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OR.IV.0022.1.32.2017 

PROTOKÓŁ  NR 142/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 12 września 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.  

Zarząd Powiatu  Raciborskiego zaprosił na posiedzenie Zarządu Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu Mirosława Ruszkiewicza oraz Dyrektora Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu Ryszarda Rudnika wraz z zastępcą Dyrektora Elżbietą Wielgos-

Karpińską. 

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 141/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 5 września 2017 r.  

2. Omówienie sytuacji na rynku pracy w związku z planowanymi zwolnieniami grupowymi 

w RAFAKO S.A. w Raciborzu.  

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

5. Sprawy różne. 

6. Realizacja Uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

7. Omówienie sytuacji finansowej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

 

Starosta rozszerzył porządek obrad o: 

1) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Gminy Kuźnia Raciborska w województwie śląskim w 2017 r., 

2) kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu dot. wyrażenia zgody na 

opublikowanie ankiety publicznej w celu konsultacji społecznych w ramach 
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przygotowywanej dokumentacji aplikacyjnej projektu pn. „Wymiana części taboru poprzez 

zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim”.  

 

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

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

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Starosta przekazał, że następne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie w dniu 19 września 

2017 r. o godz. 08.00. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 141/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 5 września 

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

 

Ad. 2  

 

Z inicjatywy Wicestarosty na posiedzenie Zarządu Powiatu Raciborskiego  został zaproszony 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu Mirosław Ruszkiewicz, który został 

poproszony o przedstawienie sytuacji na rynku pracy w Powiecie w związku z ogłoszeniem 

przez Zarząd Rafako zwolnień grupowych.  

Głos zabrał Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu przedstawiając informacje, 

które na chwilę obecną są znane urzędowi. Zarząd Rafako podjął decyzję o redukcji 

zatrudnienia w drodze zwolnień grupowych, przeprowadzonych zgodnie ustawą z dnia 

13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy 

z przyczyn niedotyczących pracowników. Ze spółki ma odejść 325 osób. Przeprowadzenie 

redukcji zatrudnienia planowane jest w okresie od dnia zakończenia konsultacji 

z zakładowymi organizacjami związkowymi do 31 marca 2018 roku. Na dzień 8 września 

2017 r. zaplanowano spotkanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, którego celem 

będzie formalne rozpoczęcie procesu zwolnień grupowych, którego zakładanym przez Zarząd 

Rafako rezultatem będzie wypracowanie porozumienia, o którym mowa w art. 3 ustawy 

o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn 

niedotyczących pracowników. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu podczas 
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rozmowy z jednym z Dyrektorów Rafako złożył kilka propozycji dotyczących 

m.in. zorganizowania punktu informacyjnego dla osób objętych zwolnieniami w Rafako czy 

zorganizowania giełdy pracy w Rafako. Dyrektor Mirosław Ruszkiewicz zdeklarował 

rozpoczęcie rozmów z większymi przedsiębiorcami, którzy byliby chętni wziąć udział 

w takim przedsięwzięciu. Podkreślił, że na chwilę obecną nie ma żadnych szczegółowych 

informacji, m.in. z jakimi kwalifikacjami są zwalniane osoby oraz ile będzie z naszego 

powiatu. W momencie otrzymania konkretnych informacji z konkretnymi potrzebami przez 

Rafako, rozpocznie się współdziałanie z innymi powiatami i przygotowanie odpowiednich 

środków wsparcia. Zaznaczył, że większość osób, które zostanie zwolnionych to nie 

pracownicy produkcyjni. Na ten okres czasu określone zostały maksymalne limity 

redukowanych etatów w poszczególnych grupach pracowników: 165 osób w grupie 

pracowników wsparcia, 20 osób w grupie pracowników pośrednio produkcyjnych, 35 osób w 

grupie pracowników bezpośrednio produkcyjnych, 105 osób w grupie pozostałych 

pracowników zatrudnionych w business unitach.  

W tym miejscu Starosta zapytał jaki na chwilę obecną jest poziom bezrobocia w powiecie, 

Dyrektor udzielił odpowiedzi, że na dzień dzisiejszy jest to 2031 osób, a stopa bezrobocia 

wynosi 5,5 %. 

Starosta podziękował Dyrektorowi Powiatowemu Urzędu Pracy w Raciborzu za przybycie.  

W tym momencie Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu Mirosław Ruszkiewicz 

opuścił spotkanie.  

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu omówił 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 

338348. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok, 

na wniosek Skarbnik Powiatu wniósł do niego autopoprawkę polegającą na zmniejszeniu 

o kwotę 100.000,00 zł w Rozdziale 80130 planu wydatków będących dyspozycji Referatu 

Edukacji na placówkach niepublicznych z przeznaczeniem na zwiększenie się planu 
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wydatków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego na utworzenie Powiatowego 

Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 

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

0 głosów przeciw,  0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2017 rok oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 26 września 2017 r. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 

2032. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2017 – 2032 wniósł do niego autopoprawkę polegającą na zmianie 

kwot ogółem, wynikających z projektu 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 

338350. 

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

0 głosów przeciw,  0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2032 oraz postanowił o jego przekazaniu 

na sesję w dniu 26 września 2017 r. 

 

Dodatkowo, Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kuźnia Raciborska. 

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

339124. 

Starosta dodał, że zgodnie z uregulowaniami ustawy o samorządzie powiatowym powiaty, 

związki i stowarzyszenia powiatów mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom 

samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej. W dniu 7 lipca 2017r. 

Gmina Kuźnia Raciborska poniosła duże straty spowodowane wystąpieniem nawałnicy. 

W wyniku nawałnicy, huraganowych wiatrów, trąby powietrznej i intensywnych opadów na 

terenie Gminy Kuźnia Raciborska, powstały znaczne straty w gospodarstwach domowych, 
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infrastrukturze gminnej i obszarach leśnych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił 

zasiłki celowe 69 gospodarstwom indywidualnym. Aż 11 budynków mieszkalnych uległo 

uszkodzeniu. Mieszkańcy terenów objętych klęską zgłaszali liczne szkody, które nie mogły 

być zrekompensowane w myśl obowiązujących regulacji pranych (m.in. budynki 

gospodarcze, samochody, mała architektura, nagrobki cmentarne). Łączne straty 

w infrastrukturze gminnej i komunalnej oszacowano na ponad 2 250 tys. złotych. Koszt 

uprzątnięcia wiatrołomów na gminnych obszarach zadrzewionych zamknie się kwotą 

ok. 100 000 złotych. Łączne wydatki na akcję związaną z zarządzaniem kryzysowym zamkną 

się kwotą 229 583,34 zł. 

Sekretarz Powiatu wniosła do niego autopoprawki polegające na zmianie tytułu i drobnych 

sformułowań w uzasadnieniu. 

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

0 głosów przeciw,  0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kuźnia 

Raciborska oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 26 września 2017 r. 

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła 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 

338317. 

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. 

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 

338318. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2017 rok wniósł do niego 

autopoprawkę polegającą na tym, że w Rozdziale 75411 dokonuje się zmian w planie 

wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, 

z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe i jubileuszowe. 

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

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

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

powiatowi na rok 2017. 

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 zmiany 

uchwały dotyczącej udzielenia upoważnienia osobom zastępującym dyrektorów szkół 

i placówek oświatowych do składania w imieniu Powiatu Raciborskiego oświadczeń woli 

w przypadku ich nieobecności. 

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

337944.  

Wicestarosta dodał, że w myśl art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe w przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub placówki zastępuje 

go wicedyrektor, a w szkołach i placówkach, w których nie utworzono stanowiska 

wicedyrektora - inny nauczyciel tej szkoły lub placówki, wyznaczony przez organ 

prowadzący. W związku z tym w razie nieobecności dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu Pani Marzeny Kacprowicz zastępstwo będzie pełnić 

Pani Grażyna Strózik. Natomiast  w razie nieobecności dyrektora II Liceum 

Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu Pana Marka Rysia zastępstwo 

będzie pełnić Pana Macieja Malinowski . Z uwagi na długotrwałą nieobecność w pracy Pani 

Marty Wolnik - wicedyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Raciborzu 

dyrektor przedmiotowej placówki powierzył tę funkcję Pani Aleksandrze Wojtowicz - 

Pacholskiej. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia 
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upoważnienia osobom zastępującym dyrektorów szkół i placówek oświatowych do składania 

w imieniu Powiatu Raciborskiego oświadczeń woli w przypadku ich nieobecności. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na dokonanie umorzenia należności pieniężnych przypadających Powiatowi 

Raciborskiemu od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z tytułu niespłaconej części pożyczki 

udzielonej Szpitalowi z budżetu Powiatu Raciborskiego na podstawie umowy 

nr ZS.8023.1.1.2017 z dnia 2 stycznia 2017 r. wraz ze zmianami. 

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

338320.  

Zarząd polecił Panu Aleksandrowi Kasprzakowi – Kierownikowi Referatu Spraw 

Społecznych przekazać projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie umorzenia 

należności pieniężnych przypadających Powiatowi Raciborskiemu od Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka 

w Raciborzu z tytułu niespłaconej części pożyczki udzielonej Szpitalowi z budżetu Powiatu 

Raciborskiego na podstawie umowy nr ZS.8023.1.1.2017 z dnia 2 stycznia 2017 r. wraz 

ze zmianami na najbliższe posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, celem uzyskania opinii 

Komisji. 

 

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 

338276. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 Mechanik w Raciborzu oraz Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu. 

 

Członek Zarządu Andrzej Chroboczek omówił kartę informacyjną Wydziału Komunikacji 
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i Transportu dot. ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 

w powiatowych przewozach pasażerskich. 

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

338260. 

Zarząd wyraził zgodę na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Wymiana części 

taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w Powiecie 

Raciborskim”, którego trwałość wyniesie 5 lat. 

Przy czym Członek Zarządu Andrzej Chroboczek mając na uwadze okres trwałości projektu 

na zakup autobusów, zawnioskował o wniesienie autopoprawki polegającej na zmianie okresu 

trybu wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego poprzez bezpośrednie zawarcie 

umowy z podmiotem wewnętrznym PKS Racibórz, w rozumieniu rozporządzenia (WE) 

nr 1370/2007 z 48 miesięcy na kolejne 52 miesiące po zakończeniu terminu ważności umowy 

zawartej na okres 3 lat. 

Po uwzględnieniu ww. wniosku, Zarząd polecił Pani Grażynie Kowalskiej – Naczelnikowi 

Wydziału Komunikacji i Transportu wskazać tryb wyboru operatora publicznego transportu 

zbiorowego poprzez bezpośrednie zawarcie umowy z podmiotem wewnętrznym PKS 

Racibórz, w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 na kolejny okres 52 miesięcy po 

zakończeniu terminu ważności umowy zawartej na okres 3 lat. 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia 

zgody na złożenie do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wniosku  

o dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od 

skrzyżowania w Ligocie Książęcej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 421 

w Grzegorzowicach” w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju 

gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. 

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

338578. 

Zarząd wyraził zgodę na złożenie do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach  

wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku 

od skrzyżowania w Ligocie Książęcej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 421 

w Grzegorzowicach” w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju 

gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. 
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Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot.  wyrażenia 

zgody na złożenie do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wniosku  

o dofinansowanie zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej 

i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu: - etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, - etap II od 

skrzyżowania z ul. Gwiaździstą do skrzyżowania z ul. Wandy" w ramach programu 

wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na 

lata 2016-2019”. 

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

338576. 

Zarząd wyraził zgodę na złożenie do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach  

wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. 

Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu: - etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, - 

etap II od skrzyżowania z ul. Gwiaździstą do skrzyżowania z ul. Wandy" w ramach programu 

wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na 

lata 2016-2019”. 

 

Dodatkowo Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju 

Powiatu dot. wyrażenie zgody na opublikowanie ankiety publicznej w celu konsultacji 

społecznych w ramach przygotowywanej dokumentacji aplikacyjnej projektu pn. „Wymiana 

części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie 

raciborskim”.  

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

338711. 

Wicestarosta wyjaśnił, że w ramach trwającego naboru wniosków o dofinansowanie 

w ramach Osi Priorytetowej 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii 

i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne 

oświetlenie, Poddziałanie: 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie 

– RIT. Powiat planuje złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Wymiana części taboru 

poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim”.  

Na obecnym etapie przygotowywana jest dokumentacja aplikacyjna. Jednym z kryteriów 

oceny wniosków jest kryterium poprawy jakości i komfortu przewozów pasażerskich taborem 

wyposażonym dodatkowo w inteligentne systemy transportowe – ITS - (np. klimatyzacja, 
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bezpłatny dostęp do internetu). Projekt przewidujący zastosowanie ww. systemów może 

uzyskać dodatkowe punkty od 0-4 o wadze punktowej 3, czyli maksymalnie projekt może 

otrzymać dodatkowo 12 pkt. We wniosku aplikacyjnym planuje się wprowadzić zapisy 

dotyczące 1 dodatkowo punktowanego kryterium, tj. urządzenia zwiększające komfort 

obsługi pasażerów – możliwa ocena 1 pkt o wadze 3 punktów. Aby uzasadnić wprowadzenie 

ww. elementów dodatkowych, rekomendowane jest przeprowadzenie konsultacji społecznych 

w formie ankiety publicznej, której wzór stanowi załącznik do niniejszej karty. Wyniki 

ankiety będą stanowiły uzasadnienie planowanego wydatku w budżecie projektowym. 

Zarząd wyraził zgodę na przeprowadzenie anonimowej ankiety publicznej w ramach 

przygotowywanej dokumentacji aplikacyjnej do Poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport 

miejski oraz efektywne oświetlenie – Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu 

Zachodniego – projekt pt. „Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych 

autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim” w okresie nie dłuższym niż 7 dni 

od daty upublicznienia na stronach www.powiatraciborski.pl, stronie powiatu raciborskiego 

na Facebooku oraz w formie newslettera do zarejestrowanych subskrybentów. 

 

Starosta przedstawił pismo nr OR.VI.0004.22.2017 z dnia 4 września 2017 r. 

Przewodniczącego Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu 

Raciborskiego na rok 2017. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 337964. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z ww. pismem. 

 

Ad. 6  

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego 

do określenia realizacji Uchwały Nr XXXII/295/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 

29 sierpnia 2017r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 

rok. 

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

337619. 

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 

XXXII/295/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie dokonania 

http://www.powiatraciborski.pl/
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zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok. 

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

odpowiedzialny za jej realizację.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego 

do określenia realizacji Uchwały Nr XXXII/296/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 

sierpnia 2017r.  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 

2017 – 2032. 

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

337927. 

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 XXXII/296/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 sierpnia 2017r.  w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2032. 

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

odpowiedzialny za jej realizację.  

 

Członek Zarządu Andrzej Chroboczek zaprezentował kartę informacyjną Wydziału 

Komunikacji i Transportu do określenia realizacji Uchwały Nr XXXII/297/2017 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. - 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. 

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

337456. 

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 Komunikacji i Transportu do określenia realizacji Uchwały 

Nr XXXII/297/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. - 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. 
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Ustalił Członka Zarządu Andrzeja Chroboczka jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, 

a Wydział Komunikacji i Transportu odpowiedzialny za jej realizację.  

 

Członek Zarządu Andrzej Chroboczek przedstawił kartę informacyjną Referatu Gospodarki 

Nieruchomości do określenia realizacji Uchwały Nr XXXII/299/2017 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 29 sierpnia 2017r.  w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia 

zgody na ustanowienie prawa nieodpłatnego użytkowania lokalu użytkowego nr 2, 

mieszczącego się w budynku nr 2A, położonym w Raciborzu przy ulicy Gamowskiej nr 3 na 

rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. 

Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

338188. 

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 Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego Nr XXXII/299/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 

sierpnia 2017 r.  w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na ustanowienie 

prawa nieodpłatnego użytkowania lokalu użytkowego nr 2, mieszczącego się w budynku nr 

2A, położonym w Raciborzu przy ulicy Gamowskiej nr 3 na rzecz Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka 

w Raciborzu. 

Ustalił Członka Zarządu Andrzeja Chroboczka  jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, 

a Referat Gospodarki Nieruchomościami odpowiedzialny za jej realizację.  

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego do określenia 

realizacji Uchwały Nr XXXII/300/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 sierpnia 2017 

r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu 

Raciborskiego na rok 2017. 

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

337369. 

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 Rady 
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Powiatu Raciborskiego Nr XXXII/300/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2017. 

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

odpowiedzialny za jej realizację.  

 

Ad. 7 

 

Kolejnymi osobami zaproszonymi na Zarząd byli Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu 

Ryszard Rudnik oraz zastępca Dyrektora Elżbieta Wielgos-Karpińska w celu przedstawienia 

planu naprawczego Szpitala. Dyrektor poinformował, że jest na etapie przygotowywania 

programu naprawczego, który musi zostać oddany do końca września w tut. Starostwie. Do 

sporządzenia programu niezbędna jest deklaracja Zarządu Powiatu, jakie będzie 

zaangażowanie finansowe organu prowadzącego przez kolejne trzy lata. Starosta 

wypowiedział się w imieniu Zarządu, że Powiat może określić się na najbliższy rok, 

ponieważ przez pozostałe dwa lata nastąpi zmiana władzy. Konkretną kwotę Zarząd będzie 

mógł podać dopiero po przygotowaniu planu finansowego na 2018 r. Należy jednak pamiętać, 

że samorząd nie może być podstawą utrzymania Szpitala. Szpital powinien być zbilansowany 

ze środków przekazywanych przez NFZ.  Zdaniem Skarbnika Powiatu ewentualne udzielenie 

pożyczki Szpitalowi może spowodować pogorszenie płynności finansowej Powiatu 

Raciborskiego.  

Dyrektor poinformował, że Szpital cieszy się dobrą opinią wśród mieszkańców Powiatu 

i okolic, co przekłada się na duże obciążenie zakładu. Pokazuje to, że w Szpitalu są 

wykonywane świadczenia zdrowotne ponad limit, za które jednostka nie otrzymuje pełnego 

finansowania z NFZ. 

Dyrektor określił sytuację finansową Szpitala jako napiętą. Strata finansowa pod koniec roku 

wyniesie koło 8 milionów złotych.  Program naprawczy obejmie co najmniej 3 lata, aktualnie 

trwają analizy finansowe pod kątem rentowności oddziałów.  

Należy zrestrukturyzować Szpital, ponieważ na tym poziomie finansowania ze strony NFZ, 

Szpital nie jest w stanie w pełni wywiązywać się z założonych na niego zadań z zakresu 

świadczeń usług zdrowotnych, w konsekwencji wykonuje usługi medyczne ponad limit. 

Zaplanowane zostały także spotkania z kierownikami oddziałów Szpitala, co do ich 

pomysłów na restrukturyzację.  
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Sytuacja finansowa Szpitala jest na tyle ciężka, że konieczne stało się przedstawienie 

konkretnych rozwiązań. Problem finansowy nawarstwia się m.in. przez zamknięte POZ-ty, 

ponieważ kontrakty im się skończyły, w związku z tym ludzie przychodzą do Szpitala. 

Dodatkowo została zatrudniona druga osoba na oddziale ginekologicznym do noworodków. 

Przypominam, że w tym roku przeprowadziliśmy już 1 030 porodów. Chcąc wejść do sieci 

Szpitali musieliśmy wprowadzić dodatkowo całodobowy dyżur na okulistyce, który 

wygeneruje koszt roczny w kwocie 400. 000, zł. Na chwile obecną poradnia chirurgii 

dziecięcej przekroczyła kontrakt o 100%. Taka jest polityka Szpitala, że przyjmujemy 

wszystkie dzieci. Mamy wysoko wykwalifikowaną kadrę chirurgów dziecięcych, natomiast 

brakuje nam środków finansowych do leczenia. W programie naprawczym planuje się 

obniżyć koszty jedzenia dla pacjentów, ale także kosztów sprzątania Szpitala. W przyszłości 

planowane jest także wprowadzenie opłaty parkingowej przed siedzibą Szpitala. 

Kończąc wypowiedź Dyrektor podkreślił, że konieczne jest zaangażowanie finansowe 

Powiatu, aby Szpital mógł w planie naprawczym w przeciągu trzech lat się zbilansować. 

Zarząd ustalił kolejny termin spotkania z Dyrektorem na 20 września 2017 r. na godz. 8:00 

w celu ustalenia szczegółów dotyczących programu naprawczego. 

W tym momencie Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu Ryszard Rudnik wraz 

z zastępcą Dyrektora  Elżbietą Wielgos-Karpińską opuścili spotkanie.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

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

obecności: 

1. 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 5 września 2017 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 5 września 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 zmiany uchwały dotyczącej 

udzielenia upoważnienia osobom zastępującym dyrektorów szkół i placówek 

oświatowych do składania w imieniu Powiatu Raciborskiego oświadczeń woli 

w przypadku ich nieobecności. 

 

 

 


