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OR.IV.0022.1.27.2017 

PROTOKÓŁ  NR 137/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 1 sierpnia 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.  

 Starosta rozszerzył porządek obrad o dodatkową kartę informacyjną Referatu 

Inwestycji i Remontów dot. realizacji umowy nr OR.VII.273.4.2017 z dnia 07.06.2017 r.  

na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3545S od skrzyżowania z drogą 

wojewódzką nr 935 do granicy powiatu w miejscowości Pogrzebień”. W związku  

z obecnością Kierownika Referatu zaproponował, aby w pierwszej kolejności zostały 

omówione karty informacyjne przygotowane przez ww. Referat.  

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – przyjął szczegółowy porządek posiedzenia, 

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 136/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 20 lipca 2017 r.  

2. Karty informacyjne Referatu Inwestycji i Remontów.  

3. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego.  

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

5. Sprawy różne. 

6. Wręczenie Pani Małgorzacie Krawczyńskiej uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie zatrudnienia na podstawie przeniesienia dyrektora Domu Pomocy Społecznej 

„Złota Jesień” w Raciborzu. 
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7. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres  

od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r., bilansu na dzień 30.06.2017 r., opisu sytuacji 

finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec czerwca 

2017 r., wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 

30.06.2017 r. 

 

Starosta przekazał, że kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 16 sierpnia 

2017 r. o godz. 12.00. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 136/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20 lipca 

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

 

Ad. 2 

 

Obecny w tej części posiedzenia Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Roman Peikert 

omówił dodatkową kartę informacyjną dot. realizacji umowy nr OR.VII.273.4.2017  

z dnia 07.06.2017 r. na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3545S  

od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 935 do granicy powiatu w miejscowości 

Pogrzebień”. 

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

333100. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną Referatu Inwestycji  

i Remontów dot. realizacji umowy nr OR.VII.273.4.2017 z dnia 07.06.2017 r. na zadaniu  

pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3545S od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 935 

do granicy powiatu w miejscowości Pogrzebień”: 

1) zaakceptował  trzy „Protokoły konieczności wykonania robót zamiennych” spisane  

na ww. zadaniu i wyraził zgodę na dokonanie zmiany umowy nr OR.VII.273.4.2017  

z dnia 07.06.2017 r. w zakresie opisanych w karcie informacyjnej robót zamiennych. 

W wyniku spisania aneksu do umowy, uległ zwiększeniu o kwotę 3 351,45 zł (brutto) 

koszt robót budowlanych realizowanych na ww. zadaniu, natomiast nie ulegną zmianie 
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łączne wydatki finansowe całego zadania ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF  

na lata 2017 – 2025.  

Referat Inwestycji i Remontów dysponuje wolnymi środkami w wysokości 3 351,45 zł 

(brutto) w dziale 600, rozdziale 60014, paragrafie 6050 (zadanie ujęte w WPF) z którego 

nastąpi płatność za ww. roboty, 

2) zatwierdził „Protokół konieczności dokonania zmiany umowy” spisany na ww. zadaniu  

w zakresie: zmiany zakresu robót, wynagrodzenia oraz harmonogramu rzeczowo-

finansowego robót. 

 

Następnie Kierownik Roman Peikert przedstawił kartę informacyjną dot. realizacji umowy  

nr OR.VII.273.3.2017 z dnia 26.05.2017 r. na zadaniu pn.: „Nowoczesne pracownie  

do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim” – zadanie nr 2 - roboty budowlane 

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu”. 

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

332755. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną Referatu Inwestycji  

i Remontów dot. realizacji umowy nr OR.VII.273.3.2017 z dnia 26.05.2017 r. na zadaniu pn.: 

„Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim” – zadanie 

nr 2 - roboty budowlane w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 

„Mechanik” w Raciborzu”:  

1) zaakceptował dwa „Protokoły konieczności wykonania robót dodatkowych” spisane  

na ww. zadaniu oraz wyraził zgodę na wykonanie i zapłatę za roboty dodatkowe:  

w branży budowlanej na kwotę 3 409,73 zł (brutto) oraz w branży sanitarnej na kwotę   

4 621,92 zł (brutto), 

2) zatwierdził „Protokół konieczności dokonania zmiany umowy” spisany na ww. zadaniu  

w zakresie zmiany zakresu, wysokości wynagrodzenia oraz harmonogramu rzeczowo-

finansowego. 

Referat Inwestycji i Remontów dysponuje wolnymi środkami w wysokości 8 031,65 zł 

(brutto) w dziale 801, rozdziale 80130, paragrafie 6059 z którego nastąpi płatność  

za ww. roboty. 

 

W tym momencie Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Roman Peikert opuścił 

posiedzenie.  
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Ad. 3 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawił projekt uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie sposobu ustalenia wysokości opłat dodatkowych  

z tytułu przewozu osób i bagażu, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt  

oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w publicznym transporcie zbiorowym w Powiecie 

Raciborskim. 

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

331654. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przypomniał, że 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 statusowej organizacji Zarząd Powiatu Raciborskiego 

skierował projekt ww. uchwały Rady Powiatu Raciborskiego do konsultacji. 

Konsultacje prowadzono w formie pisemnego i elektronicznego wyrażenia opinii w terminie 

od 4 lipca 2017 r. do 18 lipca 2017 r. Osobą uprawnioną do kontaktu z organizacjami 

pozarządowymi była pani Grażyna Kowalska - Naczelnik Wydziału Komunikacji  

i Transportu. Żadna z organizacji pozarządowych nie wzięła udziału w konsultacjach.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,   

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu 

osób i bagażu, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty 

manipulacyjnej w publicznym transporcie zbiorowym w Powiecie Raciborskim  

oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję w dniu 29 sierpnia 2017 r. (po dokonaniu 

niezbędnych poprawek w tytule oraz treści projektu).  

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

332531. 

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

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

wprowadził do niego autopoprawki polegające na tym, że: 

1) § 1 ust. 4 otrzymał brzmienie: 

„4. Zmienia się Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXV/233/2016 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2017 rok z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej 

Uchwały.”; 

2) w Rozdziale 85395 zwiększa się o kwotę 16 800,00 zł plan dotacji celowej zgodnie  

z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.12.14.2017 z dnia 27 lipca 2017 r.,  

z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń i pokrycie kosztów zagospodarowania  

w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce,  

3) w Rozdziale 80111 zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł plan wydatków Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego w Rudach, z przeznaczeniem na adaptację sal lekcyjnych,  

4) w Rozdziale 80130 dokonuje się przesunięcia kwoty 30 000,00 zł w planie wydatków 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu,  

z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (do rozdziału 80140 i 80151),  

5) w Rozdziale 80140 dokonuje się przesunięcia kwoty 16 000,00 zł w planie wydatków 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu,  

z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (z rozdziału 80130),  

6) w Rozdziale 80150 zmniejsza się o kwotę 7 000,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem dla Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach na adaptację sal lekcyjnych,  

7) w Rozdziale 80151 dokonuje się przesunięcia kwoty 14 000,00 zł w planie wydatków 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu,  

z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (z rozdziału 80130),  

8) w Rozdziale 80195 zmniejsza się o kwotę 8 000,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Edukacji, z przeznaczeniem dla Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach na adaptację sal lekcyjnych,  

9) w Rozdziale 85395 zwiększa się o kwotę 16 800,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń  
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i pokrycie kosztów zagospodarowania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty 

Polaka osiedlających się w Polsce. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 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. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej  

oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2017. 

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

332537. 

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 2017, na wniosek Skarbnika Powiatu, wprowadził do niego 

autopoprawki polegające na tym, że: 

1) w Rozdziale 85395 zwiększa się o kwotę 16 800,00 zł plan dotacji celowej zgodnie  

z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.12.14.2017 z dnia 27 lipca 2017 r.,  

z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń i pokrycie kosztów zagospodarowania  

w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce,  

2) w Rozdziale 85395 zwiększa się o kwotę 16 800,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń  

i pokrycie kosztów zagospodarowania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty 

Polaka osiedlających się w Polsce. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 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 2017. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2017. 
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Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia dyrektora jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem 

bieżącej działalności Powiatu Raciborskiego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1  

w Raciborzu. 

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

331594. 

Starosta przypomniał, że z uwagi na fakt, iż z dniem 1 września 2017 r. Pani Marzena 

Kacprowicz obejmie funkcję Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu 

koniecznym staje się podjęcie niniejszej uchwały. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,   

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki  

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności Powiatu 

Raciborskiego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 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 wyrażenia zgody na posadowienie szafki 

sterująco-pomiarowej oświetlenia ulicznego ulicy Klasztornej i Kasprowicza na zieleńcu  

przy ul. Klasztornej w Raciborzu. 

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

332310. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek poinformował, że Prezydent 

Miasta Racibórz wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na posadowienie szafki sterująco-

pomiarowej oświetlenia ulicznego ulic Klasztornej i Kasprowicza na zieleńcu obok chodnika 

na ulicy Klasztornej, tj. działce nr 2400/164 k.m. 4, obręb Racibórz, na wysokości słupa 

oświetleniowego przed Powiatowym Urzędem Pracy. 

Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Klasztornej oznaczona jako działka  

nr 2400/164 k.m. 4, obręb Racibórz, o pow. 0.1770 ha, stanowi własność Powiatu 

Raciborskiego. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w trwałym zarządzie Powiatowego 

Urzędu Pracy w Raciborzu. 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu pismem nr OA.070.66.2017.MT  

z dnia 14 lipca 2017 r., pozytywnie zaopiniował lokalizację przedmiotowej szafki sterująco-

pomiarowej na ww. działce. 
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Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, 

organem reprezentującym właściciela - Powiat Raciborski - w sprawie gospodarowania 

nieruchomościami jest Zarząd Powiatu Raciborskiego. 

Posadowienie szafki pomiarowo-sterującej oświetlenia ulicznego w bezpośrednim 

sąsiedztwie słupa oświetleniowego wydaje się być jak najbardziej uzasadnione. Jej lokalizacja 

nie spowoduje negatywnych skutków prawnych dla Powiatu Raciborskiego. Dodatkowo 

należy zauważyć, iż przedmiotowa inwestycja pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo ludzi 

poruszających się ulicami Klasztornej i Kasprowicza, przy których zlokalizowane są również 

nieruchomości Powiatu Raciborskiego. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,   

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na posadowienie 

szafki sterująco-pomiarowej oświetlenia ulicznego ulicy Klasztornej i Kasprowicza  

na zieleńcu przy ul. Klasztornej w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Ad. 5 

 

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 

332523. 

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

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

nr 1 w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”  

w Raciborzu, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu, Młodzieżowego Domu 

Kultury w Raciborzu, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Raciborzu, 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu z dnia 20 i 25 lipca 2017 r. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

raportów z przedkładanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego 

za II kwartał 2017 r. oraz z miesięcznych rozliczeń podatku od towarów i usług. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 
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332408. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że dodatkowo w przedmiotowej karcie informacyjnej Wydział 

Finansowy przedstawił dane dot. deklaracji cząstkowych VAT-7 za m-c czerwiec 2017 roku 

przedkładanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o sprawozdaniach jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego z zakresu dochodów i wydatków za II kwartał  

2017 r. oraz z miesięcznych rozliczeń podatku od towarów i usług. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu dot. przyjęcia 

przez zarząd powiatu oferty Fundacji Mniejszości Niemieckiej Województwa Śląskiego  

z siedzibą w Rybniku na dofinansowanie nagrania płyty chóru CANTATE z pieśniami 

świątecznymi w języku niemieckim w Radiu Katowice S.A. 

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

332503. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego nie przyjął oferty Fundacji Mniejszości Niemieckiej 

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku na dofinansowanie nagrania płyty chóru 

CANTATE z pieśniami świątecznymi w języku niemieckim w Radiu Katowice S.A.  

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 uchwalony 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. 

O powyższym Referat Promocji i Rozwoju Powiatu poinformuje wnioskodawcę. 

 

Starosta omówił materiał na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  

pt. „Scalanie gruntów rolnych na terenie powiatu na przykładzie Gminy Pietrowice Wielkie”. 

Ww. materiał znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 332290. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z materiałem pt. „Scalanie gruntów rolnych  

na terenie powiatu na przykładzie Gminy Pietrowice Wielkie” i polecił przekazać go  

na najbliższe posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. 

 

Starosta poinformował, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 9 sierpnia 

2017 r. o godz. 15.15 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.  

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 332273. 

Porządek obrad obejmuje: 

1) kontrolę działalności Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej  

w latach 2015 – 2016, 

2) sprawy bieżące. 

Starosta przekazał, że Komisja wnosi o umożliwienie odbycia posiedzenia Komisji w biurze 

kierownika Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu. 

 

Nawiązując do prowadzonej korespondencji dotyczącej kontroli Komisji Rewizyjnej  

pn. „Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za 2016 r. w tym wydatków osobowych  

i rzeczowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu”, Starosta omówił pismo Dyrektora 

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu nr NT-5540/186/2017 z dnia 25 lipca 2017 r.  

dot. zaleceń pokontrolnych. 

Jednocześnie Starosta poinformował, że na prośbę Dyrektora, wyraził zgodę na przedłużenie 

terminu udzielenia przez PZD w Raciborzu odpowiedzi na pismo dotyczące wyjaśnień  

czy możliwe/konieczne jest łączenie zamówień w zakresie prac związanych z pielęgnacją 

zieleni przydrożnej, wycinką, przycinką drzew rosnących wzdłuż dróg powiatowych  

i wojewódzkich utrzymywanych przez Powiat Raciborski na podstawie porozumienia  

z Województwem Śląskim do dnia 25 lipca 2017 r.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 332158. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się wstępnie z pismem Dyrektora Powiatowego 

Zarządu Dróg w Raciborzu nr NT-5540/186/2017 z dnia 25 lipca 2017 r. dot. wyjaśnień  

w kwestii udzielanych zamówień w zakresie prac związanych z pielęgnacją zieleni 

przydrożnej, wycinką drzew rosnących wzdłuż dróg powiatowych i wojewódzkich 
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utrzymywanych przez Powiat Raciborski na podstawie porozumienia z Województwem 

Śląskim.  

Jednocześnie zdecydował o przekazaniu Kierownikowi Referatu Audytu i Kontroli  

ww. pisma, celem zbadania w ramach prowadzonej w jednostce doraźnej kontroli.  

 

Ad. 6 

 

Starosta oraz Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego wręczyli  

Małgorzacie Krawczyńskiej uchwałę w sprawie zatrudnienia na podstawie przeniesienia 

dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, składając serdeczne 

gratulacje oraz życząc powodzenia w kierowaniu jednostką. 

Starosta przypomniał, że Zarząd zatrudnił Małgorzatę Krawczyńską na stanowisku dyrektora 

Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu z dniem 28 lipca 2016 r. na czas 

określony obejmujący okres usprawiedliwionej nieobecności Jolanty Rabczuk – dyrektora 

DPS „Złota Jesień” w Raciborzu. 

W związku z faktem, że z dniem 31 lipca 2017 r. upłynął okres zatrudnienia Jolanty Rabczuk, 

a tym samym wygasa umowa zawarta w celu zastępstwa pracownika w czasie jego 

usprawiedliwionej nieobecności, koniecznym jest uregulowanie zatrudnienia dyrektora  

ww. jednostki w celu zapewnienia ciągłości i sprawności jej funkcjonowania oraz realizacji 

statutowych celów. 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu Małgorzata Krawczyńska 

podziękowała za zaufanie, jakim została obdarzona w 2016 r. Jednocześnie wyraziła nadzieję, 

że sprostała oczekiwaniom. Jej zdaniem najważniejsze jest to, że DPS działa stabilnie, 

realizując zadania statutowe. Aktualnie, w placówce przebywa 205 mieszkańców,  

co kształtuje się na poziomie pełnego obłożenia. DPS „Złota Jesień” w Raciborzu cieszy się 

bardzo dobrą opinią oraz zaufaniem społecznym. Atutami są standard opieki, w tym 

zapewniony dostęp do opieki medycznej, oraz doświadczenie. 

Kwestie pracownicze zostały uspokojone. Dyrektor Małgorzata Krawczyńska zaznaczyła,  

że postawiła w swoich dotychczasowych działaniach na rozwój i inwestycje w kadry.  

Udało się m.in. pozyskać ponad 20 000,00 zł z Krajowego Funduszu Szkoleniowego  

na sfinansowanie szkoleń dla pracowników. 
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Bardzo efektywnie i pomyślnie układa się współpraca z ośrodkami kształcenia w zakresie 

przyjmowania praktykantów do placówki. Osoby uczące się z zaangażowaniem wykonują 

powierzane zadania i obowiązki, zdobywając cenne doświadczenie zawodowe. 

W planach jest dalszy rozwój placówki, w tym również inwestycje infrastrukturalne. Pilną 

potrzebą jest wykonanie prac modernizacyjnych w kuchni, stąd prośba do Zarządu  

o rozważenie ich dofinansowania.  

Konkludując Starosta stwierdził, iż Dyrektor DPS „Złota Jesień” w Raciborzu może liczyć  

na pomoc Zarządu przy rozwiązywaniu spraw związanych z funkcjonowaniem jednostki.  

Na tym spotkanie z Dyrektorem Małgorzatą Krawczyńską zostało zakończone.  

 

Ad. 7 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków  

i strat za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r., bilansu na dzień 30.06.2017 r., opisu 

sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec 

czerwca 2017 r., wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 

30.06.2017 r. 

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

332542. 

Szczegółowych informacji udzielił obecny w tej części posiedzenia Dyrektor Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu Ryszard Rudnik.  

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

czerwca bieżącego roku Zakład zanotował stratę w wysokości 6 474 038,15 zł,  

jest to wielkość o 1 705 746,65 zł większa od straty w analogicznym okresie 2016 roku 

wynoszącej 4 768 291,50 zł. Uwzględniając amortyzację w wysokości 1 756 452,58 zł Zakład  

w II kwartale 2017 roku zanotował niedobór finansowy w wysokości 4 717 585,57 zł. 

Brak środków finansowych, z którymi boryka się Szpital wynika m.in. z nieprawidłowego 

oszacowania zapotrzebowania na usługi medyczne przez NFZ. Szpital, aby w pełni 

wywiązywać się z nałożonych na niego zadań z zakresu świadczeń usług zdrowotnych musi 

wykonywać usługi medyczne ponad limit. Na koniec I półrocza 2017 r. wartość usług 

wykonywanych ponad limit wyniosła ok. 4 460 000,00 zł. Na skutek podjętych przez Szpital 

działań Fundusz zapłacił za tzw. nadwykonania kwotę ok. 900 000,00 zł. Dyrektor 

wspomniał, iż w 2016 r. w wyniku podpisanej ugody z NFZ zapłacono ok. 60 %  
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tzw. nadwykonań, natomiast nie wiadomo jaka będzie sytuacja w 2017 r. Aktualnie 

kontynuowane są działania dotyczące pełnego rozliczenia świadczeń usług zdrowotnych  

za I półrocze 2017 r.  

Nie są również znane założenia do planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia  

na 2018 r. W związku z powyższym Szpital nie jest w stanie sporządzić swojego planu 

finansowego na kolejny rok.  

W związku z tym, iż nie wiadomo jakie będzie finansowanie w IV kw. bieżącego roku  

oraz do jakiej wysokości NFZ będzie skłonny zapłacić tzw. nadwykonania Dyrektor podjął 

decyzję o wstrzymaniu przyjęć planowych do Szpitala. W ocenie Dyrektora sytuacja jest 

poważna.  

Jednocześnie Dyrektor przypomniał, że Szpital Rejonowy w Raciborzu zgodnie  

z wcześniejszymi przewidywaniami został zakwalifikowany do szpitali II stopnia,  

co oznacza, że zostanie objęty ryczałtem budżetowym w całości oprócz tych zakresów,  

które ustawowo wyłączone są z systemu budżetowego do odrębnego finansowania  

(np. endoprotezy stawu biodrowego, zaćmy, porody). 

Dyrektor zwrócił uwagę, że rosną koszty działalności jednostki, których pokrycie w pełni  

nie zabezpiecza kontrakt z NFZ. Wprowadzona przez rząd obligatoryjna podwyżka 

najniższego wynagrodzenia do kwoty 2 000,00 zł spowodowała wzrost kosztów sprzątania, 

ochrony obiektu, cateringu o ok. 1 000 000,00 zł. Wzrosły też koszty zatrudnienia lekarzy  

na kontraktach o ok. 1 000 000,00 zł. Ponadto Szpital będzie musiał zapłacić Gminie 

Racibórz podatek od nieruchomości. Powyższe, bez dokonania ruchów płacowych, 

spowoduje wzrost kosztów działalności o ok. 3 000 000,00 zł.  

W dalszej części posiedzenia Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu zapoznał zebranych 

z ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia 

zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach 

leczniczych (dalej zwaną ustawą). Ustawa określa sposób ustalania najniższego 

wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych 

w podmiotach leczniczych, uwzględniający rodzaj wykonywanej pracy, oraz sposób osiągania 

najniższego wynagrodzenia zasadniczego. W ustawie brak jest wskazania sposobu pokrycia 

wydatków na realizację podwyżek dla pracowników podmiotów leczniczych. 

W art. 3 ust. 1 ustawy określono, że do dnia 31 grudnia 2021 r. podmiot leczniczy dokonuje 

podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracownika wykonującego zawód medyczny, 

którego wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego, 
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ustalonego jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku 

poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, do wysokości  

nie niższej niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze, z uwzględnieniem warunków, o których 

mowa w pkt 1 – 5. Dla każdej z dziesięciu grup zawodowych ustalono odrębny współczynnik 

pracy, a według niego minimalne wynagrodzenie dla poszczególnych zawodów.  

W ustawie założono, iż na dzień 31 grudnia 2019 r. najniższe wynagrodzenie zasadnicze,  

np. lekarza albo lekarza dentysty, który uzyskał specjalizację drugiego stopnia lub tytuł 

specjalisty w określonej dziedzinie medycyny, ustala się jako iloczyn współczynnika pracy 

wynoszącego 1,27 i kwoty 3 900,00 zł brutto, co daje kwotę 4 953,00 zł. Z kolei 

wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarki albo położnej, ze specjalizacją wynosić będzie 

2 847,00 zł brutto, a pielęgniarki albo położnej, bez specjalizacji 2 496,00 zł brutto.  

Jeżeli wynagrodzenie zasadnicze lekarza jest niższe od kwoty 4 953,00 zł, to w 2017 r. 

powinno ono wzrosnąć o co najmniej 10 % kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym 

wynagrodzeniem zasadniczym a aktualnym wynagrodzeniem zasadniczym tego pracownika. 

Zasada ta dotyczy wszystkich pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych 

w podmiotach leczniczych. W kolejnych latach, do roku 2021, wynagrodzenie zasadnicze 

powinno rosnąć rocznie o 20 % różnicy pomiędzy wynagrodzeniami. Zgodnie z wymogami 

określonymi w ustawie sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego ustalają, w drodze 

porozumienia, strony uprawnione w danym podmiocie leczniczym do zawarcia zakładowego 

układu zbiorowego pracy. Porozumienie zawiera się corocznie do dnia 31 maja. W związku  

z powyższym Dyrektor przekazał, że prowadzone są rozmowy i konsultacje ze związkami 

zawodowymi Szpitala. W bieżącym roku porozumienie w sprawie omawianych powyżej 

podwyżek musi być zawarte we wrześniu 2017 r. Propozycja podwyżek do konsultacji 

związkowych została przedstawiona w takiej wersji, jaką pozytywnie zaopiniowała Rada 

Społeczna Szpitala Rejonowego w Raciborzu w dniu 27 kwietnia 2017 r. Koszty związane  

z wprowadzeniem podwyżek we wszystkich grupach zawodowych oprócz pielęgniarek  

i położnych oszacowano na kwotę wynoszącą 2 403 000,00 zł rocznie.  

Mając na uwadze wejście w życie ww. ustawy, Dyrektor Ryszard Rudnik oświadczył,  

że wprowadzenie podwyżki wynagrodzeń dla lekarzy i pozostałych pracowników Szpitala, 

o których rozmawiano na wcześniejszych posiedzeniach Zarządu, zostało przesunięte  
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w czasie. Podwyżkę planuje się wprowadzić od lipca 2017 r. W obecnej chwili służby 

księgowe Szpitala przeliczają skutki wejścia w życie ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r.  

Wprowadzona ustawa spowoduje również konieczność wzrostu stawek wynagrodzenia 

zasadniczego pielęgniarek i położnych. Według wstępnych wyliczeń wzrost wynagrodzenia 

zasadniczego w grupie pielęgniarek i położnych o 10 % spowoduje wzrost kosztów  

o ok. 21 000,00 zł miesięcznie, a do końca 2017 r. o kwotę ok. 130 000,00 zł. Wzrost 

wynagrodzenia zasadniczego wiązać się będzie ze wzrostem płac z tytułu dodatków (nocny, 

świąteczny), co z kolei spowoduje wzrost kosztów w tej grupie zawodowej w 2017 r.  

o ok. 500 000,00 zł.  

W dalszej części posiedzenia Dyrektor Ryszard Rudnik przypomniał, że rachunek zysków  

i strat Szpitala Rejonowego w Raciborzu za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2016 r.  

do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazał stratę netto w kwocie 1 081 074,96 zł. 

Zgodnie z zapisami art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, 

cyt.: „Jeżeli w sprawozdaniu finansowym wystąpiła strata netto kierownik samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w terminie 3 miesięcy od upływu terminu  

do zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sporządza program naprawczy,  

z uwzględnieniem raportu, o którym mowa w art. 53a ust. 1, na okres nie dłuższy niż 3 lata,  

i przedstawia go podmiotowi tworzącemu w celu zatwierdzenia.”.  

Po dyskusji, Dyrektor stwierdził, iż program naprawczy powinien opracować własnymi siłami 

Szpital, bo firma zewnętrzna i tak będzie korzystać z danych jednostki i pomocy szpitalnego 

personelu. Program ten należy opracować, bo trzeba obniżyć koszty funkcjonowania lecznicy. 

Problem w tym, że w ciągu kilku ostatnich lat struktura organizacyjna jednostki została 

zrestrukturyzowana.  

Dyrektor zaproponował, aby: 

1) do końca sierpnia 2017 r. nastąpiła ocena stanu faktycznego, jako punktu wyjściowego, 

opracowana przez Szpital;  

2) następnie opracować strategię dalszych rozwiązań przy rządowych założeniach dochodów.  

Program naprawczy powinien dać możliwość zbilansowania się jednostki w 2 – 3 latach.  

Zdaniem Dyrektora w pierwszej kolejności nastąpić powinna restrukturyzacja zobowiązań  

na długoterminowe na okres 2 – 3 lat i konwersja długu.  

Jednocześnie Dyrektor zasugerował, aby po opracowaniu programu naprawczego dodatkowo 

zastanowić się nad zleceniem audytu przez firmę zewnętrzną. 
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Kończąc posiedzenie Starosta stwierdził, iż oczekuje, aby Dyrektor Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu przygotował program naprawczy, który powinien zostać złożony  

do tut. Starostwa w terminie do końca sierpnia 2017 r.  

W tym momencie Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu Ryszard Rudnik opuścił 

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. ----------------------------------- 

3. Andrzej Chroboczek – Członek Zarządu  

4. ----------------------------------- 

5. Piotr Olender – Członek Zarządu  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 1 sierpnia 2017 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 1 sierpnia 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 zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2017. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki  

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności Powiatu 

Raciborskiego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na posadowienie 

szafki sterująco-pomiarowej oświetlenia ulicznego ulicy Klasztornej i Kasprowicza  

na zieleńcu przy ul. Klasztornej w Raciborzu. 


