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OR.II.0022.1.2.2015 

PROTOKÓŁ  NR 4/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 5 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. Ponadto poinformował,  

iż przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 2 stycznia  

2015 r. nastąpi w trakcie kolejnego spotkania, zaplanowanego na 8 stycznia 2015 r.  

o godz. 12.00.  

 

   

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

2. Sprawy różne. 

 

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. 

 

Ad. 1 

 

Starosta przypomniał, że posiedzenie zwołano, celem ponownego omówienia projektu 

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).  
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W związku z powyższym Starosta przywitał na posiedzeniu Dyrektora Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu Ryszarda Rudnika i poprosił o przedstawienie swoich propozycji  

co do terminów spłaty pożyczki.  

Na wstępie Dyrektor Rudnik przypomniał, że w 2013 roku Zarząd Powiatu zdecydował  

o sprzedaży lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku położonym w Raciborzu  

przy ul. Gamowskiej 3. Lokal ten wynajmowany był przez Raciborskie Centrum Medyczne 

Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu. W październiku 2013 roku lokal został zbyty na rzecz  

ww. Spółki według informacji posiadanej przez Dyrektora za kwotę 3 814 000,00 zł. Zgodnie  

z ustaleniami rozważano, aby środki ze sprzedaży ww. mienia powiatowego mogły być 

ewentualnie przekazane Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu w zależności od możliwości 

Powiatu Raciborskiego i potrzeb Szpitala.  

Dyrektor przypomniał, że w grudniu 2012 roku oficjalnie otwarto blok operacyjny Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu. Podkreślił, że zgodnie z założeniami zakup sprzętu medycznego  

oraz pozostałego wyposażenia bloku operacyjnego miał zostać sfinansowany ze środków 

Powiatu Raciborskiego, tzn. przez 5 lat Powiat miał spłacać sprzęt, który kosztował  

5 milionów złotych. Również Miasto Racibórz obiecywało wesprzeć te spłaty przekazując  

na ten cel po 500 tysięcy złotych rocznie.  

Dyrektor poinformował, iż realizując powyższe ustalenia Powiat Raciborski w 2012 roku 

udzielił Szpitalowi dotacji na spłatę rat kredytu zaciągniętego na zakup sprzętu medycznego 

oraz pozostałego wyposażenia bloku operacyjnego w kwocie 237 380,00 zł. W tym samym 

roku Miasto Racibórz wsparło Szpital na powyższy cel kwotą ok. 500 000,00 zł. Natomiast  

w następnych latach ze względów proceduralnych Powiat nie miał możliwości udzielania 

dotacji na spłatę zaciągniętego wcześniej kredytu. W związku z powyższym Zarząd Powiatu 

udzielił Szpitalowi dotacji na zakup sprzętu i aparatury medycznej w roku 2013 w kwocie 

549 086,00 zł, a w roku 2014 na zakup ambulansu pogotowia ratunkowego w kwocie 

291 000,00 zł i w kwocie 202 400,00 zł z przeznaczeniem na modernizację i adaptację 

pomieszczeń Oddziału Opiekuńczo – Leczniczego do wymogów Narodowego Funduszu 

Zdrowia oraz zakup pierwszego wyposażenia Oddziału. Ponadto w 2014 roku Powiat 

Raciborski umorzył Szpitalowi pożyczkę w wysokości 1 900 000,00 zł wraz z częścią 

odsetek. Łącznie Powiat Raciborski udzielił w latach 2012 – 2014 wsparcia Szpitalowi  

w kwocie 3 179 866,00 zł.  

Dyrektor zaznaczył, iż umowa najmu z Raciborskim Centrum Medycznym Sp. z o. o.  

z siedzibą w Raciborzu obowiązywała do 28 lipca 2019 roku i w związku ze sprzedażą lokalu  

w 2013 roku Szpital „utracił korzyści” z tytułu najmu w wysokości ok. 1 700 000,00 zł. 
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Poinformował również, że z poprzednim Starostą uzgadniał, że pożyczka udzielona 

ewentualnie Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu na początku 2015 roku zostanie spłacona 

na koniec grudniu 2015 roku. Taki termin spłaty najbardziej by odpowiadał Szpitalowi.  

Skarbnik Powiatu Ewa Tapper przekazała, że środki ze sprzedaży mienia powiatowego,  

o których wspomniał Dyrektor zasiliły budżet Powiatu Raciborskiego i zostały przeznaczone 

na inne niezbędne wydatki. Aktualnie pogorszyła się sytuacja finansowa Powiatu 

Raciborskiego. Zdaniem Skarbnika Powiatu spłata przez Szpital Rejonowy w Raciborzu 

pożyczki jednorazowo pod koniec grudnia 2015 roku nie rozwiąże problemów z jakimi 

borykać będzie się Powiat Raciborski w 2015 roku.  

Skarbnik Powiatu poinformowała, że w styczniu 2015 roku tylko na wynagrodzenia  

dla pracowników oświaty oraz na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej 

regulowane przez PCPR w Raciborzu przeznaczono kwotę ok. 3 000 000,00 zł. W przypadku 

podjęcia w dniu dzisiejszym uchwały w sprawie udzielenia Szpitalowi Rejonowemu  

w Raciborzu pożyczki w kwocie 2 000 000,00 zł i jej spłaty w 2015 roku, jednostce 

pozostanie do spłacenia jeszcze kwota 1 000 000,00 zł z pożyczki udzielonej w 2014 roku.  

Ponadto Skarbnik Powiatu zwróciła uwagę, że nie wiadomo jak będzie przedstawiało się  

w 2015 roku wykonanie dochodów Powiatu Raciborskiego. Może dojść do sytuacji, w której 

Powiat Raciborski będzie musiał zaciągnąć kredyt w rachunku bieżącym na sfinansowanie 

swojej działalności. Skarbnik Powiatu zasugerowała, aby spłata pożyczki przez Szpital 

nastąpiła w terminie do 22 grudnia 2015 roku, w 6 ratach, gdzie spłata pierwszej raty  

w kwocie 300 000,00 zł będzie miała miejsce do 31 lipca 2015 roku. W przypadku gdy 

sytuacja finansowa Powiatu poprawi się, co będzie wiadomo po I półroczu br., można 

powrócić do propozycji zmiany terminu spłaty pożyczki przez Szpital.  

Dyrektor Rudnik zaproponował, aby do dyskusji o zmianie terminu spłaty pożyczki  

przez Szpital powrócić po zakończeniu I kwartału 2015 roku. W tym terminie Narodowy 

Fundusz Zdrowia rozliczy tzw. nadwykonania za 2014 rok. Jak przekazał Dyrektor 

świadczenia wykonane ponad limit na dzień dzisiejszy wynoszą ponad 3,4 mln zł, co generuje 

dodatkowe zobowiązania w postaci niezapłaconych leków i drobnego sprzętu medycznego.  

Po dyskusji, Członkowie Zarządu uznali, że z uwagi na sytuację finansową Powiatu 

Raciborskiego, celowym podjęcie jest uchwały w sprawie udzielenia pożyczki 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, w wersji zaproponowanej przez Skarbnika Powiatu.  

Do dyskusji co do zmiany terminu spłaty pożyczki przez Szpital Zarząd powróci  

po zakończeniu I kwartału 2015 roku.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki Samodzielnemu 

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

w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

Na tym spotkanie z Dyrektorem Szpitala Rejonowego w Raciborzu zakończono.  

 

Mając na uwadze dane przedstawione przez Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu,  

o których mowa w niniejszym protokole, Zarząd polecił, aby Kierownik Referatu Spraw 

Społecznych wspólnie ze Skarbnikiem Powiatu sporządził informację nt. wsparcia 

finansowego udzielonego przez Powiat Raciborski Szpitalowi w latach 2012 – 2014. 

Powyższą informację należy przygotować w kontekście dochodów Powiatu Raciborskiego 

uzyskanych z tytułu sprzedaży lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku położonym  

w Raciborzu przy ul. Gamowskiej 3 i „utraconych korzyści” w związku z rozwiązaniem 

umowy najmu przez Szpital z Raciborskim Centrum Medycznym Sp. z o. o. z siedzibą  

w Raciborzu. 

 

Ad. 2 

 

Sekretarz Powiatu Beata Bańczyk przekazała, że w dniu dzisiejszym Biuro Rady 

poinformowało, że Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odwołała posiedzenie Komisji 

zwołane na 5 stycznia 2015 roku.  

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 196537.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego ustalił, że do momentu otrzymania pełnej treści 

rozstrzygnięcia Sądu Okręgowego w Gliwicach – Ośrodek Zamiejscowy w Rybniku zgodnie 

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 5 stycznia 

2011 roku Kodeks Wyborczy, nie komentuje podanych w prasie informacji na temat 

stwierdzenia nieważności wyborów do Rady Powiatu Raciborskiego.  

Jednocześnie Zarząd zdecydował, że w trakcie posiedzenia w dniu 8 stycznia 2015 roku  

podejmie decyzję co do złożenia wniosku o zwołanie sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w trybie nadzwyczajnym. 

W związku z powyższym Skarbnik Powiatu poinformowała, że wystąpi do dyrektorów 

jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego oraz kierowników komórek 
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organizacyjnych tut. Starostwa, aby przygotowali ewentualne, niezbędne zmiany w budżecie 

na 2015 rok, których dokonać może jedynie Rada Powiatu. Przy dokonywaniu zmian  

w budżecie należy również, jeżeli zajdzie taka konieczność, uwzględnić zmiany  

w przedsięwzięciach do WPF 2015-2024. 

 

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. ----------------------------------- 

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 5 stycznia 2015 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 5 stycznia 2015 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pożyczki Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu. 


