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OR.IV.0022.1.15.2017 

PROTOKÓŁ  NR 125/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 18 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 124/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 11 kwietnia 2017 r.  

2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

3. Sprawy różne. 

4. 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 25 kwietnia  

2017 r. o godz. 08.00. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 124/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 11 kwietnia 

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

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek omówił projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew  

przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu. 

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

315217. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek poinformował, że Dyrektor 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu zwrócił się do Zarządu 

Powiatu Raciborskiego z prośbą o wyrażenie zgody na usunięcie 4 drzew oraz przycięcie 

korony 6 drzew, a to ze względu na ich zły stan zdrowotny i bezpieczeństwo osób 

postronnych. Drzewa te zlokalizowane są na nieruchomości położonej w Raciborzu, 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3279/17 k. m. 4, obręb Racibórz,  

o pow. 1.0152 ha, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego w trwałym zarządzie 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu. 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa tut. urzędu 

pismem nr SE.IV.613.39.2017 z dnia 30 marca 2017 r., pozytywnie zaopiniował usunięcie 

wszystkich 4 szt. wnioskowanych drzew ze względu na ich zły stan zdrowotny niezależny  

od posiadacza nieruchomości.  

Odnośnie wniosku o wyrażanie zgody na przycięcie 6 drzew należy stwierdzić, że cięcia 

pielęgnacyjne oraz bieżąca konserwacja drzew nie wymaga uzyskania dodatkowych 

zezwoleń. Zgodnie jednak z art. 87a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody, prace tego typu winny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący drzewom. 

Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze 

przekraczającym 30% korony drzewa, chyba że mają na celu usunięcie gałęzi obumarłych  

lub nadłamanych, utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa lub wykonanie 

specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa. 

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

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

przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 
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Ad. 3 

 

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 

316351. 

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

Specjalnych w Raciborzu i Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego dot. obsługi 

bankowej powiatu – oferty uzyskane w postępowaniu przetargowym. 

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

314761. 

Starosta oświadczył, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

przez Powiat Raciborski pn. „Obsługa bankowa budżetu Powiatu Raciborskiego i jego 

jednostek organizacyjnych” podlega wyłączeniu z niniejszego postępowania.  

Wicestarosta przekazał, że w dniu 31 maja 2017 r. przestaje obowiązywać aktualna umowa 

obsługi bankowej Powiatu Raciborskiego. Na wniosek Wydziału Finansowego prowadzone 

jest postępowanie przetargowe, które ma na celu zabezpieczenie obsługi na kolejne cztery 

lata. Szacunkowa wartość zamówienia ustalona w oparciu o aktualnie ponoszone opłaty to 

192 tys. zł (4 tys. zł miesięcznie) i taka kwota została przeznaczona na sfinansowanie 

realizacji zamówienia. W postępowaniu wzięło udział dwóch oferentów: 

- Bank Spółdzielczy w Raciborzu, 

- Getin Noble Bank S.A. w Warszawie. 

Po analizie uzyskanych ofert komisja przetargowa wskazała, że korzystniejszą ofertę złożył 

Bank Spółdzielczy w Raciborzu. Jej cena przekracza jednak kwotę, jaką Powiat przeznaczył 

na realizację zamówienia. Bank Spółdzielczy zaoferował realizację zamówienia za łączną 

cenę 345 600,- zł (7 200,- zł miesięcznie) czyli o 153 600,- zł więcej niż planowano. 

Ponieważ wartość najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką zamawiający zamierza 

przeznaczyć na realizację zamówienia, zgodnie z Prawem zamówień publicznych 

postępowanie należy unieważnić chyba że zamawiający może przeznaczyć dodatkowe środki 

na jego realizację. 
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Przeznaczenie dodatkowej kwoty na realizację zamówienia pociągnie za sobą następujące 

konsekwencje finansowe: 

- w roku 2017 – 50 400,- zł (o 22 400,- zł więcej niż planowano), 

- w roku 2018 i latach następnych – 295 200,- zł (o 131 200,- zł więcej niż planowano). 

Dodatkowe środki na realizację zamówienia w 2017 roku mogłyby pochodzić z rezerwy 

budżetowej. 

W przypadku unieważnienia postępowania konieczne będzie przeprowadzenie drugiego 

w celu zabezpieczenia obsługi bankowej Powiatu. Przy organizowaniu kolejnego zamówienia 

Wydział Finansowy będzie miał możliwość zweryfikowania zakresu zamówienia lub okresu 

świadczenia obsługi bankowej, co może przełożyć się na niższe oferty cenowe. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków (Starosta w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez Powiat Raciborski pn. „Obsługa 

bankowa budżetu Powiatu Raciborskiego i jego jednostek organizacyjnych” podlega 

wyłączeniu z niniejszego postępowania) – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,   

0 głosów wstrzymujących – podjął decyzję o nie zwiększaniu środków finansowych  

na realizację zamówienia publicznego pn. „Obsługa bankowa budżetu Powiatu Raciborskiego 

i jego jednostek organizacyjnych”, a w konsekwencji o jego unieważnieniu. Jednocześnie 

zdecydował o zmianie okresu świadczenia obsługi bankowej na okres krótszy, tj. do końca 

2018 r. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek omówił kartę informacyjną 

Wydziału Organizacyjnego dot. zapoznania się z protokołem z posiedzenia Rady Nadzorczej 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. z 23 marca 2017 r. oraz analizy 

planu rzeczowo-finansowego spółki na rok obrotowy 2017. 

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

314829. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek poinformował, że w trakcie 

posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu odbytego w dniu 23 marca 2017 r. 

Prezes Zarządu przedstawił sytuację ekonomiczną Spółki w grudniu 2016 r. oraz styczniu 

2017 r. Jednocześnie Prezes Zarządu oświadczył, że informacje dotyczące bieżącej, 

kwartalnej oraz rocznej sytuacji Spółki stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu 

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  
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Członkowie Rady przeanalizowali plan rzeczowo-finansowy Spółki na rok obrotowy 2017.  

W zakresie planu remontów na 2017 r. Prezes Zarządu poinformował, że od początku 2017 r. 

trzy autobusy przeszły kapitalny remont, a na dzień dzisiejszy 20 autobusów wymaga 

gruntownej odbudowy.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego:  

1) zapoznał się protokołem nr 6/23.03./2017 z przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Raciborzu odbytego w dniu 23 marca 2017 r. w siedzibie Spółki,  

2) przyjął informację o sytuacji ekonomicznej Spółki za grudzień 2016 r. i styczeń 2017 r.,  

3) przyjął plan rzeczowo-finansowy Spółki na rok obrotowy 2017.  

 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Wydziału Organizacyjnego dot. utworzenia 

Terenowego Punktu Paszportowego w Raciborzu. 

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

316210. 

Starosta poinformował, że Referat Administracyjny wspólnie z Referatem Inwestycji  

i Remontów tut. Starostwa prowadzi intensywne przygotowania do adaptacji użyczonego 

lokalu na potrzeby Terenowego Punktu Paszportowego. Na ten cel przeznaczono łącznie  

100 tys. zł z nadwyżki budżetowej, w tym 70 tys. na projekt i adaptację oraz 30 tys.  

na wyposażenie i utrzymanie do końca 2017 roku. Na wykonanie dokumentacji projektowej 

przeznaczono 8 733,- zł. Koszty utrzymania lokalu w bieżącym roku zamkną się w kwocie  

10 tys. zł. 

W dniu 10 kwietnia 2017 r. Starostwo otrzymało dokumentację projektową, którą  

niezwłocznie przekazano Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Katowicach  

do zatwierdzenia. Z kosztorysów inwestorskich wynika, że koszty adaptacji lokalu  

oraz wyposażenia są wyższe od początkowo szacowanych i wynoszą: 

- koszty remontu adaptacyjnego: 144 637,84 zł (brakuje 83 370,84 zł), 

- koszty dostawy i montażu wyposażenia: 51 417,69 zł (brakuje 31 417,69 zł). 

Biorąc pod uwagę kosztorysy inwestorskie na adaptację i wyposażenie oraz koszty utrzyma-

nia w 2017 roku, całkowity wydatek Powiatu Raciborskiego związany z Terenowym Punktem 

Paszportowym sięga kwoty 214 788,53 zł. Należy podkreślić, że tak duży koszt adaptacji  

i wyposażenia ww. Punktu wynika z konieczności spełnienia bardzo wysokich wymagań 

Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Standardy jakościowe narzucone przez Wojewodę 
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znacznie przewyższają stosowane w Starostwie. Dotyczy to zarówno wykończenia pomiesz-

czeń jak również mebli biurowych i pozostałego wyposażenia. 

Biorąc pod uwagę powyższe, dalsza realizacja zadania wymaga zabezpieczenia dodatkowych 

114 tys. zł w planie wydatków na 2017 rok. Kierownik Referatu Administracyjnego 

zaproponował, aby Zarząd przeznaczył brakujące środki na remont i wyposażenie Punktu  

z rezerwy budżetowej w 2017 roku. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że rezerwa ogólna wynosi 106 500,00 zł. W przypadku 

uruchomienia jej w całości, pozostała kwota powinna zostać przeznaczona ze środków 

będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do omówienia karty informacyjnej  

dot. utworzenia Terenowego Punktu Paszportowego w Raciborzu powróci na kolejnym 

posiedzeniu.  

W związku z powyższym polecił Kierownikowi Referatu Administracyjnego o sprawdzenie 

wspólnie z Wydziałem Finansowym z jakiego źródła mogą zostać przekazane brakujące 

środki na remont i wyposażenie ww. Punktu.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek omówił kartę informacyjną 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. ustanowienia umownej służebności gruntowej  

w postaci drogi dojazdowej do prywatnej nieruchomości poprzez nieruchomość stanowiącą 

własność Powiatu Raciborskiego. 

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

316224. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do omówienia kary informacyjnej  

dot. ustanowienia umownej służebności gruntowej w postaci drogi dojazdowej do prywatnej 

nieruchomości poprzez nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Raciborskiego powróci 

na jednym z kolejnych posiedzeń.  

W związku z powyższym polecił Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami 

sprawdzenie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki  

nr 1257/408 oraz przygotowanie informacji o aktualnym i planowanym sposobie 

wykorzystania przedmiotowej działki przez właściciela.  

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu  

dot. prośby o przyznanie Patronatu Starosty Raciborskiego i wprowadzenia do kalendarza 



 

 

7 

imprez sportowych realizowanych jako zadania własne samorządu powiatowego w zakresie 

upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych w 2017 roku – II Raciborskiego Biegu  

bez barier dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. 

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

316046. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego pozytywnie rozpatrzył wniosek zarządu Stowarzyszenia 

„Podaj Rękę” o objęcie patronatem Starosty II Raciborskiego Biegu bez barier, wpisanie  

ww. imprezy na stałe do kalendarza imprez sportowych realizowanych jako zadania własne 

powiatu oraz zgodnie z prośbą organizatorów ufundowanie dla uczestników koszulek 

sportowych z nadrukiem wg uzgodnionego wzoru, stanowiącego promocję biegu i powiatu 

raciborskiego.  

Koszt ufundowanych okolicznościowych koszulek sportowych dla uczestników nie powinien 

przekroczyć kwoty 1 000,00 zł brutto, a zakup zostać sfinansowany ze środków finansowych 

będących do dyspozycji Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu (rozdział 92695, § 4210). 

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu  

dot. przyjęcia przez zarząd powiatu oferty Fundacji Mniejszości Niemieckiej Województwa 

Śląskiego z siedzibą w Rybniku na wykonanie tablicy pamiątkowej ku uczczeniu pamięci  

ks. Augustyna Weltzla i udzielenia dotacji w trybie pozakonkursowym na wsparcie realizacji 

zadania publicznego. 

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

316363. 

Wicestarosta poinformował, że dnia 7 kwietnia 2017 r. Fundacja Mniejszości Niemieckiej 

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku złożyła ofertę na wsparcie realizacji zadania 

publicznego pn. „Tablica pamiątkowa na rzecz ks. Augustina Weltzel” w trybie art. 19a 

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

(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.). 

Głównym celem projektu jest promocja i uhonorowanie wybitnej postaci ks. Augustyna 

Weltzla, proboszcza parafii w Tworkowie, historyka Górnego Śląska poprzez wykonanie 

tablicy pamiątkowej w Tworkowie upamiętniającej jego życie i działalność na rzecz 

mieszkańców powiatu raciborskiego i Górnego Śląska. W ocenie Oferenta dwujęzyczna 

tablica pozwoli na popularyzację ciekawej osobistości ks. Augustyna Weltzla jako elementu 

łączącego Polaków i Niemców na terenie powiatu raciborskiego, umożliwi szerszą promocję 
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wielokulturowości, wzmocni tożsamość mniejszości niemieckiej powiatu oraz stanie się 

elementem wspierającym edukację z zakresu historii i zachowania dziedzictwa regionu. 

Koszt całkowity projektu wynosi 10 500,00 zł, w tym: dotacja powiatu w kwocie 6 000,00 zł  

oraz wkład własny Fundacji, w postaci pracy wolontariuszy, wyceniony na kwotę  

4 500,00 zł. Termin realizacji projektu 20 kwiecień 2017 r. – 30 czerwiec 2017 r. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego nie przyjął oferty Fundacji Mniejszości Niemieckiej 

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na wykonanie tablicy pamiątkowej  

ku uczczeniu pamięci ks. Augustyna Weltzla i nie udzielił dotacji w trybie pozakonkursowym 

na wsparcie realizacji zadania publicznego ze względu na brak opisanego obszaru działań 

projektu w zadaniach priorytetowych wsparcia powiatu raciborskiego dla organizacji pożytku 

publicznego w 2017 r.  

Program współpracy Powiatu Raciborskiego z 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 na 2017 rok przyjęty Uchwałą  

Nr XXIV/226/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 listopada 2016 r.  

nie przewiduje wsparcia do realizacji zadań z zakresu działalności na rzecz mniejszości 

narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. 

 

Starosta zapoznał zebranych z informacją o terminach posiedzeń Komisji Stałych Rady 

Powiatu Raciborskiego, które odbędą się w kwietniu 2017 r. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 316373. 

 

Starosta poinformował, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 19 kwietnia 

2017 r. o godz. 17.00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 316386. 

 

Ad. 4 

 

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 wstępny materiał  

pt. „Propozycje podwyżki stawki zasadniczej dla pozostałych pracowników Szpitala  



 

 

9 

– zestawienie z dyżurami”, który znajduje się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 317469. 

Dyrektor zasugerował, aby średnia proponowana podwyżka dla lekarzy wyniosła 500,00 zł 

brutto miesięcznie od dnia 1 maja 2017 r., a 342,00 zł od dnia 1 lipca 2017 r. dla pozostałych 

grup zawodowych Szpitala. Z regulacji płac zostałyby wyłączone pielęgniarki i położne,  

gdyż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia otrzymują one zwiększone wynagrodzenie 

w postaci tzw. dodatku pielęgniarskiego.  

Dodatek ten do 31 sierpnia 2017 r. wynosi 681,00 zł, a od dnia 1 września 2017 r.  

ma wynosić 1 023,00 zł. Podwyżki dla pielęgniarek i położnych finansowane są z budżetu 

państwa za pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowia i wypłacane są w postaci 

dodatku, który nie wchodzi do podstawy wynagradzania. 

Taki sposób wypłacania dodatkowych pieniędzy dla pielęgniarek i położnych  

ma zabezpieczyć Szpital przed sytuacją podobną do tej, która miała miejsce w 2002 r.  

i wynikała z tzw. ustawy 203 (potoczna nazwa ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie 

ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń  

u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawy o ZOZ). Na jej podstawie 

wszystkim pracownikom publicznych zakładów opieki zdrowotnej zatrudniającym powyżej 

50 osób zostały przyznane podwyżki w wysokości 203,00 zł w 2001 r. i 171,00 zł w roku 

następnym. Ustawa nie wskazała jednak źródeł sfinansowania tych podwyżek. Pieniądze 

przyznane i początkowo przekazywane przez Ministerstwo Zdrowia weszły do płacy 

zasadniczej, po czym Ministerstwo Zdrowia przestało przekazywać środki na tę podwyżkę  

i placówki ochrony zdrowia musiały wypłacić z własnych budżetów przyznane podwyżki. 

Wypłata podwyżek wynikających z tzw. ustawy 203 stała się jednym z istotnych powodów 

gwałtownego wzrostu zadłużenia szpitali.  

Jak zaznaczył Dyrektor Rudnik po podwyżce dla lekarzy średnie ich wynagrodzenie  

wraz z dyżurami i innymi dodatkami wynosić będzie 9 645,45 zł, przy 8 398,01 zł średniego 

wynagrodzenia za I kwartał 2017 r. Roczny koszt wprowadzenia podwyżki dla lekarzy  

i pozostałych grup zawodowych z wyłączeniem pielęgniarek i położonych wynosić będzie  

ok. 2 500 000,00 zł (łącznie ze składkami ZUS pracodawcy).  

Dyrektor przekazał, iż średnie wynagrodzenie pielęgniarek za I kwartał 2017 r. wyniosło 

3 106,12 zł, a położnych 2 868,39 zł. Uwzględniając dodatek pielęgniarski, którego wartość  

do 31 sierpnia 2017 r. wynosi 681,00 zł, to średnie wynagrodzenie pielęgniarek wynosi  

3 787,12 zł, a położnych 3 549,39 zł. Od 1 września 2017 r. ww. dodatek wzrośnie do kwoty 

http://tematy.finanse.gazetaprawna.pl/tematy/w/wynagrodzenia
http://tematy.finanse.gazetaprawna.pl/tematy/p/przedsiebiorca
http://tematy.finanse.gazetaprawna.pl/tematy/z/zoz
http://serwisy.gazetaprawna.pl/ekologia/tematy/o/ochrona
http://tematy.finanse.gazetaprawna.pl/tematy/z/zdrowie
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1 023,00 zł powodując wzrost średniego wynagrodzenia odpowiednio do kwoty 4 129,12 zł  

oraz do kwoty 3 891,39 zł. 

Dyrektor przekazał, że roczny koszt Zakładu przy włączeniu 681,00 zł do stawki zasadniczej 

w grupie zawodowej pielęgniarek wynosiłby 5 261 037,70 zł, a w grupie zawodowej 

położnych 722 295,58 zł, co daje razem 5 983 333,28 zł. Kwota rocznej refundacji przez NFZ 

wynosi w grupie zawodowej pielęgniarek 2 935 778,74 zł, a w grupie położnych  

420 827,68 zł, razem 3 356 606,42 zł. Różnica do dopłaty przez Zakład to kwota łącznie 

2 626 726,86 zł (pielęgniarki – 2 325 258,96 zł, położne – 301 467,90 zł).  

Gdyby konieczność wypłaty dodatku w wysokości 1 023,00 zł została scedowana na zakłady 

opieki zdrowotnej, to szacunkowy roczny wzrost kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi 

w grupie pielęgniarek wynosiłby ok. 7 600 000,00 zł. Średnie wynagrodzenie pielęgniarki  

po uwzględnieniu ww. podwyżki wynosiłoby ok. 4 900,00 zł.  

W związku z powyższym Dyrektorzy Szpitala Rejonowego w Raciborzu stoją na stanowisku,  

aby obecnie nie przyznawać pielęgniarkom i położnym podwyżki wynagrodzenia 

zasadniczego.  

Jak zaznaczył Dyrektor Ryszard Rudnik pielęgniarki i położne nie zaakceptują takiego 

rozwiązania i należy liczyć się z ich strajkiem. Dodał, iż również lekarze wykazują duże 

zniecierpliwienie brakiem wprowadzenia podwyżek płac i na dzień dzisiejszy trudno jest 

przewidzieć ich dalsze postępowanie, szczególnie iż w okolicznych zakładach opieki 

zdrowotnej wprowadzono już regulacje płac.  

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

że Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł przedstawił projekt ustawy o minimalnych 

wynagrodzeniach zasadniczych w podmiotach leczniczych, która całościowo powinna 

uregulować sprawy wynagradzania służby zdrowia. W myśl projektu pielęgniarki  

albo położne, bez specjalizacji zarabiałyby ok. 3 200,00 zł, ze specjalizacją ok. 3 700,00 zł,  

a z tytułem magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, ze specjalizacją  

ok. 5 200,00 zł. Kwoty te miałyby być osiągane stopniowo, w ciągu kilku lat. 

W trakcie dyskusji Członkowie Zarządu podkreślili, że wprowadzenie podwyżki stawki 

zasadniczej dla lekarzy i pozostałych pracowników, o które wnioskuje Dyrektor może 

doprowadzić 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.  
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W związku z powyższym Zarząd zwrócił się do Starosty jako Przewodniczącego Rady 

Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia tej Rady  

i przedstawienie na posiedzeniu tematu dotyczącego wzrostu wynagrodzeń dla pracowników 

Szpitala, wraz kosztami jego wprowadzenia.  

Starosta wychodząc naprzeciw inicjatywie Członków Zarządu poinformował,  

że nadzwyczajne posiedzenie Rady Społecznej zwoła na dzień 27 kwietnia 2017 r. 

o godz. 13.00.  

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 18 kwietnia 2017 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 18 kwietnia 2017 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew 

przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu. 


