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OR.II.0022.1.20.2015 

PROTOKÓŁ  NR 22/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 5 maja 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. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres  

od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r., bilansu na dzień 31.03.2015 r., opisu sytuacji 

finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec marca 

2015 r., wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów oraz etatyzacji  

na dzień 31.03.2015 r. 

2. Przyjęcie Protokołu Nr 21/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 28 kwietnia 2015 r.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

 

Starosta poinformował, że następne posiedzenie Zarządu odbędzie się w tut. Starostwie  

13 maja 2015 roku o godz. 08.30. 

 

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. 
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Ad. 1 

 

Starosta przywitał na posiedzeniu Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu  

Ryszarda Rudnika i poprosił o przedstawienie rachunku zysków i strat za okres  

od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r., bilansu na dzień 31.03.2015 r., opisu sytuacji finansowej, 

zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec marca 2015 r., 

wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów oraz etatyzacji na dzień 31.03.2015 r. 

Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych w ww. sprawie znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 212651. 

Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu Ryszard Rudnik poinformował, iż na koniec 

marca bieżącego roku Zakład zanotował stratę w wysokości 2 867 701,97 zł, jest to wielkość 

o 796 022,64 zł wyższa od straty w analogicznym okresie 2014 roku wynoszącej 

2 071 679,33 zł. Uwzględniając amortyzację w wysokości 1 254 417,93 zł Zakład  

w I kw. bieżącego roku  zanotował niedobór finansowy w wysokości 1 613 284,04 zł. 

W okresie trzech miesięcy bieżącego roku zobowiązania ogółem, w stosunku                             

do zobowiązań na dzień 31.12.2014 r., wzrosły o kwotę 1 454 876,33 zł i na dzień 

31.03.2015 r. wynosiły 26 650 892,13 zł.  

Następnie Dyrektor odpowiadał na pytania zebranych związane z funkcjonowaniem pakietu 

onkologicznego w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu.  

Dyrektor przypomniał, że w momencie gdy w raciborskim Szpitalu podjęto decyzję  

o wdrożeniu pakietu onkologicznego, nikt nie wiedział, jak to będzie wyglądało, szczególnie 

sposób rozliczania nie był jasno określony. Na szkoleniach poświęconych pakietowi 

informowano, że pakiet wejdzie na pewno od 1 stycznia 2015 roku. Druga rzecz pewna  

- w systemie nie znajdzie się więcej pieniędzy - z kontraktów ogólnych zostaną wydzielone 

środki na ten pakiet. Jeżeli środki z pakietu zostaną „przerobione” w Szpitalu, zostanie taki 

sam poziom finansowania. Niewykonanie kontraktu w tym pakiecie spowoduje, że pieniądze 

trafią do innej jednostki, która będzie przekraczać kontrakt w tym zakresie.  

Dyrektor podkreślił, że kwestię rozliczeń hospitalizacji pacjentów onkologicznych w ramach 

świadczeń bezlimitowych oraz prawidłowego wypełnienia karty szybkiej diagnostyki  

i leczenia onkologicznego (DiLO) zgłaszano do Narodowego Funduszu Zdrowia. Na dzień 

dzisiejszy nie wiadomo jak Fundusz rozwiąże ww. problemy.  

Dyrektor Rudnik przypomniał, że ustawą z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych 

innych ustaw przesunięto w czasie obowiązek posiadania ubezpieczenia z tytułu zdarzeń 
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medycznych przez podmioty lecznicze prowadzące szpitale. Zgodnie z powyższym  

od 1 stycznia 2016 roku na podmiocie leczniczym będzie spoczywał obowiązek posiadania 

dodatkowego ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych, oprócz posiadanego już 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.  

Dyrektor przypomniał, że ustawodawca nakłada na podmioty lecznicze obowiązek zawarcia 

umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na warunkach określonych w art. 25 

ustawy o działalności leczniczej. Zatem, zgodnie z treścią § 1 tegoż artykułu podmioty 

lecznicze mają obowiązek zawrzeć: 

1) umowę ubezpieczenia  odpowiedzialności cywilnej obejmującą szkody będące 

następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania 

udzielania świadczeń zdrowotnych;  

2) umowę ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach 

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta obejmującą zdarzenia medyczne w rozumieniu tejże 

ustawy, które miały miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej. 

 

Powyższe oznacza, iż zakres ubezpieczenia podmiotów leczniczych jest dosyć szeroki, 

bowiem obejmuje on nie tylko zdarzenia medyczne zdefiniowane w ustawie o prawach 

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (rozpatrywane przez komisje do orzekania o zdarzeniach 

medycznych), ale również szkody wynikające z udzielania świadczeń zdrowotnych bądź 

niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczenia zdrowotnego (roszczenia w tym 

zakresie są rozpatrywane na drodze postępowania sądowego). 

Mając na względzie zmiany wchodzące w życie od 1 stycznia 2016 roku, wydaje się,  

że dodatkowe ubezpieczenie z tytułu zdarzeń medycznych jako osobna forma ubezpieczenia 

(obok umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej) nie ma racjonalnego uzasadnienia, 

bowiem stanie się tylko i wyłącznie dodatkowym obciążeniem finansowym dla podmiotów 

leczniczych, pomimo, iż swym zakresem ubezpieczenia obejmować będzie podobne,  

a w niektórych sytuacjach takie same zdarzenia. Z perspektywy zaś firm ubezpieczeniowych, 

posiadanie przez podmioty lecznicze dwóch odrębnych ubezpieczeń, stanie się dodatkowym 

źródłem dochodu. 

Kolejny problem, jaki zasygnalizował Dyrektor dotyczył wzrostu kosztów działalności 

bieżącej Szpitala. Podkreślił, iż sprzęt medyczny został zakupiony w większości 10 lat temu, 

co powoduje wzrost kosztów jego konserwacji i napraw.   
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Dyrektor przekazał, że pielęgniarki i położne z raciborskiego Szpitala przyłączyły się  

do ogólnopolskiej akcji protestacyjnej. Strajk ostrzegawczy odbędzie się 12 maja br.  

w godzinach od 11.00 do 13.00. 

Dyrektor poinformował, że w dniach 13-15 maja br. w Powiecie Raciborskim odbywać się 

będą Otwarte Mistrzostwa Śląska w Ratownictwie Medycznym. W rywalizacji udział weźmie 

19 zespołów. Przyznanie organizacji majowych mistrzostw Raciborzowi to dowód uznania  

za dotychczasowe efekty pracy ratowników Szpitala Rejonowego w Raciborzu.  

Uroczyste zakończenie mistrzostw odbędzie się na dziedzińcu Zamku Piastowskiego  

w Raciborzu 15 maja br. o godz. 11.30 i będzie poprzedzone widowiskowym przejazdem 

wszystkich uczestniczących w zmaganiach karetek. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z rachunkiem zysków i strat za okres  

od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r., bilansem na dzień 31.03.2015 r., opisem sytuacji 

finansowej, zestawieniem zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec marca 

2015 r., wybranymi wskaźnikami statystycznymi dla oddziałów oraz etatyzacją na dzień 

31.03.2015 r., postanawiając o prowadzeniu dalszego monitorowania sytuacji finansowej 

Szpitala. 

Na tym spotkanie z Dyrektorem Szpitala Rejonowego w Raciborzu zakończono.  

 

Ad. 2 

 

Protokół Nr 21/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 28 kwietnia  

2015 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.  

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok. 

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

213620. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok, na wniosek Skarbnika Powiatu:  

1) w Rozdziale 75075 zwiększył o kwotę 20 000,00 zł plan dotacji celowej otrzymanej  

z Miasta Racibórz z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć promocyjno  
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– kulturalnych na terenie Raciborza,  

2) w Rozdziale 85311 zwiększył o kwotę 20 000,00 zł plan dotacji celowej otrzymanej  

z Miasta Racibórz z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej  

w Raciborzu,  

3) w Rozdziale 75075 zwiększył o kwotę 10 000,00 zł plan wydatków Agencji Promocji 

Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu  

z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć promocyjno – kulturalnych,  

4) w Rozdziale 75075 zwiększył o kwotę 10 000,00 zł plan wydatków Młodzieżowego Domu 

Kultury w Raciborzu z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć promocyjno  

– kulturalnych, 

5) w Rozdziale 85111 dokonał zmian w planie wydatków będących w dyspozycji Referatu 

Spraw Społecznych z przeznaczeniem na współorganizację Mistrzostw Śląska  

w Ratownictwie Medycznym (2 500,00 zł),  

6) w Rozdziale 85311 zwiększył o kwotę 20 000,00 zł plan wydatków będących w dyspozycji 

Referatu Spraw Społecznych z przeznaczeniem na działalność Warsztatów Terapii 

Zajęciowej w Raciborzu.  

 

Po zmianie, 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 2015 rok.  

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu  

pn. „Przeprowadzenie w latach 2015 – 2017 Programów korekcyjno – edukacyjnych  

dla sprawców przemocy w rodzinie z terenu powiatu raciborskiego”. 

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

213206. 

Wicestarosta zaproponował, aby Zarząd powołał Komisję konkursową do oceny formalnej  

i merytorycznej ofert złożonych w ramach konkursu pn. „Przeprowadzenie w latach 2015  

– 2017 Programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie z terenu 

powiatu raciborskiego”. Posiedzenie Komisji odbędzie się 8 maja 2015 roku.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji konkursowej  
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do oceny ofert złożonych w ramach konkursu pn. „Przeprowadzenie w latach 2015 – 2017 

Programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie z terenu powiatu 

raciborskiego”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek omówił projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży w pierwszym przetargu ustnym 

nieograniczonym lokalu użytkowego nr 5 mieszczącego się w budynku położonym  

w Raciborzu przy ulicy Ludwika 4. 

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

213122. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zaproponował, aby sprzedać  

w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego lokal użytkowy nr 5  

o pow. 195,91 m² wraz z udziałem wynoszącym 1981/10000 w części wspólnej, którą stanowi 

zabudowany grunt oznaczony jako działka nr 2213/160, k.m.4, obręb Racibórz,  

o powierzchni 555 m² oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku 

właścicieli lokali. Wartość rynkowa lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych określona 

w operacie szacunkowym z dnia 7 lipca 2014 r. wynosi 336 000,00 zł.  

W dniu 17 października 2014 r. został podany do publicznej wiadomości wykaz 

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Zgodnie z art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy  

o gospodarce nieruchomościami „przy sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu stosuje 

się następujące zasady ustalenia cen: (...) cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się 

w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości”. W związku z powyższym zostanie 

zorganizowany pierwszy przetarg ustny nieograniczony z ceną wywoławczą 336 000,00 zł 

brutto. Taka też cena sprzedaży została podana w wykazie, o którym mowa wyżej. Cena 

uzyskana ze sprzedaży lokalu użytkowego stanowić będzie dochód Powiatu Raciborskiego. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie sprzedaży w pierwszym przetargu 

ustnym nieograniczonym lokalu użytkowego nr 5 mieszczącego się w budynku położonym  

w Raciborzu przy ulicy Ludwika 4. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 
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Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2015 r. 

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

213618. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że po przesłaniu przedmiotowej karty informacyjnej  

na posiedzenie Zarządu do tut. Starostwa wpłynęło pismo informujące o zmianach planu 

finansowego Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Zespołu Szkół 

Specjalnych w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Powiatowego Zarządu Dróg 

w Raciborzu. 

 

Sekretarz Powiatu przekazała, że w dniu dzisiejszym rozmawiała telefonicznie z inspektorem 

Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach, który poinformował, że w dniu 7 maja 2015 r. 

rozpocznie się kontrola w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami publicznymi 

obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym realizacji obowiązków związanych 

z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczenia na lata 2012 – 2013.  

 

Wicestarosta poinformował, że do tut. Starostwa wpłynęło zawiadomienie ze Śląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, w którym przekazano, że w dniach 12 – 13  

oraz 18 maja 2015 r. zostanie przeprowadzona kontrola w zakresie oceny funkcjonowania 

systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Powiecie Raciborskim.  

 

Członkowie Zarządu przeanalizowali zapisy Uchwały Nr 181/916/2014 Zarządu Powiatu 

Raciborskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagrody 

rocznej dyrektorowi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz wzoru 

wniosku o przyznanie nagrody rocznej, w szczególności rozważyli zasadność kryteriów,  

które Zarząd bierze pod uwagę, przyznając nagrodę roczną.  

Członkowie Zarządu polecili, aby na jednym z kolejnych posiedzeń Sekretarz Powiatu 

przedstawiła projekt uchwały w powyższej sprawie.  

 



 

 

8 

Starosta poinformował, że 13 maja 2015 roku o godz. 14.00 odbędzie się nadzwyczajna sesja 

Rady Powiatu Raciborskiego, podczas której radni – elekci, którym wygasły mandaty złożą 

ślubowanie oraz nastąpi uzupełnienie składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu 

Raciborskiego. Zwyczajna sesja została zaplanowana na 26 maja 2015 roku.  

 

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 5 maja 2015 r.  

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

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

Powiatu Raciborskiego na 2015 rok. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania Komisji konkursowej  

do oceny ofert złożonych w ramach konkursu pn. „Przeprowadzenie w latach 2015 – 2017 

Programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie z terenu 

powiatu raciborskiego”. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży w pierwszym przetargu 

ustnym nieograniczonym lokalu użytkowego nr 5 mieszczącego się w budynku 

położonym w Raciborzu przy ulicy Ludwika 4. 


