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OR.IV.0022.1.30.2022 

 

PROTOKÓŁ  NR 184/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 2 sierpnia 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. Poinformował o nieobecności Wicestarosty Marka Kurpisa.  

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 rozszerzył porządek posiedzenia o dodatkowe pismo Stowarzyszenia 

Przyjaciół Człowieka „TĘCZA” w Raciborzu L.dz. 37/2022 z dnia 27 lipca 2022 r.,  

które omówione zostanie w końcowej części protokołu.  

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia? 

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, 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. Przyjęcie Protokołu Nr 183/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 26 lipca 2022 r.  

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

od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r., bilansu na dzień 30.06.2022 r., opisu sytuacji 

finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec czerwca 

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

30.06.2022 r. 

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

5. Sprawy bieżące. 

 

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

9 sierpnia 2022 r. o godz. 08.00. 

 

Ad. 1 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 183/2022 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 26 lipca 2022 r. bez odczytywania, który był do wglądu  

w Wydziale Organizacyjnym? 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 183/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 26 lipca 2022 r. 

 

Ad. 2 

 

Starosta przywitał na posiedzeniu Dyrektora Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu Ryszarda Rudnika, a następnie przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw 

Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r., bilansu 

na dzień 30.06.2022 r., opisu sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala 

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

dla oddziałów, etatyzacji na dzień 30.06.2022 r. 
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

696290. 

Szczegółowych informacji w ww. sprawie udzielił Dyrektor Szpitala Rejonowego  

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

finansowa Szpitala za I półrocze 2022 r. nie jest dobra.  

Na koniec czerwca bieżącego roku Szpital zanotował stratę netto w wysokości 

2 552 576,00 zł, jest to wynik finansowy gorszy o 14 007 160,00 zł od zysku w analogicznym 

okresie 2021 r. wynoszącego 11 454 584,00 zł. Strata powstała w wyniku nadwyżki               

o kwotę 4 147 257,00 zł kosztów działalności operacyjnej nad przychodami netto  

ze sprzedaży. Stratę z działalności operacyjnej znacząco zmniejszyły pozostałe przychody 

operacyjne w kwocie 1 660 763,00 zł. W stosunku do straty na dzień 31 marca 2022 r. 

wynoszącej 2 109 828,00 zł starta na dzień 30 czerwca 2022 r. wzrosła o 442 748,00 zł. 

Dyrektor dodał, że Szpital oczekuje na rozliczenie przez NFZ wykonanych świadczeń 

medycznych z zakresu pediatrii, położnictwa i ortopedii za I półrocze br. na kwotę  

ok. 2 300 000,00 zł.  

W okresie trzech miesięcy II kwartału br. zobowiązania ogółem, w stosunku do zobowiązań                           

na dzień 31 marca 2022 r., zmalały o kwotę 138 192,00 zł i na dzień 30 czerwca 2022 r. 

wynosiły 28 433 377,00 zł.  

Następnie Dyrektor poruszył temat związany z obowiązującymi od 1 lipca br. nowymi 

tabelami płac w ochronie zdrowia, a tym samym koniecznością przeprowadzenia podwyżek 

płac dla pracowników ochrony zdrowia i podkreślił, że oznaczają one wyższe koszty 

funkcjonowania Szpitala.  

Dyrektor zapoznał zebranych z zapisami ustawy o sposobie ustalania 

najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników podmiotów leczniczych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1801) dalej „ustawa”. Ustawa ta określa sposób ustalania najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne  

oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawody 

medyczne, zatrudnionych w podmiotach leczniczych, uwzględniający rodzaj wykonywanej 

pracy oraz sposób osiągania najniższego wynagrodzenia zasadniczego.  

W tym miejscu Starosta przekazał, że w dniu 29 lipca br. brał udział w konwencie powiatów 

województwa śląskiego, który odbył się w formie wideokonferencji. Na konwencie tym 

poruszono temat związany z podwyżkami w służbie zdrowia.  

https://www.gazetaprawna.pl/tagi/wynagrodzenia
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Dyrektor poinformował, że NFZ nie zagwarantował należytych środków finansowych  

na wypłatę podwyżek dla pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.  

Starosta dodał, że w związku z powyższym w tej sprawie do Warszawy w dniu 2 sierpnia br. 

udali się przedstawiciele Związku Powiatów Polskich - Starosta Pszczyński i Starosta 

Żywiecki.  

Dyrektor uzupełnił, że szpitale otrzymały aneksy do kontraktów z NFZ, w ramach których 

powinna zostać sfinansowana podwyżka wynagrodzeń. Środki przekazane przez NFZ są 

niewystarczające i nie pozwalają nawet na wykonanie obligatoryjnych wzrostów 

wynagrodzeń wynikających z ustawy.  

Dodał, że nie będzie już kwot przekazywanych oddzielnym strumieniem na podwyżki  

dla personelu medycznego, jak to było w 2021 r., ale wszystko ma być finansowane  

w wycenie świadczeń medycznych.  

Dyrektor przypomniał, że zgodnie z ustawą od 1 lipca br. wzrosły minimalne wynagrodzenia 

m.in. lekarzy, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów, ratowników medycznych, 

pielęgniarek i położnych. 

W myśl załącznika do ustawy – współczynniki pracy – pielęgniarki i położne zostały 

podzielone na trzy grupy. Ich minimalne płace będą wynosiły: 5 323 zł, 5 775 zł i 7 304 zł.  

Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia określiło, że dyrektorzy szpitali powinni 

wziąć pod uwagę, że współczynniki pracy dotyczą kwalifikacji wymaganych  

na zajmowanym stanowisku a nie wszelkich posiadanych kwalifikacji, a zatem literalne 

brzmienie tego zapisu wiąże współczynnik pracy jedynie z kwalifikacjami koniecznymi  

na danym stanowisku pracy a nie faktycznie posiadanymi przez pracownika. 

Dyrektor powtórzył, że w budżecie Szpitala brakuje pieniędzy na sfinansowanie podwyżki 

wynagrodzeń dla zatrudnionego personelu, a jej wprowadzenie doprowadzi do znacznego 

zadłużenia jednostki. Przewidywany koszt wprowadzenia podwyżki do końca 2022 r.  

to kwota od 3 000 000,00 zł do 4 000 000,00 zł. Ogólny koszt regulacji płac wynosić może 

nawet ok. 15 000 000,00 zł na rok. Jak dodał Dyrektor w ramach przekazywanych środków  

przez NFZ nie jest możliwe zbilansowanie sytuacji finansowej lecznicy.  

W związku z powyższym Dyrektor poinformował, że na dzień dzisiejszy nie podpisze 

przekazanego aneksu z NFZ. 

Zdaniem zebranych należy poczekać, jak strona rządowa zamierza zareagować na sygnały 

płynące ze strony zarządzających placówkami służby zdrowia oraz podmiotów prowadzących 

szpitale o niewystarczających środkach na podwyżki.   
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Nawiązując do ustaleń z poprzedniego Zarządu Dyrektor wyjaśnił zebranym kwestię 

związaną z zatrudnianiem i finansowaniem lekarzy stażystów i rezydentów.  

Następnie Starosta poruszył temat związany z proponowanymi zmianami w statucie lecznicy.  

Dyrektor Ryszard Rudnik poinformował, że odejście części kadry medycznej w czasie 

przekształcenia w jednoimienny szpital zakaźny oraz brak na rynku pracy 

wykwalifikowanych specjalistów spowodował, iż nie udało się skompletować odpowiednich 

zespołów do zapewnienia funkcjonowania Oddziału Wewnętrznego II i Neurologicznego. 

Również w okresie półrocznego zawieszenia działalności wymienionych oddziałów nie udało 

się pozyskać do pracy w raciborskiej lecznicy poszukiwanych specjalistów.  

W związku z powyższym zachodzi konieczność ograniczenia działalności Szpitala poprzez 

wyłączenie ze struktury organizacyjnej lecznicy Oddziału Wewnętrznego II oraz Oddziału 

Neurologicznego.  

Wyłączenie ze struktury ww. oddziałów zgodnie z obowiązującymi przepisami wymaga 

uaktualnienia zapisów w statucie. Brak wykreślenia oddziałów ze statutu może być 

interpretowane jako czasowe zawieszenie działalności, na które wymagana jest zgoda 

wojewody. Brak zgody wojewody powoduje, że może być nałożona kara pieniężna  

na dyrektora. Zaproponowaną zmianę struktury organizacyjnej Szpitala oraz statutu 

pozytywnie zaopiniowała Rada Społeczna Szpitala, podejmując uchwały w dniu 20 lipca 

2022 r. 

Dyrektor poinformował, że w związku z brakiem lekarzy na rynku pracy raciborski Szpital 

zatrudnia 12 medyków z Ukrainy i jedną osobę z Białorusi.  

Następnie poruszono temat związany z inwestycjami prowadzonymi w Szpitalu. Dyrektor 

poinformował, że pozyskano środki na rozbudowę Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego  

w kwocie ok. 3 677 000,00 zł. Pozyskane środki pokryją 100% wydatków kwalifikowalnych. 

Dokumentacja projektowa związana z ww. zadaniem została sfinansowana przez Szpital, a jej 

koszt wyniósł ok. 100 000,00 zł.  

Kolejną inwestycją jest zadanie pn. „Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka”. 

Środki własne na realizację zadania wynoszą ok. 5 000 000,00 zł, a po aktualizacji 

kosztorysów wartość inwestycji wzrosła o ok. 3 500 000,00 zł.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną Referatu Spraw 

Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r., bilansu 

na dzień 30.06.2022 r., opisu sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala 
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Rejonowego w Raciborzu na koniec czerwca 2022 r., wybranych wskaźników statystycznych 

dla oddziałów, etatyzacji na dzień 30.06.2022 r. oraz zadecydował o dalszym monitorowaniu 

sytuacji finansowej Szpitala. 

W tym miejscu, o godz. 09.50 Dyrektor Ryszard Rudnik opuścił posiedzenie. 

 

Ad. 3 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania statutu 

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 

697361. 

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

Raciborskiego w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

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

przekazaniem na sesję w dniu 30 sierpnia 2022 r.?  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

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

o jego przekazaniu na sesję w dniu 30 sierpnia 2022 r. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zasad 

udzielania stypendiów dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku 

pielęgniarstwo. 

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

697047. 

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

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów 

kształcących się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo oraz jego przekazaniem  

na sesję w dniu 30 sierpnia 2022 r. wraz ze zgłoszonymi drobnymi autopoprawkami 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów kształcących się  

w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo, po wniesieniu drobnych autopoprawek 

redakcyjnych zgłoszonych w trakcie posiedzenia oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję 

w dniu 30 sierpnia 2022 r. 

W związku z powyższym Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych 

wspólnie z Wydziałem Finansowym zabezpieczyć środki finansowe w budżecie na ww. cel. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia  

z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2022 r. pomocy rzeczowej miastu partnerskiemu 

Horishni Plavni na Ukrainie. 

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

697035. 

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

Raciborskiego w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2022 r. pomocy 

rzeczowej miastu partnerskiemu Horishni Plavni na Ukrainie oraz jego przekazaniem na sesję 

w dniu 30 sierpnia 2022 r.?  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie udzielenia z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2022 r. pomocy 

rzeczowej miastu partnerskiemu Horishni Plavni na Ukrainie oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 30 sierpnia 2022 r.  

W związku z powyższym Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych 

wspólnie z Wydziałem Finansowym zabezpieczyć środki finansowe w budżecie na ww. cel.  

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

informacji o stanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego. 

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

697363. 

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

Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o stanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego 

Powiatu Raciborskiego oraz jego przekazaniem na sesję w dniu 30 sierpnia 2022 r.?  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o stanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego 

Powiatu Raciborskiego oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 30 sierpnia  

2022 r. Ponadto na sesję w dniu 30 sierpnia 2022 r. zostaną przekazane: 

1) informacje Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nt. realizacji zadań  

w 2021 r. - sprawozdania: PGW WP Nadzór Wodny w Raciborzu, PGW WP Nadzór 

Wodny w Kędzierzynie-Koźlu, PGW WP Nadzór Wodny w Rybniku, PGW WP Nadzór 

Wodny w Głubczycach, 

2) informacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu  

dot. wyposażenia przeciwpowodziowego Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu  

oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu raciborskiego. 

 

Członkini Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska omówiła projekt uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

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

697538. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Raciborskiego wniósł autopoprawkę do tytułu.  

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

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości oraz jego 

przekazaniem na sesję w dniu 30 sierpnia 2022 r.?  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości oraz postanowił o jego 

skierowaniu na sesję w dniu 30 sierpnia 2022 r.  

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie  

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok wraz z autopoprawkami.  
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

697293. 

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 4 Członków – 4 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 3 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2022.  

 

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. 

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

697295. 

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 4 Członków – 4 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 4 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2022.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany planów finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 

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

697296. 
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Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego 

na 2022 rok? 

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 2022 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 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 Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2022 – 2032 wraz z autopoprawkami. 

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

697297. 

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

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 2032 wraz ze zgłoszonymi  

przez Skarbnika Powiatu autopoprawkami? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 2032, 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 

697299. 

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? 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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.  

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej nadania statutu 

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 

697365. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej nadania statutu Samodzielnemu 

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

w Raciborzu? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej nadania statutu Samodzielnemu 

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

w Raciborzu. 

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

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej zasad 

udzielania stypendiów dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku 

pielęgniarstwo. 

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

697055. 

Po dyskusji, Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej zasad udzielania 
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stypendiów dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo  

wraz ze zgłoszonymi drobnymi autopoprawkami redakcyjnymi? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej zasad udzielania stypendiów  

dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo, po zgłoszeniu 

drobnych autopoprawek redakcyjnych. 

Po zmianach, Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2022.  

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu Panu Pawłowi 

Ptakowi do zawarcia umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja 

Programu Erasmus+ w programie Erasmus na lata 2021-2027, Akredytacja Erasmus 2020  

w obszarze kształcenia dorosłych, kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji szkolnej 

- nr akredytacji 2021-1-PL01-KA120-VET-000042980. 

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

696114. 

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

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu Panu Pawłowi Ptakowi do zawarcia 

umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+  

w programie Erasmus na lata 2021-2027, Akredytacja Erasmus 2020 w obszarze kształcenia 

dorosłych, kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji szkolnej - nr akredytacji  

2021-1-PL01-KA120-VET-000042980? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu Panu Pawłowi Ptakowi do zawarcia 

umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+  

w programie Erasmus na lata 2021-2027, Akredytacja Erasmus 2020 w obszarze kształcenia 

dorosłych, kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji szkolnej - nr akredytacji  

2021-1-PL01-KA120-VET-000042980. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022.  
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Ad. 5 

 

Skarbnik Powiatu omówił kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych  

na 2022 rok. Przekazał, że po przygotowaniu ww. karty informacyjnej otrzymał dodatkowe 

zmiany planu finansowego Powiatowego Centrum Sportu w Raciborzu oraz Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu. 

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

697163. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek podległych na 2022 rok. 

 

Skarbnik Powiatu omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. przedstawienia 

aktualizacji kwot dotacji dla placówek niepublicznych. Poinformował, że na podstawie 

kalkulacji podziału środków na podwyżki dla nauczycieli od 1 maja 2022 r. dokonano 

obliczenia dodatkowych kwot dotacji oraz ustalono zaktualizowane kwoty dotacji na 1 ucznia 

placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dotowanych przez Powiat 

Raciborski obowiązujące od 1 sierpnia 2022 r., z wyrównaniem dotacji od lipca br. Braki  

w planie finansowym dotyczącym placówek niepublicznych wynoszą 127 842,71 zł.  

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

697019. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z aktualizacją kwoty dotacji na 1 ucznia placówki 

niepublicznej obowiązującą od 1 sierpnia 2022 r., z wyrównaniem dotacji od lipca br.,  

w związku z wprowadzoną podwyżką wynagrodzenia dla nauczycieli od 1 maja 2022 r., 

dokonaną na podstawie kalkulacji podziału środków na podwyżki dla nauczycieli.  

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. prośby Dyrektora Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu o wyrażenie zgody na dofinansowanie studiów 

podyplomowych z przedmiotu – techniki graficzne dla nauczyciela Liceum Sztuk 

Plastycznych. 

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

696056. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na dofinansowanie studiów podyplomowych  

z przedmiotu – techniki graficzne dla nauczyciela Liceum Sztuk Plastycznych do 2 000 zł  

za jeden semestr. Jednocześnie przyjął propozycję, aby Dyrektor ZSO nr 1 w Raciborzu 

pozyskała brakujące środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Starosta zapoznał zebranych  

z dodatkowym pismem Stowarzyszenia Przyjaciół Człowieka „TĘCZA” w Raciborzu.  

W piśmie tym Stowarzyszenie poinformowało m.in. o działaniach podjętych po otrzymaniu 

decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu  

z 11 października 2021 r., w której nakazano wykonanie obowiązków z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej w obiekcie Domu dla Matek z Dziećmi „MAJA” w Raciborzu  

przy ul. Sempołowskiej 5. 

Zgodnie z ww. decyzją Stowarzyszenie zostało zobowiązane do aktualizacji instrukcji 

przeciwpożarowej i zapoznania z nią podległych pracowników oraz wykonania próby 

wydajności hydrantu zewnętrznego. Zalecenia zostały wykonane niezwłocznie. Usunięcie 

pozostałych uchybień należy do obowiązków Miasta Racibórz, które jest właścicielem 

budynku (Stowarzyszenie użytkuje budynek na podstawie umowy użyczenia).  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 697433. 

Starosta przypomniał, że Powiat Raciborski pozyskał z budżetu państwa kwotę 100 000,00 zł 

na remont ww. obiektu. Warunkiem podpisania umowy z Wojewodą Śląskim, 

reprezentującym skarb państwa, jest zabezpieczenie przez Powiat kwoty 25 000,00 zł, 

stanowiących wkład własny j.s.t w realizację zadania remontowego. 

Starosta podkreślił, że mając na uwadze fakt, że Miasto Racibórz jest właścicielem obiektu 

przy ul. Sempołowskiej 5, podjęto rozmowy z Prezydentem Raciborza o udziale Miasta 

Racibórz w finasowaniu remontu. Wynikiem tych rozmów jest pisemna deklaracja, iż Miasto 

Racibórz przeznaczy w roku 2022 kwotę 100 000,00 zł na realizację ww. zadania. 

Niestety w chwili obecnej deklaracja Prezydenta wstrzymuje podpisanie przez Powiat 

wspomnianej umowy z Wojewodą Śląskim, gdyż Prezydent zadeklarował przekazanie nam 

wsparcia na cele inwestycyjne, a umowa z Wojewodą zakłada wydatkowanie środków na cele 

remontowe. Otrzymane wsparcie w kwocie 100 000,00 zł na cele inwestycyjne nie pozwoli 

Powiatowi wykazać w rozliczeniu z Wojewodą kwoty 25 000,00 zł jako wkładu własnego 

wniesionego w remont obiektu. 
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Skarbnik Powiatu dodał, że wystąpiono do Prezydenta Miasta Racibórz z prośbą o zmianę 

klasyfikacji przeznaczonej do przekazania dotacji z wydatków inwestycyjnych na remontowe. 

Na dzień dzisiejszy nie otrzymano odpowiedzi w ww. sprawie.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Stowarzyszenia Przyjaciół Człowieka 

„TĘCZA” w Raciborzu L.dz. 37/2022 z dnia 27 lipca 2022 r. informującym o działaniach 

podjętych po otrzymaniu decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Raciborzu z 11 października 2021 r.  

 

O godz. 10.25 Starosta zakończył posiedzenie.  

 

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 2 sierpnia 2022 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 2 sierpnia 2022 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2022. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2022 rok. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 2032. 

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 przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej nadania statutu Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej zasad udzielania stypendiów  

dla studentów kształcących się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu Panu Pawłowi Ptakowi  

do zawarcia umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja 

Programu Erasmus+ w programie Erasmus na lata 2021-2027, Akredytacja Erasmus 2020 

w obszarze kształcenia dorosłych, kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji 

szkolnej - nr akredytacji 2021-1-PL01-KA120-VET-000042980. 

 


