłożeniem dokumentów choćby 

intencyjnych, z których wynikałoby z kim będzie Akademia współpracować  

przy opracowywaniu materiałów przeznaczonych do publikacji w ulotce.  
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Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji w sprawie prośby Dyrektora 

Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu dot. wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego, 

który znajduje się w ewidencji księgowej. 

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

682641. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na likwidację środka trwałego – pieca 

kręgowego, który znajduje się w ewidencji księgowej Zespołu Szkół Specjalnych  

w Raciborzu. 

 

Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z informacją o terminach posiedzeń komisji stałych 

Rady Powiatu Raciborskiego, które odbędą się w maju 2022 r. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 683975. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Raciborskiego VI kadencji, które odbędzie się w dniu 31 maja 2022 r. o  godz. 14:00 

w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. 

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

684009. 

 

O godz. 09.15 posiedzenie opuścił Starosta Grzegorz Swoboda, udając się na spotkanie 

Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego  

z siedzibą w Rybniku. 

Ze względu na nieobecność Starosty Grzegorza Swobody, mając na uwadze § 66  

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

 

Wicestarosta – Przewodniczący komisji ds. przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora 

Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu przedstawił informację o wynikach naboru. 

Poinformował, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na wolne stanowisko 

urzędnicze Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu został wybrany  

Pan Marek Wilk. 

Pan Marek Wilk spełnia wszystkie wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu  

o naborze. Podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się zakresem wiedzy 

niezbędnej do wykonywania zadań przedstawionych w ogłoszeniu. Kwalifikacje, 
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umiejętności oraz doświadczenie zawodowe dają podstawę do prawidłowego kierowania 

Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu. Kandydat do pracy uzyskał 5,8 pkt na 10 pkt 

możliwych do zdobycia. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z przedstawioną informacją o wynikach naboru 

na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu. 

Jednocześnie ustalił, że na posiedzenie w dniu 6 czerwca br. zostanie zaproszony  

Pan Marek Wilk, celem przedstawienia koncepcji funkcjonowania nowej jednostki 

organizacyjnej, jaką jest Centrum Usług Wspólnych w Raciborzu. 

 

Wicestarosta zaprezentował nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. 

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

684460. 

Wicestarosta przypomniał, że przedmiotowy projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu  

w dniu 11 maja 2022 r.  

Działając w oparciu o Uchwałę Nr III/29/2018 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu  

lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów 

aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji 

Zarząd skierował ww. projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego do konsultacji. 

Konsultacje przeprowadzono w formie pisemnego i elektronicznego wyrażenia opinii. 

Konsultacje prowadzono w terminie od dnia 16 maja 2022 r. do dnia 23 maja 2022 r. Osobą 

upoważnioną do kontaktu z organizacjami pozarządowymi był Kierownik Referatu Spraw 

Społecznych. Żadna z organizacji pozarządowych nie wzięła udziału w konsultacjach. 

Wicestarosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem nowej wersji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy 

Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu oraz jej przekazaniem na sesję w dniu 31 maja  

2022 r.? 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 
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Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej „Złota Jesień” 

w Raciborzu oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 31 maja 2022 r. 

 

O godz. 10.05 Wicestarosta zakończył posiedzenie.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Inspektor  

w Wydziale Organizacyjnym  

 

Magdalena Powązka 

 

Prowadzący posiedzenie: 

w części pierwszej: 

Starosta  

 

Grzegorz Swoboda  

 

 

w końcowej części: 

wz. Starosty  

 

Marek Kurpis 

Wicestarosta 
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 maja 2022 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 maja 2022 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia 

informacji o stanie mienia Powiatu Raciborskiego za 2021 rok. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania sprawozdania 

finansowego Powiatu Raciborskiego za 2021 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2022. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planu finansowego środków 

pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 


