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OR.II.0022.1.16.2016 

PROTOKÓŁ  NR 76/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 13 kwietnia 2016 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 11 kwietnia 

2016 r. nastąpi w trakcie kolejnego spotkania. 

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

2. Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w Powiecie Raciborskim. 

3. Sprawy różne. 

4. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Na wstępie Starosta zapytał czy zebrani zgłaszają ewentualne wnioski w sprawie dokonania 

zmian w porządku posiedzenia? 

Nawiązując do ustaleń z posiedzenia w dniu 11 kwietnia br. Wicestarosta przekazał,  

że w materiale pt. „Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w Powiecie Raciborskim” 

uzupełniono dane i poprawiono drobne błędy redakcyjne. Ww. materiał został dostarczony 

zebranym w dniu dzisiejszym.  

Na wniosek Wicestarosty, Starosta rozszerzył porządek obrad o materiał pt. „Zabezpieczenie 

świadczeń zdrowotnych w Powiecie Raciborskim”.  

Skarbnik Powiatu poinformowała, że w omawianym na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia br. 

projekcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016 – 2025 istnieje konieczność 

zmiany nazwy zadania, które będzie realizowane wspólnie z Gminą Pietrowice Wielkie.  
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Szczegółowych informacji w ww. sprawie udzielił Kierownik Referatu Inwestycji  

i Remontów Roman Peikert, który przekazał, że w rozmowie z przedstawicielami Gminy 

Pietrowice Wielkie w dniu 12 kwietnia 2016 r. ustalono, że nazwa zadania brzmi: 

„Modernizacja drogi nr S3505 ważnym elementem rozwojowym dla Gminy Pietrowice 

Wielkie”. Jednocześnie w przekazanym na dzisiejsze posiedzenie projekcie uchwały 

dotyczącym powierzenia Gminie zarządzania publiczną drogą powiatową koniecznym jest 

wprowadzenie zmian polegających na zmianie brzmienia tytułu, podstawy prawnej, § 1 – 3 

oraz dodaniu załącznika, tj. porozumienia regulującego w szczególności okres i zakres 

zarządzania drogą powiatową oraz wzajemne rozliczenia finansowe.  

Ponadto właściwa kolejność procedowania uchwał powinna obejmować w pierwszej 

kolejności wprowadzenie zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2016 – 2025, następnie podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli 

przystąpienia z Gminą Pietrowice Wielkie do projektu pod nazwą „Modernizacja drogi  

nr S3505 ważnym elementem rozwojowym dla Gminy Pietrowice Wielkie”, a dalej podjęcie 

uchwały w sprawie powierzenia na czas określony Gminie Pietrowice Wielkie zarządzania 

publiczną drogą powiatową.  

Mając na uwadze powyższe, Starosta rozszerzył porządek posiedzenia o: 

1) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016 – 2025,  

2) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia woli przystąpienia  

z Gminą Pietrowice Wielkie do projektu pod nazwą „Modernizacja drogi nr S3505 

ważnym elementem rozwojowym dla Gminy Pietrowice Wielkie”. 

 

Starosta przekazał, że w dniu dzisiejszym otrzymano w wersji elektronicznej pismo 

Burmistrza Miasta w Bieruniu, w którym poinformowano, że Rada Miejska w Bieruniu 

poparła działania mające na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii.  

Zdaniem Starosty celowym jest, aby działania te poparła także Rada Powiatu Raciborskiego.  

W związku z powyższym Starosta rozszerzył porządek posiedzenia o projekt uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie poparcia stanowiska Centrum Onkologii w Gliwicach 

dotyczącego utworzenia niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii. 

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. 
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Starosta przekazał, że kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 19 kwietnia 2016 r. 

o godz. 13.00.  

 

Ad. 1 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie założenia 

Liceum Ogólnokształcącego nr 1 dla Dorosłych w Raciborzu i włączenia go do Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu z siedzibą  

przy ul. Gimnazjalnej 3. 

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

261696. 

Wicestarosta przypomniał, że w dniu 15 marca 2016 r. Zarząd podjął uchwałę w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego 

założenia Liceum Ogólnokształcącego nr 1 dla Dorosłych w Raciborzu i włączenia  

go do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu z siedzibą  

przy ul. Gimnazjalnej 3. 

Konsultacje prowadzono w formie pisemnego i elektronicznego wyrażania opinii   

z wykorzystaniem formularza, stanowiącego załącznik nr 2 do ww. uchwały.  

Konsultacje prowadzono od 25 marca do 8 kwietnia 2016 r. Osobą uprawnioną do kontaktu  

z organizacjami pozarządowymi była Pani Beata Janowicz – inspektor Referatu Edukacji, 

Kultury i Sportu. Żadna z organizacji pozarządowych nie wzięła udziału w konsultacjach.  

Projekt niniejszej uchwały został skierowany do władz statutowych związków zawodowych 

zrzeszających nauczycieli, tj. MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty w Raciborzu 

oraz Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Raciborzu, celem 

przedstawienia opinii. 

Władze statutowe związków zawodowych zrzeszających nauczycieli pozytywnie 

zaopiniowały projekt przedmiotowej uchwały. 

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 założenia Liceum Ogólnokształcącego nr 1 dla Dorosłych  

w Raciborzu i włączenia go do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  

w Raciborzu z siedzibą przy ul. Gimnazjalnej 3 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 26 kwietnia 2016 r. 
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Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania 

statutu 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 

261898. 

Wicestarosta przypomniał, że 15 marca 2016 r. Zarząd podjął uchwałę w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 

nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

Konsultacje przeprowadzono w formie pisemnego i elektronicznego wyrażenia opinii  

z wykorzystaniem formularza, stanowiącego załącznik nr 2 do ww. uchwały.  

Konsultacje prowadzono w terminie od 25 marca 2016 r. do 11 kwietnia 2016 r. Osobą 

upoważnioną do kontaktu z organizacjami pozarządowymi był Kierownik Referatu Spraw 

Społecznych. Żadna z organizacji pozarządowych nie wzięła udziału w konsultacjach.  

Wicestarosta poinformował, że do tut. Starostwa w dniu 11 kwietnia 2016 r. wpłynęło pismo 

organizacji związkowych związków zawodowych działających przy SP ZOZ Szpitalu 

Rejonowym im. dr J. Rostka w Raciborzu, w którym organizacje nie poparły proponowanej 

likwidacji Zakładu Diagnostyki i Terapii oraz dzierżawy pomieszczeń i sprzętu podmiotowi 

zewnętrznemu. Opinia ta nie została uwzględniona w projekcie uchwały, gdyż została 

wyrażona przez związki zawodowe, a nie organizacje, o których mowa w ustawie  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie  

(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.). 

Wicestarosta przekazał, że opiniowanie przez związki zawodowe realizowane jest w oparciu 

o postanowienia art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych  

(t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1881). W związku z powyższym Zarząd skierował ww. projekt 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego do zaopiniowania przez organizacje związkowe, 

reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego                          

i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240). Pismem znak 

ZS.8023.1.12.2016 z dnia 17 marca 2016 r. projekt uchwały został skierowany                                    

do Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych 

Województwa Śląskiego, Przewodniczącego Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ 

„SOLIDARNOŚĆ”, Przewodniczącego Zarządu Rady Ogólnopolskiego Porozumienia 

Związków Zawodowych Województwa Śląskiego. 
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Do dnia dzisiejszego tut. Starostwo nie otrzymało opinii organizacji związkowych.                                    

W przypadku gdy opinia ta nie wpłynie do 26 kwietnia br. przedmiotowy projekt uchwały 

zostanie wycofany z porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego.  

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 nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz postanowił  

o jego przekazaniu na sesję w dniu 26 kwietnia 2016 r. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła dodatkowy projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2016 – 2025. 

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

261634. 

Skarbnik Powiatu zwróciła uwagę, że w przedmiotowym projekcie uchwały, w stosunku  

do projektu omawianego w trakcie posiedzenia w dniu 11 kwietnia br., zmianie uległa nazwa 

zadania, która brzmiała: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3505S Lekartów-Pietrowice 

Wielkie” na: „Modernizacja drogi nr S3505 ważnym elementem rozwojowym dla Gminy 

Pietrowice Wielkie”. 

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 dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2016 – 2025 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 26 kwietnia 2016 r. 

 

Starosta przedstawił dodatkowy projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

wyrażenia woli przystąpienia z Gminą Pietrowice Wielkie do projektu pod nazwą 

„Modernizacja drogi nr S3505 ważnym elementem rozwojowym dla Gminy Pietrowice 

Wielkie”. 

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

262152. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 
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Raciborskiego w sprawie wyrażenia woli przystąpienia z Gminą Pietrowice Wielkie  

do projektu pod nazwą „Modernizacja drogi nr S3505 ważnym elementem rozwojowym  

dla Gminy Pietrowice Wielkie” oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 26 kwietnia 2016 r. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia 

Gminie Pietrowice Wielkie zarządzania publiczną drogą powiatową.  

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

261726. 

Nawiązując do informacji przekazanych przez Kierownika Referatu Inwestycji i Remontów  

na początku posiedzenia, Zarząd Powiatu Raciborskiego wniósł autopoprawki  

do przedmiotowego projektu uchwały polegające na zmianie brzmienia tytułu, podstawy 

prawnej, § 1 – 3 oraz dodaniu załącznika. 

Po zmianie, 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 powierzenia na czas określony Gminie Pietrowice 

Wielkie zarządzania publiczną drogą powiatową oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 26 kwietnia 2016 r. 

 

Starosta omówił dodatkowy projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

poparcia stanowiska Centrum Onkologii w Gliwicach dotyczącego utworzenia niezależnego 

Śląskiego Instytutu Onkologii. 

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

262418. 

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 poparcia stanowiska Centrum Onkologii w Gliwicach dotyczącego 

utworzenia niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii oraz postanowił o jego przekazaniu  

na sesję w dniu 26 kwietnia 2016 r. 
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Ad. 2 

 

Wicestarosta zaprezentował materiał pt. „Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w Powiecie 

Raciborskim”, który znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

261136. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował materiał pt. „Zabezpieczenie świadczeń 

zdrowotnych w Powiecie Raciborskim” oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 26 kwietnia 2016 r., po wniesieniu drobnej autopoprawki na str. 15.  

 

Ad. 3 

 

Starosta przedstawił informację Biura Rady o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej  

w dniu 19 kwietnia 2016 r. o godz. 15:30 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu,  

która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 261762. 

 

Starosta odczytał pismo związków zawodowych działających przy SP ZOZ Szpitalu 

Rejonowym im. dr J. Rostka w Raciborzu z dnia 7 kwietnia 2016 r. (data wpływu  

do tut. Starostwa 13 kwietnia 2016 r.), adresowane do Dyrektora Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu, w którym organizacje wnoszą o wyrównanie dysproporcji płacowych 

powstałych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia  

z dnia 14 października 2015 r.   

Jak poinformowano w piśmie cyt.: „Powstała po wprowadzeniu w życie dysproporcja 

płacowa pomiędzy grupą zawodową pielęgniarek i położnych a pozostałym personelem 

szpitala spowodowała niezadowolenie wśród pracowników, których nie objęła podwyżka. 

Jako Związki Zawodowe uważamy, że jest to nierówne traktowanie grup pracowniczych 

szpitala pod względem płacowym. Taka sytuacja rodzi napięcia między pracownikami  

i nie służy dobrej atmosferze pracy w Szpitalu. Mając powyższe na uwadze jeszcze raz 

prosimy o wyrównanie powstałych dysproporcji płacowych”.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 262499. 

Zarząd zapoznał się z pismem związków zawodowych działających przy SP ZOZ Szpitalu 

Rejonowym im. dr J. Rostka w Raciborzu z dnia 7 kwietnia 2016 r. (data wpływu  

do tut. Starostwa 13 kwietnia 2016 r.), w którym organizacje wnoszą o wyrównanie 
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dysproporcji płacowych powstałych w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 14 października 2015 r.  

 

Ad. 4 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XVII/164/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie 

zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

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

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Spraw 

Społeczny odpowiedzialny za jej realizację. 

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

261273. 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XVII/165/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie określenia 

zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań  

w roku 2016. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Spraw 

Społeczny odpowiedzialny za jej realizację. 

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

261275. 

 

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 13 kwietnia 2016 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 kwietnia 2016 r. 


