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OR.II.0022.1.34.2016 

 

PROTOKÓŁ  NR 94/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 31 sierpnia 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.  

  

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 93/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 23 sierpnia 2016 r. 

2. Wizyta Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu. 

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

5. Sprawy różne. 

 

 Na wstępie Starosta poinformował, że będzie przebywać na urlopie wypoczynkowym od 2 do 15 

września 2016 r.  

 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że przekazano dodatkowe materiały, tj.: 

1)  opinia i wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z posiedzenia w dniu 

25 sierpnia 2016 r.,   

2) opinia Komisji Budżetu i Finansów z posiedzenia w dniu 30 sierpnia 2016 r.,   

3) opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z posiedzenia w dniu 25 sierpnia 

2016 r.,  

4) karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych w sprawie przyjęcia przez Zarząd 

Powiatu oferty Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika 

pn. „Sieciowanie i Wzmacnianie Organizacji w Ramach Programu Działaj Lokalnie” 
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oraz udzielenia w trybie pozakonkursowym dotacji na wsparcie realizacji                              

w/w zadania publicznego. 

Stąd zachodzi konieczność rozszerzenia porządku posiedzenia o pkt 13-16. 

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 poinformował, że kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 6 września 

2016 r. o godz. 08.00. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 93/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 23 sierpnia 2016 r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.  

 

Ad. 2 

Starosta przywitał na posiedzeniu Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu Pana 

Ryszarda Rudnika i poprosił o omówienie wykonania planu finansowego samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2016 roku.  

Dyrektor Szpitala poinformował, że  plan finansowy na 2016 rok zakłada przychody netto 

w wysokości 67 590 tys. złotych. Wykonanie w I półroczu wyniosło 32 349 tys. zł, stanowi to 

47,86%. Brak wykonania planu dochodów wynika głównie z braku właściwego oszacowania 

przez NFZ potrzeb na usługi medyczne, dlatego co roku występują świadczenia wykonane 

ponad limit. Przekroczenia te na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 2 953,6 tys. zł. Szpital 

Rejonowy w Raciborzu stara się realizować kontrakty do wysokości limitów, jednak 

zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne na terenie powiatu raciborskiego jest 

zdecydowanie wyższe. Największe zapotrzebowanie na świadczenia występuje w zakresie 

chorób wewnętrznych, neurologii, pediatrii i ginekologiczno-położniczych. Za I półrocze 

na tych oddziałach szpital udzielił świadczeń ponad limit na kwotę 1 942,5 tys. zł. Świadczy 

to o poważnym niedoszacowaniu tych zakresów. Problem ten był i jest wielokrotnie 

zgłaszany do NFZ. W celu poprawy wyniku finansowego prowadzone są działania 

oszczędnościowe związane z racjonalizacją wydatków, a także planowane są zmiany 

organizacyjne zwiększające efektywność procesu leczenia. Nadwykonania odbijają się 
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negatywnie na kosztach, powodując ich wzrost, jak i wzrost zobowiązań. Świadczenia 

udzielone ponad limit powodują trudności w planowaniu przepływów pieniężnych, ponieważ 

koszty związane z leczeniem pacjentów zostały poniesione. Dyrektor podkreślił, iż aktywnie 

zabiega o renegocjacje kontraktów, co w przypadku uzyskania większych kontraktów 

powinno skutkować zmniejszeniem liczby nadwykonań. Natomiast droga formalno-prawna 

jest możliwa dopiero po zakończeniu okresu rozliczeniowego, czyli w lutym 2017 r.  

Ponadto Dyrektor Szpitala poruszył tematy: 

1) świadczeń zdrowotnych dot. diagnostyki obrazowej w zakresie:  RTG, USG, TK, 

MRI, które mają być wykonywane w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu przez 

podmiot zewnętrzny – dnia 19 sierpnia 2016 r. na stronie internetowej Szpitala 

opublikowane zostało ogłoszenie o postępowaniu na wymienione usługi, termin 

składania ofert upływa 19 września 2016 r., 

2) umorzenia pożyczki, której Powiat Raciborski udzielił Szpitalowi Rejonowemu 

w Raciborzu w styczniu 2016 r. – Szpital uzyskał pożyczkę w wysokości 2 mln zł, 

która ma być spłacona w miesiącu grudniu br. w dwóch ratach po 1 mln zł, 

3) przystąpienia Szpitala do sieci zakładów opieki zdrowotnych wpisanych do systemu 

obronnego państwa – wiąże się to z przyjęciem przez Szpital dodatkowych 

obowiązków, które będą opłacane z budżetu Państwa. 

Wicestarosta podziękował Dyrektorowi Szpitala Rejonowego w Raciborzu za pomoc 

w skompletowaniu kadry Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu. 

Skompletowanie kadry pozwoli na wystąpienie Starosty do Wojewody Śląskiego 

o pozwolenie na utworzenie Zespołu w Raciborzu. W przypadku uzyskania wspomnianej 

zgody powiat przystosowałby do potrzeb Zespołu wydzielone pomieszczenia Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu, bez uszczerbku w podstawowej działalności lecznicy oraz 

skierowałby personel Zespołu na szkolenie specjalistyczne organizowane przez Wojewódzki 

Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Uwzględniając fakty, iż Wojewoda przed 

wydaniem decyzji musi zasięgnąć opinii Rzecznika Rządu do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych, personel Zespołu musi przejść specjalistyczne szkolenia oraz czas 

realizacji zamówień publicznych na roboty budowalne można przypuszczać, iż Zespół 

mógłby zacząć działać od 1 czerwca 2017 r.    

W tym momencie Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu opuścił spotkanie. 
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Ad.3 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok. 

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

UID: 279991. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że w przedmiotowym projekcie uchwały zmienią się kwoty 

ogółem, po podjęciu w dniu dzisiejszym przez Zarząd uchwały w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 r. oraz uchwały w sprawie zmiany rocznego 

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

powiatowi na rok 2016. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2016 rok.  

 

Skarbnik Powiatu omówiła nową wersję projektu 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: 279993. 

Skarbnik Powiatu dodała, że również w przedmiotowym projekcie uchwały zmienią się 

kwoty ogółem, po podjęciu w dniu dzisiejszym przez Zarząd uchwały w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 r. oraz uchwały w sprawie zmiany 

rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na rok 2016. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2016 – 2025. 
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Ad.4 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok. 

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

UID: 281609. 

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 2016 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się 

w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na rok 2016. 

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

UID: 281608. 

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

rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na rok 2016., na wniosek Skarbnika Powiatu, wniósł autopoprawkę 

polegającą na tym, że dokonuje się zmian w Rozdziale 75212  poprzez przesunięcie kwoty 

250 zł w ramach budżetu Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkoleń obronnych. 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany rocznego 

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

powiatowi na rok 2016. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawił projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym 

z usunięcia drzew z pasa drogowego dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie powiatu 

raciborskiego oraz pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem 

UID: 281458. 

Sekretarz Powiatu dodała, że projekt uchwały powstał w związku z realizacją zaleceń 

zawartych w protokole pokontrolnym dotyczącym przeprowadzonej przez Komisję 

Rewizyjną kontroli wykonania budżetu Powiatu za rok 2015 r. w Starostwie Powiatowym 

w Raciborzu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie w sprawie zasad gospodarowania 

drewnem pozyskanym z usunięcia drzew z pasa drogowego dróg powiatowych 

zlokalizowanych na terenie powiatu raciborskiego. Uchwała stanowi załącznik nr 5 

do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg 

nr NT-5540/162/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r. dotyczącym realizacji zaleceń Komisji 

Rewizyjnej, o których mowa wyżej. Zarząd zaakceptował zaproponowane przez Dyrektora 

Powiatowego Zarządu Dróg działania w zakresie urządzeń lub instalacji niezwiązanych 

z infrastrukturą drogi a umieszczonych w pasie drogowym.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawił projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie 14 sztuk drzew 

z gatunku Żywotnik zachodni, 1 sztuki drzew z gatunku Jarząb pospolity oraz 1 sztuki drzew 

z gatunku Brzoza brodawkowa przez Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień" w Raciborzu. 

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

UID: 281356. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie 14 sztuk 

drzew z gatunku Żywotnik zachodni, 1 sztuki drzew z gatunku Jarząb pospolity oraz 1 sztuki 

drzew z gatunku Brzoza brodawkowa przez Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień" 

w Raciborzu. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce 

nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawił projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 6 mieszczącego 
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się w budynku położonym w Raciborzu przy ul. Ludwika 4, stanowiącego własność Powiatu 

Raciborskiego. 

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

UID: 281588. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 6 

mieszczącego się w budynku położonym w Raciborzu przy ul. Ludwika 4, stanowiącego 

własność Powiatu Raciborskiego. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się 

w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Ad. 5 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2016 r. 

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

UID: 281607. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że po przygotowaniu przedmiotowej karty informacyjnej 

otrzymała pismo informujące o zmianie planu finansowego Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu oraz Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu,  

 

Starosta zaprezentował opinię Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z posiedzenia w dniu 22 sierpnia 

2016 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID: 281364 

 

Starosta przedstawił informację Biura Rady o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej  

w dniu 29 sierpnia 2016 r. godz. 15.30. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID: 280829.  
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Starosta omówił materiały dodatkowe tj.: 

1) opinia i wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z posiedzenia w dniu 

25 sierpnia 2016 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod 

numerem UID: 281845, 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury 

i Sportu udzielić odpowiedzi na wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji 

z posiedzenia w dniu 25 sierpnia 2016 r.  

2) opinia Komisji Budżetu i Finansów z posiedzenia w dniu 30 sierpnia 2016 r., która 

znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID: 281867, 

3) opinia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z posiedzenia w dniu 25 sierpnia 

2016 r., która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem 

UID: 281868, 

4) karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych w sprawie przyjęcia przez Zarząd 

Powiatu oferty Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika 

pn. „Sieciowanie i Wzmacnianie Organizacji w Ramach Programu Działaj Lokalnie” 

oraz udzielenia w trybie pozakonkursowym dotacji na wsparcie realizacji                              

w/w zadania publicznego. Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z kartą informacyjną 

Referatu Spraw Społecznych podjął decyzję o nieprzyjęciu oferty ze względu na brak 

potrzeby podjęcia zaproponowanych działań. Zarząd podkreślił, że okres 

intensywnego powstawania organizacji pozarządowych minął. Większość organizacji 

działa od kilku lub kilkunastu lat, w tym czasie okrzepła kadrowo, strukturalnie 

i doposażyła się w sprzęt niezbędny do działania. Organizacje te, jeżeli miały taką 

potrzebę, skorzystały ze szkoleń organizowanych licznie w minionym okresie przez 

różne instytucje, między innymi przez CRIS. Ponadto, w nowo powstających 

organizacjach bardzo często działają osoby posiadające duże doświadczenie, 

wyniesione z pracy w poprzednich organizacjach pozarządowych. Dodatkowo 

w budżecie na 2016 r. nie zabezpieczono środków na udzielenie dotacji na realizację 

zaproponowanego zadania.  Starosta polecił, aby poinformować podmiot składający 

ofertę o podjętej decyzji przez Zarząd.  

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

UID: 281470. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

Protokołowała: Jolanta Istel 
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Podpisy Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego obecnych na posiedzeniu, zgodnie z listą 

obecności: 

1. -----------------------------------  

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 31 sierpnia 2016 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 31 sierpnia 2016 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2016 rok. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 

2016. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zasad gospodarowania drewnem 

pozyskanym z usunięcia drzew z pasa drogowego dróg powiatowych zlokalizowanych na 

terenie powiatu raciborskiego oraz pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg 

w Raciborzu. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie 14 

sztuk drzew z gatunku Żywotnik zachodni, 1 sztuki drzew z gatunku Jarząb pospolity oraz 

1 sztuki drzew z gatunku Brzoza brodawkowa przez Dom Pomocy Społecznej „Złota 

Jesień" w Raciborzu. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 6 

mieszczącego się w budynku położonym w Raciborzu przy ul. Ludwika 4, stanowiącego 

własność Powiatu Raciborskiego. 

 


