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OR.II.0022.1.1.2015 

PROTOKÓŁ  NR 3/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 2 stycznia 2015 r.  

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

 Posiedzeniu przewodniczył Starosta Ryszard Winiarski.  

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane 

quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał.  

   

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 2/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 29 grudnia 2014 r. 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

5. Realizacja uchwały Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

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 przywitał na posiedzeniu Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu  

Ryszarda Rudnika i poinformował, że posiedzenie rozpocznie się od omówienia w pierwszej 

kolejności projektu uchwały w sprawie udzielenia pożyczki Samodzielnemu Publicznemu 

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

 

Ad. 1 

Protokół Nr 2/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 29 grudnia 2014 r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.  
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Ad. 3 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.  

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

196357. 

Starosta poinformował, że sprawa udzielenia pożyczki Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu 

była szczegółowo omawiana podczas spotkania etatowych Członków Zarządu Powiatu  

wraz ze Skarbnikiem Powiatu i Kierownikiem Referatu Spraw Społecznych  

w dniu 30 grudnia 2014 roku. Skarbnik Powiatu zwróciła uwagę na możliwe problemy 

płynności finansowej Powiatu Raciborskiego w 2015 roku, w związku z czym 

zaproponowała, aby spłata pożyczki nastąpiła w terminie do 22 grudnia 2015 roku,  

w 6 ratach, gdzie spłata pierwszej raty będzie miała miejsce do 31 lipca 2015 roku.  

Zdaniem Skarbnika Powiatu spłata przez Szpital pożyczki jednorazowo pod koniec grudnia 

2015 roku nie rozwiąże problemów z jakimi borykać będzie się Powiat Raciborski.  

Odnosząc się do propozycji spłaty pożyczki w 6 ratach Dyrektor Rudnik poinformował,  

że nie spełnia ona oczekiwań, gdyż liczył, że tak jak w latach poprzednich Szpital będzie 

spłacać pożyczkę pod koniec grudnia 2015 roku.  

Członek Zarządu Andrzej Chroboczek jeszcze raz powtórzył ustalenia ze spotkania, o którym 

mowa powyżej, podkreślając, że Skarbnik Powiatu informowała, że spłata pożyczki  

przez Szpital pod koniec 2015 roku nie poprawi sytuacji finansowej Powiatu Raciborskiego. 

Należy liczyć się nawet z taką ewentualnością, że Powiat Raciborski będzie musiał zaciągnąć 

kredyt w rachunku bieżącym na sfinansowanie swojej działalności. 

Dyrektor Rudnik podkreślił, że dotychczasowy system spłaty pożyczki w grudniu danego 

roku najbardziej odpowiadał Szpitalowi, gdyż pod koniec roku miały miejsce rozliczenia  

z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zwrócił uwagę na fakt, że otwarcie bloku operacyjnego, 

ratalne zakupy sprzętu medycznego i pozostałego wyposażenia mocno obciążają budżet 

jednostki. W związku z powyższym Dyrektor poprosił o przyznanie pożyczki i przekazanie 

jej do dnia 7 stycznia 2015 roku ze względu na brak środków na wypłatę wynagrodzeń.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do omówienia projektu uchwały w sprawie 

udzielenia pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu ponownie powróci w trakcie posiedzenia  

w dniu 5 stycznia 2015 roku.  

Starosta poinformował, że posiedzenie rozpocznie się o godz. 10.00 i poprosił, aby do tego 
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czasu Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu przeanalizował możliwość spłaty pożyczki 

w wersji zaproponowanej przez Skarbnika Powiatu, tj. począwszy od lipca br.  

Na tym spotkanie z Dyrektorem Szpitala Rejonowego w Raciborzu zakończono.  

Ad. 2 

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia sprawozdania Starosty Raciborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku za 2014 rok, informując, że został on poprawiony zgodnie z sugestiami 

zgłoszonymi na poprzednim posiedzeniu.  

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

194893. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Raciborskiego z działalności 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014 rok oraz postanowił o jego przekazaniu  

na najbliższą sesję w 2015 roku.  

Ad. 4 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan omówiła kartę informacyjną Wydziału 

Finansowego dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego  

oraz jednostek podległych na 2014 r.  

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

196052. 

Inspektor Dominika Budzan przekazała, że po przygotowaniu przedmiotowej karty 

informacyjnej do Wydziału Finansowego wpłynęły dodatkowo informacje o zmianach planu 

finansowego Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych na 2014 r.:  

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, Zespołu Szkół Ekonomicznych  

w Raciborzu, Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, Starostwa Powiatowego 

w Raciborzu, Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. przyjęcia do realizacji kalendarzy imprez kulturalnych i sportowych na 2015 r. 
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

195638. 

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

0 głosów wstrzymujących: 

1) przyjął do realizacji kalendarz imprez kulturalnych na 2015 r. po dokonaniu zmian 

polegających na wykreśleniu imprez pn.: „Majówka 2015”, „Pożegnanie Lata 2015”,  „Dni 

Cecyliańskie 2015”. Jednocześnie polecił, aby Dyrektor MDK w Raciborzu złożył  

do tut. Starostwa rozliczenie finansowe imprezy pn. „Koncert Kolęd Tradycyjnych i Pieśni 

Bożonarodzeniowych” w terminie do dnia 16 stycznia br.,  

2) przyjął do realizacji kalendarz imprez sportowych na 2015 r. 

 

W trakcie dyskusji Członkowie Zarządu ustalili, że Wicestarosta przeanalizuje formułę 

organizacji imprezy pn. „Gala Kultury MIESZKO AD …” i przedstawi do końca II kwartału 

2015 roku stosowne propozycje dotyczące ww. przedsięwzięcia kulturalnego w roku 2016. 

Dokona również aktualizacji zapisów zarządzenia dotyczącego Regulaminu przyznawania 

Patronatu Starosty Raciborskiego nad wszelkiego rodzaju imprezami, wydarzeniami, 

projektami, programami.  

 

Starosta zapoznał zebranych z interpelacją radnego Dawida Wacławczyka złożoną na sesji 

Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 29 grudnia 2014 r., która znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 196408. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych udzielić 

odpowiedzi na ww. interpelację.  

Jednocześnie Zarząd polecił, aby Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów przekazał 

radnym: 

1) Plan remontów i inwestycji drogowych na drogach powiatowych powiatu raciborskiego  

w latach 2014-2020 i dalszych,  

2) mapę powiatu raciborskiego z numerami dróg powiatowych.  

 

Ad. 5  

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 1 głosem wstrzymującym – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego do określenia realizacji Uchwały  

Nr II/18/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia 
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wynagrodzenia Staroście Raciborskiemu. 

Ustalił Sekretarza Powiatu jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział 

Organizacyjny odpowiedzialny za jej realizację. 

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

196266. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Magdalena Powązka   
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Podpisy Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego obecnych na posiedzeniu, zgodnie z listą 

obecności: 

1. Ryszard Winiarski – Starosta  

2. Marek Kurpis – Wicestarosta  

3. Andrzej Chroboczek – Członek Zarządu  

4. Brygida Abrahamczyk – Członek Zarządu  

5. Piotr Olender – Członek Zarządu  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 2 stycznia 2015 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 2 stycznia 2015 r. 


