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OR.IV.0022.1.49.2022 

 

PROTOKÓŁ  NR 203/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 9 grudnia 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. 08.00, odbyło się w budynku A, na I piętrze,  

w sali nr 10. 

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 poinformował, że posiedzenie zwołano w trybie pilnym, ze względu  

na konieczność podjęcia uchwał dotyczących zatrudnienia i ustalenia wynagrodzenia 

dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka  w Raciborzu. 

Jednocześnie Starosta rozszerzył porządek posiedzenia o dodatkowe pismo Dyrektora 

Zamku Piastowskiego w Raciborzu nr ZP.033.59.2022 z dnia 8 grudnia 2022 r.,  

które zostanie omówione w końcowej części protokołu. 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia? 

Po zmianie, 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 Sekretarza Powiatu do zreferowania pkt 1-2 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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Starosta przekazał, że przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 6 grudnia 2022 r. 

nastąpi w trakcie planowanego, kolejnego posiedzenia. Posiedzenie to odbędzie się  

w tut. Starostwie w dniu 15 grudnia 2022 r. o godz. 11.00.  

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego dotyczące zatrudnienia i ustalenia 

wynagrodzenia dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  w Raciborzu. 

2. Pismo Dyrektora Zamku Piastowskiego w Raciborzu nr ZP.033.59.2022 z dnia 8 grudnia 

2022 r. 

 

Ad. 1 

 

Starosta poprosił Sekretarza Powiatu o przedstawienie projektów uchwał Zarządu Powiatu 

Raciborskiego dotyczących zatrudnienia i ustalenia wynagrodzenia dyrektora Samodzielnego 

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

w Raciborzu. 

Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatrudnienia dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. Przypomniała, że w dniu 24 listopada  

2022 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu 

na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, zakończone wyborem kandydata  

na to stanowisko. W terminie do 14 dni od dnia wybrania przez komisję konkursową 

kandydata na stanowisko objęte konkursem nie wpłynął żaden wniosek co do 

przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia  

z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska 

kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. 

Wobec ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora raciborskiego szpitala 

uzasadnione jest zatrudnienie kandydata wybranego przez komisję konkursową. 

W związku z powyższym w projekcie uchwały zaproponowano, aby zatrudnić Pana Ryszarda 

Rudnika na stanowisku dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
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Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. Zatrudnienie, o którym mowa 

powyżej następuje od dnia 9 grudnia 2022 r. na podstawie umowy o pracę na czas określony 

6 lat. 

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

722723. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zatrudnienia 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 dyrektora Samodzielnego 

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

w Raciborzu. 

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

 

Następnie Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia 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 

722725. 

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

wynagrodzenia 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 dyrektora 

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

Rostka w Raciborzu. 

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

 

Ad. 2 

 

Starosta omówił pismo Dyrektora Zamku Piastowskiego w Raciborzu nr ZP.033.59.2022  

z dnia 8 grudnia 2022 r. dot. budżetu na organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego,  



 

 

4 

który odbędzie się na Zamku w dniach 15-18 grudnia 2022 r. Szczegółowych informacji  

w ww. sprawie udzieliła w rozmowie telefonicznej Dyrektor Krystyna Niklewicz.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 723054. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Dyrektora Zamku Piastowskiego  

w Raciborzu nr ZP.033.59.2022 z dnia 8 grudnia 2022 r. dot. budżetu na organizację 

Jarmarku Bożonarodzeniowego, który odbędzie się na Zamku w dniach 15-18 grudnia 2022 r.  

Po analizie, Zarząd uznał, że na dzień dzisiejszy nie ma potrzeby zwiększenia budżetu Zamku 

na ww. cel.  

 

O godz. 08.45 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 9 grudnia 2022 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 9 grudnia 2022 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatrudnienia dyrektora 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka  w Raciborzu. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia dyrektora 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

 


