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OR.IV.0022.1.14.2017 

PROTOKÓŁ  NR 124/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 11 kwietnia 2017 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 123/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 5 kwietnia 2017 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

6. Informacja na temat bieżącej sytuacji Szpitala Rejonowego w Raciborzu.  

 

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 przekazał, że kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 18 kwietnia  

2017 r. o godz. 10.00. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 123/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 5 kwietnia 

2017 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 
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Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok. 

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

315194. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że w przedmiotowym projekcie uchwały oraz w projekcie 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2025 zmianie ulegną kwoty ogółem,  

po podjęciu uchwały Zarządu w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2017 rok (pkt 3 tematyki posiedzenia). 

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 budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 25 kwietnia 2017 r., po wprowadzeniu 

autopoprawek polegających na zmianie kwot ogółem, wynikających z uchwały, o której 

mowa w pkt 3. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2017 – 2025. 

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

315199. 

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 2017 – 2025 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 25 kwietnia 2017 r., po wprowadzeniu autopoprawek polegających na zmianie kwot 

ogółem, wynikających z uchwały, o której mowa w pkt 3. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia 

Gminie Kuźnia Raciborska realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie 

skrzyżowania ulic Staszica - Kolejowej - Krzyżowej w miejscowości Kuźnia Raciborska. 



 

 

3 

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

315576. 

Starosta przekazał, że Gmina Kuźnia Raciborska wyraziła wolę realizacji zadania 

inwestycyjnego Powiatu Raciborskiego polegającego na przebudowie skrzyżowania ulic 

Staszica - Kolejowej - Krzyżowej w miejscowości Kuźnia Raciborska w ramach zadania 

„Przebudowa skrzyżowania ul. Staszica - Kolejowej - Krzyżowej w miejscowości Kuźnia 

Raciborska, wraz z remontem i modernizacją drogi gminnej nr 603304S ul. Kolejowej  

na odcinku od ulicy Staszica do ulicy Górniczej - Etap I Remontu i modernizacji drogi 

gminnej nr 603304S ul. Kolejowa i ul. Tartaczna w Kuźni Raciborskiej”. Powiat Raciborski 

posiada zabezpieczone środki finansowe w budżecie Powiatu Raciborskiego na realizację 

zakresu obejmującego przebudowę skrzyżowania ulic Staszica - Kolejowej - Krzyżowej. 

W związku z powyższym w projekcie uchwały powierza się Gminie Kuźnia Raciborska 

wykonanie przebudowy skrzyżowania ul. Staszica - Kolejowej - Krzyżowej w miejscowości 

Kuźnia Raciborska, a kwota 73 211,00 zł na realizację tego zadania zostanie przekazana  

w formie dotacji celowej. 

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 Gminie Kuźnia Raciborska realizacji zadania 

inwestycyjnego polegającego na przebudowie skrzyżowania ulic Staszica - Kolejowej  

- Krzyżowej w miejscowości Kuźnia Raciborska oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję 

w dniu 25 kwietnia 2017 r. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania statutu 

Domowi Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. 

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

314930. 

Wicestarosta przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu Zarząd uznając stanowisko 

Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, pozytywnie 

zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia uchwały 

dotyczącej nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 25 kwietnia 2017 r. Ponadto polecił 

Dyrektorowi DPS „Złota Jesień” w Raciborzu i Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych 
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Starostwa Powiatowego w Raciborzu przygotowanie nowego projektu statutu Domu 

uwzględniającego stanowisko Nadzoru Prawnego. 

Działając w oparciu o Uchwałę Nr XIX/196/2012 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu  

lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  

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

aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji 

(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r., poz. 2488) ww. projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego, 

uwzględniający stanowisko Nadzoru Prawnego, należy skierować do konsultacji. 

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 Domowi Pomocy Społecznej „Złota Jesień”  

w Raciborzu. 

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok. 

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

315318. 

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

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok, na wniosek Skarbnika Powiatu, 

wniósł do niego autopoprawki polegające na tym że:  

1) w Rozdziale 60014 dokonuje się zmian w planie wydatków będących w dyspozycji 

Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa 

skrzyżowania ul. Staszica - Kolejowej - Krzyżowej w miejscowości Kuźnia Raciborska, 

wraz z remontem i modernizacją drogi gminnej nr 603304S ul. Kolejowej na odcinku  

od ulicy Staszica do ulicy Górniczej – Etap I Remontu i modernizacji drogi gminnej  

nr 603304S ul. Kolejowa i ul. Tartaczna w Kuźni Raciborskiej” (73 211,00 zł),  

2) w Rozdziale 70005 dokonuje się zmian w planie wydatków będących w dyspozycji 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami, z przeznaczeniem na regulacje stanów prawnych 

dróg (4 806,00 zł),  
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3) w Rozdziale 80130 zmniejsza się o kwotę 10 700,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Edukacji, z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego,  

4) w Rozdziale 80195 zwiększa się o kwotę 10 700,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Edukacji, z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego. 

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 2017 rok. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 

nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. 

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

314936. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej nadania statutu Domowi Pomocy 

Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatwierdzenia zasad sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, 

rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo 

– wychowawczymi. 

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

312691. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie 

zatwierdzenia zasad sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, 

rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo 

– wychowawczymi, na wniosek Sekretarza Powiatu, wniósł do niego autopoprawki 

polegające na poprawieniu drobnych błędów redakcyjnych. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,   

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zasad sprawowania kontroli  

nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi 

rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatwierdzenia harmonogramu sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy 

zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka  

oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi w roku 2017. 

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

312693. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie 

zatwierdzenia harmonogramu sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy 

zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami 

opiekuńczo – wychowawczymi w roku 2017, na wniosek Sekretarza Powiatu, wniósł  

do niego autopoprawkę polegającą na poprawieniu tytułu.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie harmonogramu sprawowania kontroli  

nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi 

rodzinne domy dziecka  oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi w roku 2017.  

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia pracownika Referatu Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu do sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, 

rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo 

– wychowawczymi. 

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

312690. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,   
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0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia pracownika Referatu 

Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Raciborzu do sprawowania kontroli  

nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi 

rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi.  

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek omówił projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości 

wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Raciborzu  

przy ul. Kombatantów 5. 

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

314402. 

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do omówienia projektu uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości 

wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Raciborzu  

przy ul. Kombatantów 5 powróci na jednym z posiedzeń w czerwcu 2017 r.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawił projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad 

gospodarowania drewnem pozyskanym z usunięcia drzew z pasa drogowego dróg 

powiatowych zlokalizowanych na terenie powiatu raciborskiego. 

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

314584. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przypomniał, że Uchwałą  

Nr 94/438/2016 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad 

gospodarowania drewnem pozyskanym z usunięcia drzew z pasa drogowego dróg 

powiatowych zlokalizowanych na terenie powiatu raciborskiego wprowadzono do stosowania 

„Instrukcję gospodarowania drewnem pozyskanym z usunięcia drzew z pasa drogowego dróg 

powiatowych zlokalizowanych na terenie powiatu raciborskiego”. Instrukcja ta określała 

czynności zarządcy dróg powiatowych, w tym przypadku Powiatowego Zarządu Dróg  

w Raciborzu, konieczne do przeprowadzenia przed i po wykonaniu wycinki drzewa,  

przy czym to Powiat Raciborski obciążał Wykonawcę wycinki ceną sprzedaży drzewa  

i wystawiał dokument księgowy. 
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W związku z tym, iż obowiązuje tzw. "centralizacja VAT" i Powiatowy Zarząd Dróg  

w Raciborzu jako jednostka organizacyjna Powiatu Raciborskiego stał się pośrednio 

płatnikiem podatku VAT, zasadnym jest aby wszelkie działania związane ze sprzedażą 

drzewa, w tym działania księgowe w całości prowadzone były w Powiatowym Zarządzie 

Dróg w Raciborzu. Stąd w „Instrukcji gospodarowania drewnem pozyskanym z usunięcia 

drzew z pasa drogowego dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie powiatu 

raciborskiego” wprowadza się zmianę, polegającą na tym, że Powiatowy Zarząd Dróg  

w Raciborzu w imieniu Powiatu Raciborskiego wystawia Wykonawcy dokument księgowy 

(np. fakturę VAT). 

Ponadto określono sposób postępowania z drewnem dotychczas zgromadzonym  

jak i planowanym do składowania a pochodzącym z wycinki realizowanej w ramach 

zamówień udzielanych w trybach określonych w Prawie zamówień publicznych, usuwanych 

na skutek nagłych, nieprzewidzianych zjawisk i zdarzeń oraz usuwania drzew i krzewów,  

o których mowa w art. 83 f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad 

gospodarowania drewnem pozyskanym z usunięcia drzew z pasa drogowego dróg 

powiatowych zlokalizowanych na terenie powiatu raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2017 r. 

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

315204. 

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

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego dot. obsługi 

bankowej powiatu – oferty uzyskane w postępowaniu przetargowym. 
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

314761. 

Szczegółowych informacji udzieliła w ww. sprawie Skarbnik Powiatu Ewa Tapper.  

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do omówienia karty informacyjnej 

dot. obsługi bankowej powiatu – oferty uzyskane w postępowaniu przetargowym powróci  

na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2017 r.  

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu  

dot. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

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

312249. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do omówienia karty informacyjnej  

dot. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków powróci na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 

2017 r.  

 

Starosta przedstawił materiał przygotowany przez Geodetę Powiatowego na posiedzenie 

Komisji Budżetu i Finansów pt. „Wydatki zrealizowane i planowane w latach 2016-2018 

związane z cyfryzacją powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, scalaniem 

gruntów oraz ewidencją gruntów i budynków”. 

Ww. materiał znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 314546. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego pozytywnie zaopiniował materiał pt. „Wydatki zrealizowane  

i planowane w latach 2016-2018 związane z cyfryzacją powiatowego zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego, scalaniem gruntów oraz ewidencją gruntów i budynków” oraz postanowił 

o jego przekazaniu na najbliższe posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.  

 

Starosta omówił materiał przygotowany przez Kierownika Referatu Inwestycji i Remontów 

na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska pt. „Plan remontów dróg 

powiatowych na 2017 – 2020”. 

Ww. materiał znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 315580. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego pozytywnie zaopiniował materiał pt. „Plan remontów dróg 

powiatowych na 2017 – 2020” oraz postanowił o jego przekazaniu na najbliższe posiedzenie 

Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.  

 

Ad. 5 

 

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 Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego do określenia 

realizacji Uchwały Nr XXVIII/260/2017 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców 

Powiatu Raciborskiego za 2016 rok. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Bezpieczeństwa  

i Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialny za jej realizację.  

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

314259. 

 

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 Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego do określenia 

realizacji Uchwały Nr XXVIII/261/2017 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Bezpieczeństwa  

i Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialny za jej realizację.  

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

314266. 

 

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 Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXVIII/262/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok. 
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Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację.  

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

314900. 

 

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 Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXVIII/263/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2017 – 2025. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację.  

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

314902. 

 

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 Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXVIII/264/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie 

uchylenia uchwały dotyczącej upoważnienia Zarządu Powiatu Raciborskiego do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów wieloletnich wykraczających poza rok budżetowy 2017. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację.  

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

314904. 

 

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 Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  

do określenia realizacji: 

1) Uchwały Nr XXVIII/265/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 marca 2017 r.  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy 
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Pietrowice Wielkie na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym  

w zakresie edukacji ekologicznej,  

2) Uchwały Nr XXVIII/266/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 marca 2017 r.  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy 

Krzyżanowice na realizację zadania publicznego o charakterze ponadlokalnym w zakresie 

rolnictwa. 

Ustalił Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzeja Chroboczka jako nadzorującego 

wykonanie ww. Uchwał, a Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  

odpowiedzialny za ich realizację.  

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

314890. 

 

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 Edukacji do określenia realizacji Uchwały Nr XXVIII/267/2017 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół 

ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą  

– Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres  

od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. 

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

odpowiedzialny za jej realizację.  

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

314778. 

 

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 Wydziału Organizacyjnego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXVIII/268/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 marca 2017 r.  

w sprawie zmiany planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Organizacyjny 

odpowiedzialny za jej realizację.  

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

314522. 
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Ad. 6 

 

Starosta w imieniu swoim oraz zebranych przywitał na posiedzeniu Dyrektora Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu Ryszarda Rudnika oraz Dyrektora ds. Medycznych  

- lek. med. Elżbietę Wielgos-Karpińską. 

Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu Ryszard Rudnik przedstawił bieżącą sytuacją 

jednostki, w tym oczekiwania załogi związane ze wzrostem wynagrodzeń.  

Stwierdził, iż największe oczekiwania w tym zakresie przedstawiają lekarze anestezjolodzy, 

pediatrzy i interniści. Lekarze ci chcieliby wzrostu wynagrodzenia zasadniczego o 500,00 zł 

brutto miesięcznie. W ocenie Dyrektora Rudnika taki wzrost spowodowałby, że miesięcznie 

wynagrodzenie wraz z dyżurami i innymi dodatkami podniosłoby się o kwotę  

ok. 1 200,00  zł. Wysuwając te żądania lekarze argumentują, iż w okolicznych szpitalach,  

tj. w Wodzisławiu Śląskim i Jastrzębiu-Zdroju takie podwyżki medycy otrzymali. 

Niezadowolenie z warunków pracy wyrażają też lekarze pediatrzy, którzy ze względu  

na uruchomienie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej muszą zapewnić 

większą liczbę dyżurów. Oprócz lekarzy także inne grupy pracownicze zgłaszają postulaty 

dotyczące podwyżki płac. Oceniając wpływy i koszty działalności lecznicy Dyrektor 

stwierdził, iż jednostki samodzielnie nie stać na realizację tych postulatów.  

Dyrektor przewiduje, iż rok 2017 może być gorszy pod względem wyniku finansowego  

niż lata poprzednie. W roku tym w finansach Szpitala uwidocznią się skutki wprowadzenia 

przez rząd obligatoryjnej podwyżki najniższego wynagrodzenia do kwoty 2 000,00 zł. 

Podniesie to zarówno koszty płac w Szpitalu, jak również koszty firm świadczących usługi  

na rzecz jednostki, np. firmy IMPEL. Dyrektor zaznaczył, iż w ciągu kilku ostatnich lat 

struktura organizacyjna jednostki została zrestrukturyzowana i obecnie nie ma możliwości 

podjęcia działań obniżających koszty funkcjonowania lecznicy.  

Zdaniem Dyrektora może dojść do sytuacji, w której wynik finansowy po dodaniu 

amortyzacji będzie miał wartość ujemną i zgodnie z ustawą o działalności leczniczej organ 

prowadzący będzie musiał pokryć ten ujemny niedobór lub podjąć uchwałę o zmianie 

struktury organizacyjnej jednostki.  

W związku z czym Dyrektor oczekiwałby wsparcia organu prowadzącego przy ewentualnym 

wprowadzaniu regulacji płacowych tak jak to miało miejsce w przypadku szpitala  

w Wodzisławiu Śląskim oraz w szpitalach prowadzonych przez Marszałka Województwa 

Śląskiego.  
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Dyrektor ds. Medycznych - lek. med. Elżbieta Wielgos-Karpińska poinformowała,  

iż w związku z planowanym wprowadzeniem sieci szpitali w środowisku medycznym coraz 

częściej wspomina się o planowaniu akcji protestacyjnej. Środowisko obawia się,  

iż wprowadzenie sieci spowoduje, że duża liczba zakładów opieki zdrowotnej pozbawiona 

zostanie możliwości uzyskania przychodów z kontraktów z NFZ i będzie zmuszona  

do zaprzestania działalności.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego mając na względzie trudną sytuację finansową Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu oraz możliwości finansowe Powiatu Raciborskiego zdecydował,  

że do sprawy wprowadzenia regulacji płacowych powróci na jednym z kolejnych posiedzeń  

w kwietniu 2017 r., gdy będą znane wyniki finansowe Szpitala oraz wykonanie budżetu 

Powiatu po I kwartale 2017 r.  

W tym momencie Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu Ryszard Rudnik  

oraz Dyrektor ds. Medycznych - lek. med. Elżbieta Wielgos-Karpińska opuścili spotkanie.  

 

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 11 kwietnia 2017 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 11 kwietnia 2017 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2017 rok. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej nadania statutu Domowi Pomocy 

Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zasad sprawowania kontroli  

nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi 

rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie harmonogramu sprawowania kontroli  

nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi 

rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi w roku 2017. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia pracownika Referatu 

Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Raciborzu do sprawowania kontroli  

nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi 

rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad 

gospodarowania drewnem pozyskanym z usunięcia drzew z pasa drogowego dróg 

powiatowych zlokalizowanych na terenie powiatu raciborskiego. 


