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OR.IV.0022.1.39.2017 

PROTOKÓŁ  NR 149/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 31 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 materiały dodatkowe, 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) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

 Jednocześnie Starosta zaproponował, aby ww. projekt uchwały został omówiony  

w końcowej części posiedzenia.  

  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 148/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 24 października 2017 r.  

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

3. Sprawy różne. 

4. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres  

od 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r., bilansu na dzień 30.09.2017 r., opisu sytuacji 

finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec września 
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2017 r., wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 

30.09.2017 r. 

5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

 

Starosta przekazał, że kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 14 listopada 

2017 r. o godz. 08.00. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 148/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 października 

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

 

Ad. 2 

 

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 

346042. 

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) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 3. Zmienia się Załącznik Nr 3 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 3 do niniejszej Uchwały.”,  

2) w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 4. Zmienia się Załącznik Nr 4 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.”,  

3) w § 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 5. Zmienia się Załącznik Nr 7 do Uchwały  

Nr XXV/233/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie 
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uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2017 rok z późn.zm., zgodnie  

z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.”,  

4) w Rozdziale 75411 zwiększa się o kwotę 105 000,00 zł plan dotacji celowej zgodnie  

z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.62.88.2017 z dnia 23 października 2017 r.,  

z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu,  

5) w Rozdziale 75411 zwiększa się o kwotę 105 000,00 zł plan wydatków Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, z przeznaczeniem na zapewnienie 

prawidłowej realizacji zadań komendy.  

 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2017 rok. 

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

nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

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 

346168. 

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. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia 

Kierownika Referatu Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu do składania 

oświadczeń woli przy sprzedaży samochodu osobowego stanowiącego składnik majątku 

powiatu raciborskiego. 

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

346088. 

Starosta poinformował, że tut. Starostwo zamierza sprzedać zbędny składnik majątku, którym 

jest samochód osobowy marki Ford Mondeo o numerze rejestracyjnym SRC 44KK. Jako tryb 
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wyłonienia nabywcy proponuje się licytację ustną. Taka forma pozwoli wyłonić nabywcę, 

który zaoferuje najkorzystniejszą (najwyższą) cenę sprzedaży. W celu uproszczenia 

procedury licytacji oraz przyśpieszenia terminu zawarcia umowy z nabywcą, proponuje się 

upoważnić pracownika Starostwa do jej podpisania w imieniu Zarządu Powiatu 

Raciborskiego. Dzięki temu podpisanie umowy będzie mogło nastąpić niezwłocznie  

po zakończeniu licytacji. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu 

Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu do składania oświadczeń woli  

przy sprzedaży samochodu osobowego stanowiącego składnik majątku powiatu 

raciborskiego, po wniesieniu na wniosek Wicestarosty autopoprawki do uzasadnienia.  

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

nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zaprezentował projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zlokalizowanie kabla 

światłowodowego na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego,  

w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. 

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

345702. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przypomniał, że Zarząd 

uchwałą z dnia 3 października 2017 r. wyraził zgodę na zlokalizowanie kabla 

światłowodowego na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego,  

w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, według 

załącznika graficznego stanowiącego załącznik do ww. uchwały. 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu pismem nr SA.0714.17.2017 

z dnia 12 października 2017 r., wystąpił o zmianę uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w części dotyczącej przebiegu kabla światłowodowego po przedmiotowej nieruchomości. 

Zmiana przebiegu kabla światłowodowego wynika z możliwości technicznych 

doprowadzenia go do obiektu, a potem bezpośrednio do pomieszczeń zajmowanych  

przez Środowiskowy Dom Samopomocy. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zlokalizowanie 
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kabla światłowodowego na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego,  

w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. 

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

 

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 

346039. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, Młodzieżowego Domu Kultury 

w Raciborzu, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu, Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu, Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, Powiatowego Zarządu Dróg  

w Raciborzu.  

 

Skarbnik Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

raportów z przedkładanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego 

za III kwartał 2017 r. 

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

345704.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o sprawozdaniach jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego z zakresu dochodów i wydatków za III kwartał  

2017 r. oraz polecił przekazać ją Kierownikowi Referatu Edukacji, celem omówienia  

na naradzie z dyrektorami szkół i placówek oświatowych w dniu 9 listopada br. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawił kartę informacyjną 

Wydziału Organizacyjnego dot. zapoznania się z protokołami z posiedzeń Rady Nadzorczej 
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Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. z 24 sierpnia 2017 r.  

i 19 października 2017 r. 

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

346050. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek omówił Protokół  

nr 10/24.08./2017 z przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu odbytego 

w dniu 24 sierpnia 2017 r. w siedzibie Spółki. W trakcie posiedzenia członkowie Rady 

zapoznali się z informacją Prezesa Zarządu Spółki o bieżącej sytuacji ekonomicznej Spółki 

według stanu na dzień 31 lipca 2017 r. Ponadto Prezes Zarządu poinformował, że przyczyną 

wzrostu kosztów z tytułu usług obcych są opłaty z tytułu zawartych umów leasingu, zaś 

przyczyną straty netto za lipiec br. jest brak przewozów uczniów w czasie wakacji letnich.  

W trakcie posiedzenia Rady Nadzorczej w dniu 19 października 2017 r. analizowano bieżącą 

sytuację ekonomiczną Spółki oraz w III kwartale 2017 r. Jednocześnie Prezes Zarządu 

oświadczył, iż ww. informacje o bieżącej sytuacji ekonomicznej Spółki zawierają dane 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. 

Prezes Zarządu poinformował, że na dzień dzisiejszy strata do odrobienia wynosi  

ok. 100 000,00 zł. Sytuacja finansowa Spółki na koniec III kwartału br. pozostaje  

na porównywalnym poziomie jak w latach poprzednich. Spółka odczuwa ciągły wzrost paliw. 

Prezes Zarządu przekazał, że 10 nowych autobusów jakie miałyby zostać zakupione  

w ramach pozyskanego dofinansowania zastąpi tabor, który należy wymienić. Aktualnie  

3 autobusy zostały wycofane z użytkowania i nie nadają się do dalszej naprawy.  

Na odbudowę podwozia czeka 14 autobusów. Koszt naprawy jednego autobusu wynosi 

60 000,00 zł. Na dzień dzisiejszy Spółka poszukuje 5 kierowców. Oferowane przez Spółkę 

wynagrodzenie za pracę na stanowisku kierowcy nie jest atrakcyjne. Prezes Zarządu aktualnie 

prowadzi rozmowy ze związkami zawodowymi na temat podwyżek wynagrodzeń. 

Pracownicy oczekują wzrostu wynagrodzeń w przyszłym roku o 800,00 zł lub przywrócenia 

Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

1) zapoznał się z Protokołem nr 10/24.08./2017 z przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Raciborzu odbytego w dniu 24 sierpnia 2017 r. w siedzibie Spółki,  
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2) zapoznał się z Protokołem nr 11/19.10./2017 z przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Raciborzu odbytego w dniu 19 października 2017 r. w siedzibie 

Spółki,  

3) przyjął informację o bieżącej sytuacji ekonomicznej Spółki i w III kwartale 2017 r., 

4) postanowił o bieżącym monitorowaniu wyników i analizie danych finansowych Spółki.  

Jednocześnie Zarząd zdecydował, że na jednym z kolejnych posiedzeń w obecności Prezesa 

Zarządu omówi zagadnienia dotyczące formy prawnej jego zatrudnienia.  

 

Starosta omówił protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej dot. działalności Wydziału 

Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Raciborzu w zakresie organizacji 

transportu drogowego w latach 2015-2017. 

Ww. protokół znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 345838. 

Starosta przekazał, że Komisja nie wniosła uwag do funkcjonowania Wydziału Komunikacji  

i Transportu w zakresie określonym w temacie kontroli w latach 2015-2017. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem z kontroli Komisji Rewizyjnej  

dot. działalności Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Raciborzu  

w zakresie organizacji transportu drogowego w latach 2015-2017. 

 

Starosta przedstawił interpelacje zgłoszone przez radnych na sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 24 października 2017 r., które znajdują się w systemie informatycznym 

Mdok pod numerem UID 346215. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił: 

1) Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami udzielić odpowiedzi  

na interpelację radnej Teresy Frencel dot. rozwiązania problemu poprawy bezpieczeństwa 

mieszkańców ul. Bema w Raciborzu, w związku z przebywaniem osób trzecich  

w niezagospodarowanym budynku po byłym szpitalu rejonowym przy ul. Bema  

w Raciborzu, 

2) Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa udzielić 

odpowiedzi na interpelację radnego Artura Wierzbickiego w kwestii nasilenia się pyłów 

zawieszonych na obszarze dzielnicy Ostróg w Raciborzu oraz zapytanie ww. radnego  

dot. upublicznienia informacji w zakresie zgłaszania informacji przez mieszkańców 

powiatu o zagrożeniach związanych ze spalaniem niewłaściwych produktów,  
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3) Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu udzielić odpowiedzi  

na interpelację radnego Artura Wierzbickiego w kwestii umieszczenia tablicy reklamowej 

Zamku Piastowskiego w Raciborzu oraz Kaplicy zamkowej na obwodnicy miasta 

Raciborza oraz na zapytanie ww. radnego w kwestii możliwości umieszczenia oświetlenia 

bożonarodzeniowego przy drogach powiatowych np. przy ul. Ocickiej w Raciborzu.  

O powyższym Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów poinformuje Dyrektora, 

4) Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych udzielić odpowiedzi na interpelację radnej 

Teresy Frencel dot. dyżurów lekarza pierwszego kontaktu w Domu Pomocy Społecznej 

„Złota Jesień” w Raciborzu. 

 

Starosta przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 24 października  

2017 r., który znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 346293. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów 

udzielić odpowiedzi na ww. wniosek Komisji Rewizyjnej. W związku z powyższym 

Kierownik wystąpi w przedmiotowej sprawie do radcy prawnego tut. Starostwa.  

 

Starosta omówił dodatkową 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. 

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

346370. 

Starosta poinformował, że pismem z dnia 30.10.2017 r. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 

sp. z o.o. w Raciborzu wystąpiło o zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy  

nr OR.VII.273.6.2017 zawartej w dniu 28.06.2017 r. – na dzień 06.11.2017 r. z uwagi  

na wystąpienie niemożliwych do przewidzenia zdarzeń losowych, tj. huraganu  

w dniu 29.10.2017 r. oraz kolizji z infrastrukturą podziemną – siecią teletechniczną  

i korzeniami drzew. 

Wykonawca również poinformował, iż w dniu 28.10.2017 r. Zakład Wodociągów  

i Kanalizacji z Raciborza zakończył prace przy przebudowie sieci wodociągowej i w związku 

z tym w dniach 29.10.2017 r. i 30.10.2017 r. planowano ułożyć warstwę ścieralną na całym 

przebudowywanym odcinku, z kolei w związku z huraganem który miał miejsce  

w dniu 29.10.2017 r. nie można było prowadzić tych robót m.in. z powodu uszkodzenia 

wytwórni mas bitumicznych, jak również iż wystąpienie ww. kolizji z infrastrukturą 
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podziemną opóźniło roboty na zadaniu o 1 tydzień. 

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 zatwierdził Protokół konieczności dokonania zmiany umowy  

z dnia 30.10.2017 r. 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 06.11.2017 r. oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego robót 

w zakresie zmiany terminu realizacyjnego na tym zadaniu. Podpisanie aneksu do umowy 

nastąpi z mocą obowiązywania od dnia 30.10.2017 r. 

 

Na wniosek Skarbnika Powiatu, Zarząd Powiatu Raciborskiego zwiększył budżet 

Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, zgodnie z pismem nr MDK311/31/2017  

z dnia 25 października 2017 r. Środki w kwocie 1 000,00 zł przeznaczone są na dokształcanie 

i doskonalenie nauczycieli. Jednocześnie dokonał zmiany w budżecie Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, zgodnie z pismem  

nr CKZiU2.3124.86.17 z dnia 25 października 2017 r. 

 

Skarbnik Powiatu zapoznała Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego z Zarządzeniem  

Nr 128/2017 Starosty Raciborskiego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmiany planu 

finansowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu na rok 2017, w tym ze zmniejszeniem  

o kwotę 29 701,00 zł planu wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji  

i Remontów z przeznaczeniem dla Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu na realizację 

zadania „Przebudowa obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 3509S  

w miejscowości Ciechowice”.  

 

 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że na kolejne posiedzenie zostanie przygotowany  

m.in. projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie opracowania projektu 

budżetu Powiatu Raciborskiego na 2018 rok. Ponadto w dniu 14 listopada br.  

około godz. 10.30 w tut. Starostwie będzie miała miejsce prezentacja dot. emisji przez Powiat 

Raciborski papierów wartościowych. 
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Ad. 4 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków  

i strat za okres od 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r., bilansu na dzień 30.09.2017 r., opisu 

sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec 

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

30.09.2017 r. 

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

345471. 

Szczegółowych informacji udzielili obecni w tej części posiedzenia Dyrektor Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu Ryszard Rudnik oraz Dyrektor ds. Medycznych  

- lek. med. Elżbieta Wielgos-Karpińska. 

Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu Ryszard Rudnik poinformował,  

że na dzień 30 września 2017 r. przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi wyniosły 

51 788 422,10 zł, a w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniosły 49 450 210,13 zł 

(wzrost o 2 338 211,97 zł). Z kolei koszty działalności operacyjnej na dzień 30 września br. 

wyniosły 62 774 116,62 zł, a w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniosły  

57 641 207,62 zł (wzrost o 5 132 909,00 zł).  

Z przedstawionego zestawienia kosztów i przychodów wynika, iż na koniec września 

bieżącego roku Zakład zanotował stratę w wysokości 9 080 837,38 zł, jest to wielkość                              

o 2 446 137,10 zł większa od straty w analogicznym okresie 2016 roku wynoszącej 

6 634 700,28 zł. Uwzględniając amortyzację w wysokości 2 622 199,52 zł Zakład                                       

w III kwartale 2017 roku zanotował niedobór finansowy w wysokości 6 458 637,86 zł. 

Na dzień 30 września 2017 r. Szpital wykonał świadczeń zdrowotnych ponad przyznany                   

limit na kwotę 5 910 333,04 zł. Przy stracie netto wynoszącej 9 080 837,38 zł                                            

i nadwykonaniach w kwocie 5 910 333,04 zł, Szpital na działalności „podstawowej”,                                 

w ramach przyznanych limitów, poniósł stratę w wysokości 3 170 504,34 zł (w tym  

amortyzacja w kwocie 2 622 199,52 zł). W nadwykonaniach największą pozycję  

w kwocie ok. 5 175 000,00 zł stanowią nadwykonania za hospitalizację.  

Dyrektor poinformował, iż spodziewa się otrzymania zapłaty za większość nadwykonań  

za wykonane świadczenia specjalistyczne, chemioterapię i pediatrię. Ogółem Szpital 

Rejonowy w Raciborzu powinien otrzymać zapłatę za nadwykonania w kwocie  

ok. 2 700 000,00 zł, pozostanie niezapłacona kwota ok. 3 700 000,00 zł.  
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Z informacji uzyskanych przez Dyrektora w Narodowym Funduszu Zdrowia wynikałoby,  

że Fundusz nie będzie limitował ilości wykonanych świadczeń polegających  

na wstawianiu endoprotez stawów biodrowego i kolanowego oraz usuwaniu zaćmy. Podobnie 

płatne będą też porody i świadczenia z zakresu neonatologii. 

Następnie Dyrektor Ryszard Rudnik odniósł się do kosztów funkcjonowania Zakładu. 

Zaznaczył, iż wzrost kosztów wynika głównie z konieczności podniesienia stawek 

godzinowych lekarzy zatrudnionych na kontraktach. Jak przekazał Dyrektor struktura 

zatrudnienia lekarzy uległa zmianie – aktualnie jednostka zatrudnia 42 lekarzy na umowę  

o pracę, pozostali zatrudnieni są na kontraktach. Najniższa stawka kontraktowa lekarza 

wynosi 55,00 zł/godz., natomiast średnia stawka w Szpitalu waha się w granicach  

70,00 – 85,00 zł/godz. Wzrost kosztów zatrudnienia lekarzy na kontraktach wynosi w 2017 r. 

ok. 1 750 000,00 zł. Dyrektor wspomniał, iż czyni starania, żeby jak najwięcej lekarzy 

zatrudnionych było na umowę o pracę.  

Dyrektor ds. Medycznych - lek. med. Elżbieta Wielgos-Karpińska dodała, że lekarze 

rezydenci w raciborskim Szpitalu nie strajkowali, natomiast solidaryzowali się z tymi,  

którzy strajkowali, nosząc koszulki z napisem „popieram strajk”.  

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 zwiększenia 

wynagrodzenia zasadniczego dla pozostałych grup zawodowych Szpitala. 

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

wynagrodzenia w Zakładzie o blisko 120 000,00 zł miesięcznie dla lekarzy, a dla pozostałych 

pracowników Szpitala, z wyłączeniem pielęgniarek i położnych, wzrost ten wyniósł  

ok. 70 000,00 zł miesięcznie. Szacunkowo w półroczu koszty te wyniosą ok. 1 200 000,00 zł.  

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 najbliższy rok.  

Ww. 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. 
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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.  

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. 

W ustawie brak jest wskazania sposobu pokrycia wydatków na realizację podwyżek  

dla pracowników podmiotów leczniczych. 

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. 

Wprowadzona w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu regulacja płac została uzgodniona  

z siedmioma związkami zawodowymi reprezentującymi 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. Zaproponował, aby w kolejnych negocjacjach wziął udział przedstawiciel 

Zarządu.   

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 odmówiły ich przyjęcia. 
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Dyrektor Ryszard Rudnik przypomniał, iż od 1 stycznia 2018 r. planowany jest wzrost 

o 100,00 zł  najniższego wynagrodzenia w związku z czym firma IMPEL, która wykonuje 

usługi sprzątania na terenie Szpitala, zwróciła się o renegocjację umowy na świadczenie 

usług.  

Wprowadzona reforma służby zdrowia przewidziała wiele zmian w funkcjonowaniu lecznicy, 

w tym konieczność utworzenia nowych poradni: anestezjologicznej, pediatrycznej  

i internistycznej, a co się z tym wiąże zwiększenia zatrudnienia lekarzy i pozostałego 

personelu medycznego. Spowodowało to wzrost kosztów funkcjonowania Szpitala.  

Dyrektor Ryszard Rudnik poinformował, iż na cotygodniowych spotkaniach z ordynatorami  

i kierownikami poszczególnych oddziałów oraz komórek organizacyjnych porusza  

m.in. sprawę budżetowania kosztów, zwiększenia przychodów. Ma na to na celu poprawienie 

efektywności funkcjonowania poszczególnych oddziałów/komórek w kontekście 

zaplanowanych w przepisach regulacji płacowych oraz nowych zasad finansowania  

przez NFZ. Ponadto bardzo mocno analizowane jest wykonanie kontraktów  

w poszczególnych okresach roku. W całym 2016 r. Szpital wykonał ok. 16 000 hospitalizacji, 

natomiast w okresie 9 miesięcy br. przekroczył wartość wykonania hospitalizacji za 2016 r. 

W przypadku gdy Narodowy Fundusz Zdrowia nie zwiększy kontraktu może zajść potrzeba 

ograniczenia liczby przyjęć planowych. Największe przekroczenia kontraktów występują  

na tzw. „internie”, w 2016 r. wyniosły ponad 3 mln zł. Mimo takiej ilości nadwykonań nie ma 

możliwości zaprzestania działalności oddziałów, natomiast może zajść konieczność 

limitowania przyjęć. 

Reasumując Dyrektor Ryszard Rudnik oraz Dyrektor ds. Medycznych - lek. med. Elżbieta 

Wielgos-Karpińska wyjaśnili przyczyny zmniejszenia zatrudnienia w grupie „lekarze”  

o 3,48 etatu, oświadczając, że nie zagraża ono działalności któregoś ze szpitalnych oddziałów.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z rachunkiem zysków i strat za okres  

od 01.01.2017 r. do 30.09.2017 r., bilansem na dzień 30.09.2017 r., opisem sytuacji 

finansowej, zestawieniem zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec września 

2017 r., wybranymi wskaźnikami statystycznymi dla oddziałów, etatyzacją na dzień 

30.09.2017 r., postanawiając o prowadzeniu dalszego monitorowania sytuacji finansowej 

Szpitala.  

Ponadto Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił, aby w rachunkach zysków i strat składanych 

w kolejnych okresach Dyrektor ujmował dane dotyczące wartości wskaźnika bieżącej 
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płynności i wskaźnika szybkiej płynności liczonych jak dla raportu o sytuacji ekonomiczno  

- finansowej SP ZOZ.                         

W tym momencie Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu Ryszard Rudnik  

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

 

Ad. 5 

 

Starosta zapoznał zebranych z dodatkowym projektem uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia dyrektorowi Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

345804. 

Starosta przekazał, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu 

osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi organem właściwym do ustalania 

wynagrodzenia miesięcznego kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej jest właściwy do reprezentowania organ jednostki samorządu terytorialnego,  

która utworzyła lub nadzoruje dany podmiot. 

W przypadku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu wynagrodzenie miesięczne Dyrektorowi ustala Zarząd 

Powiatu Raciborskiego w formie uchwały na zasadach określonych w cytowanej wyżej 

ustawie. 

W związku z powyższym Starosta zaproponował, aby Zarząd ustalił Panu Ryszardowi 

Rudnikowi Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu wynagrodzenie miesięczne  

od 1 października 2017 r. w wysokości 17 000,00 zł. 

Maksymalna wysokość wynagrodzenia miesięcznego nie może przekroczyć sześciokrotności 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród  

z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego. 

Kwota ww. wynagrodzenia za IV kwartał 2016 r. wyniosła 4 403,78 zł., a jej sześciokrotność 

26 422,68 zł. Obecne miesięczne wynagrodzenie Dyrektora wynosi 13 800,00 zł, a ostatnia 

podwyżka miała miejsce w lipcu 2013 r. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,   

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dyrektorowi 

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

Rostka w Raciborzu. 

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

 

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 31 października 

2017 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 31 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. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu 

Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu do składania oświadczeń woli  

przy sprzedaży samochodu osobowego stanowiącego składnik majątku powiatu 

raciborskiego. 

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

kabla światłowodowego na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego,  

w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia dyrektorowi 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 


