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OR.IV.0022.1.37.2017 

PROTOKÓŁ  NR 147/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 17 października 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 dodatkowe materiały, tj.: 

1) kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. realizacji umowy  

nr OR.VII.273.6.2017 z dnia 28.06.2017 r. na zadaniu pn.: „Przebudowa ulicy Ocickiej  

w Raciborzu” – etap II, 

2) kartę 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”. 

W związku z obecnością Kierownika Romana Peikerta zaproponował, aby w pierwszej 

kolejności zostały omówione karty informacyjne przygotowane przez ww. Referat.  

Jednocześnie Starosta poinformował, że na dzisiejsze posiedzenie zaprosił Dyrektora Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu, celem przedstawienia wyników prowadzonych negocjacji 

związanych z podwyżką płac w Zakładzie.  

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. 

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 146/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 11 października 2017 r.  
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2. Karty informacyjne Referatu Inwestycji i Remontów. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

5. Realizacja uchwały Rady Powiatu Raciborskiego.  

6. Przedstawienie przez Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu wyników 

prowadzonych negocjacji związanych z podwyżką płac w Zakładzie.  

 

Starosta przekazał, że kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 24 października 

2017 r. o godz. 08.00. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 146/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 11 października 

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 kartę informacyjną dot. realizacji umowy nr OR.VII.273.6.2017 z dnia 28.06.2017 r.  

na zadaniu pn.: „Przebudowa ulicy Ocickiej w Raciborzu” – etap II. Dodał jednocześnie,  

że po jej przekazaniu na posiedzenie zaistniała konieczność poprawienia i doprecyzowania 

poszczególnych zapisów dotyczących kosztów i terminu realizacji zadania. W szczególności 

wykonawca robót poinformował, że w dniu podpisania umowy nie miał wiedzy  

o konieczności realizacji zakresu związanego z przebudową sieci wodociągowej a wydłużenie 

realizacji tego zakresu jest m.in. związane z badaniami wody przez Stację Sanitarno-

Epidemiologiczną. 

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

344178. 

W trakcie dyskusji zebrani podkreślili, iż z uwagi na wzmożony ruch na ul. Ocickiej  

w Raciborzu w dniu 31 października br. – w związku z dniem Wszystkich Świętych  

– akceptowalny termin wykonania przedmiotu umowy to 30 października 2017 r.   
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Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. realizacji umowy 

nr OR.VII.273.6.2017 z dnia 28.06.2017 r. na zadaniu pn.: „Przebudowa ulicy Ocickiej  

w Raciborzu” – etap II: 

1) zaakceptował Protokoły konieczności wykonania robót zamiennych z dnia 13.10.2017 r.  

i 16.10.2017 r. na ww. zadaniu oraz wyraził zgodę na dokonanie zmiany umowy  

nr OR.VII.273.6.2017 z dnia 28.06.2017 r. w zakresie przedstawionych robót zamiennych,  

2) zatwierdził Protokół konieczności dokonania zmiany umowy na ww. zadaniu i wyraził 

zgodę na dokonanie zmiany umowy nr OR.VII.273.6.2017 z dnia 28.06.2017 r. w zakresie: 

zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy na dzień 30.10.2017 r., zmiany zakresu  

i wynagrodzenia oraz związanej z tym - zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego 

robót. 

W wyniku spisania aneksu do umowy, ulegnie zmniejszeniu o kwotę 16 488,48 zł (brutto) 

koszt robót budowlanych realizowanych na zadaniu na podstawie umowy  

nr OR.VII.273.6.2017 z dnia 28.06.2017 r., natomiast nie ulegną zmianie łączne wydatki 

finansowe całego zadania ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017 – 2025. 

 

Następnie Kierownik Roman Peikert zapoznał zebranych 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”. Dodał, że w karcie informacyjnej pojawił się 

błąd dotyczący zmiany terminu wykonania części przedmiotu umowy, który poprawnie 

wynosi do 30 października br. zamiast do 31 października br.   

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

344200. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą 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” 

zatwierdził Protokół konieczności dokonania zmiany umowy na ww. zadaniu w zakresie 

zmiany terminu wykonania części przedmiotu umowy ujętego w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy,  

tj. pracowni maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych wraz z niezbędnym zakresem robót 

instalacyjnych wodnych i kanalizacyjnych – elementy wspólne, 7 kompletów 
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termomodernizacji świetlików dachowych na dzień 30.10.2017 r. oraz niezbędnej zmiany 

harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

W tym momencie Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Roman Peikert opuścił 

posiedzenie. 

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok. 

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

343976. 

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 przedstawiła 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 

343978. 

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. 

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2017 r. 

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

343979. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu, Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego dot. analizy możliwości 

zaadaptowania wybranych pomieszczeń bud. C na potrzeby Archiwum Zakładowego  

przy współpracy z podległymi jednostkami – CKZiU nr 1 i 2. 

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

343846. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. analizy 

możliwości zaadaptowania wybranych pomieszczeń bud. C na potrzeby Archiwum 

Zakładowego przy współpracy z podległymi jednostkami – CKZiU nr 1 i 2 wyraził zgodę  

na wykonywanie praktyk zawodowych w budynku Starostwa a wyremontowane w ten sposób 

pomieszczenia przeznaczył do wykorzystania Starostwu (64,46 m
2
) i Powiatowemu Centrum 

Pomocy Rodzinie w Raciborzu (64,16 m
2
) – wg załączonego do karty informacyjnej rysunku. 

Ponadto Zarząd wyraził zgodę na przesunięcie kwoty 12 000,00 zł z wydatków 

inwestycyjnych na bieżące, celem zabezpieczenia kosztów remontu pomieszczeń Archiwum.  

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. odłączenia dawnego 

„Ekonomika” od CKZiU Nr 1 w Raciborzu z dniem 1 września 2018 r. 

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

343361. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. odłączenia 

dawnego „Ekonomika” od CKZiU Nr 1 w Raciborzu z dniem 1 września 2018 r. polecił 

Kierownikowi Referatu Edukacji uruchomić procedurę: 

 

1) wyłączenia z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu 

z dniem 31 sierpnia 2018 r.: 

a) Technikum Nr 1 im. Księżnej Eufemii Raciborskiej, 

b) Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1, 

2) utworzenia z dniem 1 września 2018 r. Zespołu Szkół Ekonomicznych z siedzibą 

w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3, 

3) włączenia z dniem 1 września 2018 r. do Zespołu Szkół Ekonomicznych z siedzibą 
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w Raciborzu  przy ul. Gimnazjalnej 3: 

a) Technikum Nr 1 im. Księżnej Eufemii Raciborskiej, 

b) Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1. 

W związku z powyższym na jedno z kolejnych posiedzeń Referat Edukacji przygotuje 

projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Starosta przedstawił informację o terminach posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu 

Raciborskiego, które odbędą się w październiku 2017 r. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 343804. 

 

Sekretarz Powiatu omówiła sprawozdanie z przeprowadzonego przez Audytora 

Wewnętrznego zadania audytowego nr TA.1720.4.2016 „Realizacja uchwał Rady Powiatu, 

Zarządu Powiatu i ich monitorowanie”.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Audytora 

Wewnętrznego zaleceniami postanowił, że ostateczną decyzję co do ich realizacji podejmie 

na jednym z kolejnych posiedzeń. 

 

Ad. 5 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  

do określenia realizacji Uchwały XXVIII/266/2017 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu 

Raciborskiego dla Gminy Krzyżanowice na realizację zadania publicznego o charakterze 

ponadlokalnym w zakresie rolnictwa – uzupełnienie.  

Jednocześnie przyjął informację o prawidłowym wykorzystaniu i rozliczeniu dotacji. 

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

343486. 
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Ad. 6 

 

Starosta w imieniu swoim oraz zebranych przywitał na posiedzeniu Dyrektora Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu Ryszarda Rudnika i poprosił o przedstawienie wyników 

prowadzonych negocjacji związanych z podwyżką płac w Zakładzie.  

Dyrektor Ryszard Rudnik poinformował, że regulacja płac dla pracowników Zakładu została 

wprowadzona w takiej wersji, jaką zaakceptowała Rada Społeczna na posiedzeniu  

w dniu 27 kwietnia 2017 r. tzn. wyniosła ona dla lekarzy 500,00 zł brutto miesięcznie 

zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego, a 342,00 zł brutto miesięcznie dla pozostałych 

grup zawodowych Szpitala. 

W ocenie Dyrektora podwyżka ta powinna wyczerpać zobowiązania wynikające z ustawy  

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

pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych 

(dalej zwaną ustawą) na 2 lub 3 najbliższe lata.  

Ustawa ta określa sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników 

wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, uwzględniający 

rodzaj wykonywanej pracy, oraz sposób osiągania najniższego wynagrodzenia zasadniczego. 

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. 

Powyższa regulacja płac została uzgodniona z siedmioma związkami zawodowymi 

reprezentującymi ww. zawody medyczne.  

Z tej regulacji płac zostały wyłączone pielęgniarki i położne, gdyż zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia otrzymują one zwiększone wynagrodzenie w postaci tzw. dodatku 

pielęgniarskiego oraz ratownicy medyczni, którym obowiązujące przepisy zapewniły 

regulację płac w wysokości 400 zł od dnia 1 lipca 2017 r. i kolejną w wysokości 400 zł  

od dnia 1 stycznia 2018 r.   

Dyrektor oświadczył, iż prowadził negocjacje dla pielęgniarek i położnych z Ogólnopolskim 

Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych Zakładową Organizacją Związkową  

przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu, które zostały wsparte przez przedstawicieli związku  

z Oddziału w Katowicach. Negocjacje te były bardzo trudne i nie zakończyły się zawarciem 

porozumienia.  
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Przyczyną braku porozumienia z ww. związkiem zawodowym był brak możliwości ustalenia 

wielkości kwoty tzw. dodatku pielęgniarskiego, jaką Dyrektor zamierzał włączyć do płacy 

zasadniczej. W związku z tym, a także na podstawie zapisów ww. ustawy, Dyrektor wydał 

zarządzenie w sprawie podwyższenia wynagrodzenia dla tej grupy zawodowej. Część 

pielęgniarek i położnych podpisała przygotowane angaże, pozostałe odnawiają ich przyjęcia. 

Aby wyjaśnić zaistniałą sytuację Dyrektor spotyka się z pielęgniarkami na poszczególnych 

oddziałach. Odzew po tych spotkaniach jest pozytywny. Jak dodał Dyrektor wśród 

pielęgniarek i położnych zatrudnionych na 342,43 etatach w Szpitalu ok. 200 osób jest 

zrzeszonych w ww. związku zawodowym.  

Wprowadzenie w życie regulacji płac z dniem 1 lipca 2017 r. spowodowało wzrost kosztów 

wynagrodzenia w Zakładzie o blisko 150 000,00 zł miesięcznie. Dyrektor Ryszard Rudnik 

szacuje, iż w półroczu koszty te wyniosą ok. 1 200 000,00 zł.  

Następnie Dyrektor przedstawił pokrótce sytuację finansową jednostki, dodając, że kończy się 

rozliczenie III kwartału br., a IV kwartał br. realizowany jest na podstawie przyznanych 

ryczałtów. Z informacji uzyskanych przez Dyrektora w Narodowym Funduszu Zdrowia 

wynikałoby, że Fundusz nie będzie limitował ilości wykonanych świadczeń polegających  

na wstawianiu endoprotez stawu biodrowo i kolanowego oraz usuwaniu zaćmy. Płatne będą 

też porody i świadczenia z zakresu neonatologii. Natomiast uwidacznia się problem związany 

z uzyskaniem zapłaty za świadczenia z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii 

wykonanych ponad przyznany limit. Koszt tzw. nadwykonań w różnych zakresach  

za III kwartały 2017 r. wynosi już ponad 5 000 000,00 zł. Dyrektor zwrócił też uwagę  

na wzrost kosztów funkcjonowania jednostki w 2018 r. związany z podniesieniem o 100 zł 

kwoty najniższego wynagrodzenia. Należy przypuszczać iż, firmy świadczące usługi  

dla Zakładu z zakresu cateringu, sprzątania i ochrony będą chciały negocjować zawarte 

umowy.  

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. 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 17 października 

2017 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 17 października 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. 


