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OR.IV.0022.1.47.2022 

 

PROTOKÓŁ  NR 201/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 29 listopada 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.  

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 8:00, 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: 

1) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia służebności 

gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego, 

2) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatrudnienia w celu 

pełnienia obowiązków dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

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

3) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

pełniącemu obowiązki Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

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

4) protokół z posiedzenia Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu                       

na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, które odbyło                              

się w dniu 24 listopada 2022 r., 

5) opinię Komisji Komisja Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu 

Raciborskiego VI kadencji z posiedzenia w dniu 28 listopada 2022 r. 
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Ww. materiały dodatkowe zostaną omówione w pkt 5 protokołu. 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem nowego 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. 

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 199/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego                        

w dniu 14 listopada 2022 r. oraz Protokołu Nr 200/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 22 listopada 2022 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy bieżące. 

5. Materiały dodatkowe. 

 

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

6 grudnia 2022 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 199/2022 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 14 listopada 2022 r. bez odczytywania,                                      

który był  do wglądu w Wydziale Organizacyjnym? 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 199/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 14 listopada 2022 r. 
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Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 200/2022 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 22 listopada 2022 r. bez odczytywania, który był do wglądu            

w Wydziale Organizacyjnym? 

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

0 głosami wstrzymującymi – przyjął Protokół Nr 200/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 22 listopada 2022 r. 

 

Ad. 2 

 

Starosta oddał głos Skarbnikowi Powiatu. 

 

Skarbnik Powiatu omówił:  

1) nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego                                    

na lata 2022 – 2032, 

2) nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

zmian w budżecie  Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 

Ww. projekty uchwał znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami                  

UID: 716993 i 716998. 

 

Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem nowej wersji projektu uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 2032 oraz jego przekazaniem na sesję             

w dniu 29 listopada 2022 r.? 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 2032 oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję                 

w dniu 29 listopada 2022 r. 

 

Starosta zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem nowej wersji projektu uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2022 rok oraz jego przekazaniem na sesję w dniu 29 listopada 2022 r.? 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,            

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nowa wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego                

na 2022 rok oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję w dniu 29 listopada 2022 r. 

 

Wicestarosta 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 719504. 

 

Wicestarosta poinformował, iż w terminie od dnia 16 listopada 2022 r. do dnia 23 listopada 

2022 r. przeprowadzono w formie pisemnego i elektronicznego wyrażenia opinii konsultacje. 

Do projektu uchwały nie zostały zgłoszone uwagi. Już po przeprowadzeniu konsultacji, 

zgodnie z sugestią radcy prawnego do projektu wniesiono drobne zmiany redakcyjne, które 

jednak nie miały wpływu na treść merytoryczną uchwały, dlatego też nie ma konieczności 

ponownego przeprowadzenia konsultacji. 

 

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 29 listopada 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 zasad udzielania stypendiów dla studentów kształcących                       

się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję 

w dniu 29 listopada 2022 r., po wniesieniu autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

 

Ad. 3 

 

Starosta oddał głos Skarbnikowi Powiatu i poprosił o omówienie uchwał Zarządu z zakresu 

finansów. 



 

 

5 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok (rezerwa) wraz                           

z autopoprawkami. 

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

UID 720063. 

 

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

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok (rezerwa) wraz z autopoprawkami zgłoszonymi podczas 

posiedzenia? 

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 (rezerwa) wraz z autopoprawkami zgłoszonymi podczas 

posiedzenia.  

Po zmianie, 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 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 

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

UID 720096. 

 

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

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok? 

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.  

Uchwała stanowi załącznik nr 4 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. 

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

UID 720100. 
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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?  

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. 

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

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował 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 720110. 

 

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 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego 

na 2022 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok. 

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

UID 720117. 

 

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

środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok?  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,            

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany planu finansowego środków 

pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022. 

 

Sekretarz Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

wyboru najkorzystniejszych ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie do realizacji 

zadań publicznych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Raciborski 

w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego               

oraz edukacji prawnej. 

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

UID 719410. 

 

Sekretarz Powiatu przypomniała, iż Zarząd uchwałą nr 195/1124/2022 z 25 października 

2022 r. ogłosił otwarty konkursu ofert na realizację następujących zadań: 

1) prowadzenie w 2023 roku punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej                         

w Krzyżanowicach, w budynku przy ul. Głównej 5, 

2) prowadzenie w 2023 roku punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego lub punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej                                         

w Kuźni Raciborskiej, w budynku przy ul. Klasztornej 9. 

W wyznaczonym terminie tj. do dnia 18 listopada 2022 r. do godz. 14.00 wpłynęły                     

dwie oferty na zadanie 1 oraz dwie oferty na zadanie 2. Komisja konkursowa                                

do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie                        

do realizacji zadań publicznych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat 

Raciborski w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego oraz edukacji prawnej po przeprowadzeniu analizy ofert pod względem 

formalnym i merytorycznym zaopiniowała następujące oferty do powierzenia realizacji 

poszczególnych zadań: 

1) zadanie nr 1 – Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza”, 

2) zadanie nr 2 – Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma”. 

Zarząd, po zapoznaniu się z informacją ww. Komisji, zgodził się z przedstawioną opinią.  
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Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert 

w otwartym konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadań publicznych z zakresu 

administracji rządowej realizowanych przez Powiat Raciborski w obszarze nieodpłatnej 

pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej?  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert               

w otwartym konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadań publicznych z zakresu 

administracji rządowej realizowanych przez Powiat Raciborski w obszarze nieodpłatnej 

pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. 

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

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

harmonogramu kontroli planowych organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,                          

rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz placówek                                     

opiekuńczo – wychowawczych w roku 2023. 

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

UID 715891. 

 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie harmonogramu kontroli planowych 

organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy 

dziecka oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych w roku 2023? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie harmonogramu kontroli planowych 

organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy 

dziecka oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych w roku 2023. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022. 

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych                         

na 2022 rok. 
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem             

UID 720039. 

Zarząd zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Starostwa Powiatowego                     

oraz jednostek podległych na 2022 rok. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjna Wydziału Komunikacji i Transportu dot. zapoznania 

się z protokołem nr 2/17.11./2022 z posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o., z dnia 17 listopada 2022 r. 

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

UID 718687. 

 

Wicestarosta poinformował, iż Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej                                    

PKS Sp. z o. o. było:  

1) Przedstawienie przez Zarząd bieżącej sytuacji ekonomiczno – finansowej Spółki. 

2) Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i terminu przedłożenia przez Zarząd 

rocznego planu rzeczowo – finansowego na rok 2023. 

3) Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i terminu przedłożenia przez Zarząd 

strategicznego planu wieloletniego na lata 2023 – 2027. 

4) Sprawy bieżące. 

 

Zarząd zapoznał się z przedstawionym protokołem z dnia 17 listopada 2022 r. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Raciborskiego VI kadencji, które odbędzie się w dniu 29 listopada 2022 r.                          

o  godz. 13.30 w Powiatowym Zarządzie Dróg w Raciborzu przy ul. 1 Maja 3. 

Ww. zawiadomienie znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem                    

UID 719292. 

 

Zarząd zapoznał się z ww. zawiadomieniem. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła opinię Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej                                    

i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji z posiedzenia w dniu                          

22 listopada 2022 r. 
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Ww. opinia znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 719294. 

 

Zarząd zapoznał się z ww. opinią. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek i opinię Komisji Edukacji, Kultury, Sportu                         

i Promocji Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji z posiedzenia w dniu                                      

23 listopada 2022 r. 

Ww. wniosek i opinia znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem                  

UID 719625. 

 

Zarząd po zapoznaniu się z ww. pismem polecił realizację zgłoszonego wniosku,                          

tj. powołanie zespołu roboczego ds. wypracowania kierunku przeciwdziałania negatywnej 

sytuacji finansowej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach Kierownikowi 

Referatu Edukacji.  

 

Ad. 5 

 

W tym miejscu Starosta rozpoczął omawianie materiałów dodatkowych. 

 

Członkini Zarządu Ewa Lewandowska omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Raciborskiego. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numer                   

UID 718417. 

 

Zarząd po wstępnym zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie ustanowienia 

służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego, 

postanowił powrócić do tematu na kolejnym posiedzeniu. 

 

Wicestarosta przedstawił protokół z posiedzenia Komisji konkursowej                                       

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, które odbyło              

się w dniu 24 listopada 2022 r. 



 

 

11 

 

Zarząd zapoznał się z protokołem z posiedzenia ww. Komisji oraz wynikami konkursu                     

i zdecydował o nawiązaniu stosunku pracy z kandydatem Komisji – Panem Ryszardem 

Rudnikiem, w terminie po ostatecznym zakończeniu procedury konkursowej. 

 

Sekretarz Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatrudnienia w celu pełnienia obowiązków dyrektora 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 720381. 

 

Sekretarz Powiatu poinformowała, iż w celu zapewnienia sprawnego i niezakłóconego 

funkcjonowania raciborskiego szpitala do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu 

konieczne i uzasadnione jest zatrudnienie w celu pełnienia obowiązków dyrektora osoby 

spełniającej warunki określone ustawą dla kierowania szpitala. W związku z powyższym 

proponuje się zatrudnienie Pana Ryszarda Rudnika na czas oznaczony od dnia                        

1 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.  

 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zatrudnienia w celu pełnienia 

obowiązków dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego 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 zatrudnienia w celu pełnienia 

obowiązków dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

 

Sekretarz Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia pełniącemu obowiązki Dyrektora 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 720381. 
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Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

pełniącemu obowiązki Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpitala Rejonowego 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 ustalenia wynagrodzenia pełniącemu 

obowiązki Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022. 

 

O godz. 9:20 Starosta zakończył posiedzenie. 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała:                                                                    Prowadzący posiedzenie: 

Inspektor w Wydziale Organizacyjnym   Starosta 

      

Beata Roesler        Grzegorz Swoboda  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 29 listopada 2022 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 29 listopada 2022 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok (rezerwa). 

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

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi                

na rok 2022. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2022 rok. 

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 wyboru najkorzystniejszych ofert              

w otwartym konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadań publicznych z zakresu 

administracji rządowej realizowanych przez Powiat Raciborski w obszarze nieodpłatnej 

pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie harmonogramu kontroli planowych 

organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne 

domy dziecka oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych w roku 2023. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatrudnienia w celu pełnienia 

obowiązków dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia pełniącemu 

obowiązki Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

 


