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OR.IV.0022.1.46.2017 

PROTOKÓŁ  NR 156/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 21 grudnia 2017 r.  

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Ryszard Winiarski. 

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane 

quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał.  

   

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 154/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 13 grudnia 2017 r. oraz Protokołu Nr 155/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 14 grudnia 2017 r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął szczegółowy porządek posiedzenia, który stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Starosta przekazał, że kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się w tut. Starostwie 27 grudnia 

2017 r. o godz. 13.00.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 154/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 grudnia 

2017 r. oraz Protokół Nr 155/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 14 grudnia 2017 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z ich treścią.  
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Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła nową wersję 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 

351447. 

Skarbnik Powiatu dodała, że nowa wersja projektu uchwały była omawiana na wspólnym 

posiedzeniu Komisji Rady w dniu 18 grudnia 2017 r., jednakże w tej przedstawionej  

na dzisiejsze posiedzenie zmieniono kwoty ogółem, co wynika z podjęcia uchwał Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2017 rok.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2017 rok oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 21 grudnia 2017 r. 

 

Następnie Skarbnik Powiatu omówiła nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2017 – 2032. 

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

351448. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że nowa wersja ww. projektu uchwały była omawiana  

na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady w dniu 18 grudnia 2017 r., dodała również, że w tej 

wersji przedstawionej na dzisiejsze posiedzenie wprowadzono zmiany polegające przede 

wszystkim na zwiększeniu planu wydatków na zadaniu Program Polityki Zdrowotnej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2017 – 2020 pn. „Po radosne macierzyństwo” w 2017 roku o kwotę  

5 985,00 zł (karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych w ww. sprawie zostanie 

szczegółowo omówiona w pkt 4 protokołu).  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2032 oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję  

w dniu 21 grudnia 2017 r. 
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Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z przygotowaną przez Wydział Finansowy nową 

wersją autopoprawki – propozycjami zmian do Uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z dnia 14 listopada 2017 r. Nr:  

a) 150/709/2017 w sprawie opracowania projektu budżetu Powiatu Raciborskiego  

na 2018 rok,  

b) 150/710/2017 w sprawie opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2018-2032.  

Ww. autopoprawka znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

353390. 

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

0 głosów wstrzymujących – postanowił o przekazaniu na sesję w dniu 21 grudnia 2017 r. 

nowej wersji autopoprawki – propozycji zmian do Uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z dnia 14 listopada 2017 r. Nr:  

a) 150/709/2017 w sprawie opracowania projektu budżetu Powiatu Raciborskiego  

na 2018 rok,  

b) 150/710/2017 w sprawie opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2018-2032 

i jednocześnie wycofaniu z porządku obrad ww. autopoprawki przekazanej pismem  

nr OR.IV.0022.3.11.2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2018 rok. 

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

353385. 

Skarbnik Powiatu przypomniała, że Komisje Rady w dniu 18 grudnia 2017 r. pozytywnie 

zaopiniowały projekty uchwał w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego  

na 2018 rok oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2018 – 2032. 

Jednocześnie Skarbnik Powiatu przekazała, że w nowej wersji projektu uchwały w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2018 rok (zał. nr 2 i nr 3) w rozdziale 75515 

Nieodpłatna pomoc prawna przesunięto kwotę 12 146,00 zł z grupy Wynagrodzenia i składki 

od nich naliczane do grupy Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 
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budżetowych. Ponadto dokonano zmian wynikających ze zwiększenia planu wydatków 

programu pn. „Po radosne macierzyństwo”.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2018 rok 

oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 21 grudnia 2017 r. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2018 – 2032. 

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

353392. 

Skarbnik Powiatu przedstawiła nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2018 – 2032, 

informując, że: 

1) w zał. nr 1 – zgodnie z nową wersją projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2018 rok, o której mowa powyżej,  

wprowadza się zmiany w WPF-ie w pozycjach: 

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane -12 146,00 zł  

w latach 2018-2019, 

11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy +5 985,00 zł  

w wykonaniu 2017, 

11.4 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące 

+5 985,00 zł w wykonaniu 2017, 

 

2) w zał. nr 2 – zwiększa się wartość zadania Program Polityki Zdrowotnej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2017 – 2020 pn. „Po radosne macierzyństwo” o kwotę 5 985,00 zł  

– poz.1.3.1.1. Zwiększenie to powoduje zmianę o tą kwotę w pozycjach:  

- 1 Wydatki na przedsięwzięcia ogółem, 

- 1.a Wydatki bieżące, 

- 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe,  

- 1.3.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe z tego wydatki bieżące. 
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Jak dodała Skarbnik Powiatu zmiany, o których mowa w zał. nr 2 a dotyczące programu  

pn. „Po radosne macierzyństwo” opisane zostały szczegółowo w karcie informacyjnej 

Referatu Spraw Społecznych, przedłożonej na dzisiejsze posiedzenie.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego 

na lata 2018 – 2032 oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 21 grudnia 2017 r. 

 

Nawiązując do ustaleń z posiedzenia w dniu 5 grudnia 2017 r. Wicestarosta przedstawił nową 

wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania statutu 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. W wersji tej uwzględniono wyniki konsultacji  

i wprowadzono autopoprawkę Zarządu, polegająca na wykreśleniu z § 24 ust. 3 pkt 1 lit. b 

sformułowania „jeżeli występuje konieczność jego sporządzenia”.  

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

354068. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi 

Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu  

oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 21 grudnia 2017 r. 

 

Starosta poinformował, że w trakcie posiedzenia Rady Społecznej Samodzielnego 

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

w Raciborzu w dniu 20 grudnia 2017 r. poruszono temat związany z wyborem firmy 

audytorskiej, która przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego 

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

w Raciborzu sporządzonego na dzień 31.12.2017 r. Członkowie Rady zaproponowali,  

aby badanie sprawozdań za lata 2017 i 2018 wykonała firma SIMAR Ltd Sp. z o.o., Rybnik  

ul. Smolna 25. 

W związku z powyższym, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków  

– 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zdecydował o wycofaniu  

z porządku obrad sesji w dniu 21 grudnia 2017 r. projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyboru firmy audytorskiej, która przeprowadzi badanie 
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sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu sporządzonego na dzień 31.12.2017 r., 

przekazanego pismem nr OR.IV.0022.3.11.2017 z dnia 7 grudnia 2017 roku.  

Jednocześnie postanowił, że zaproponuje Radzie, aby badanie sprawozdań za lata 2017  

i 2018 wykonała firma SIMAR Ltd Sp. z o.o., Rybnik ul. Smolna 25 za cenę: 

1) za 2017 r. – 8 000,00 zł + VAT,  

2) za 2018 r. – 7 000,00 zł + VAT.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że zwróci się z prośbą do Przewodniczącego Rady 

Powiatu Raciborskiego o wprowadzenie na sesję Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 21 grudnia 2017 roku:  

1) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok,  

2) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2032,  

3) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia 

budżetu Powiatu Raciborskiego na 2018 rok,  

4) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2018 – 2032 

i jednocześnie wycofanie z porządku obrad ww. projektów uchwał przekazanych pismem                  

nr OR.IV.0022.3.11.2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku,  

 

5) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania statutu 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu  

i jednocześnie wycofanie z porządku obrad ww. projektu uchwały przekazanego pismem  

nr OR.IV.0022.3.11.2017 z dnia 7 grudnia 2017 roku. 

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu omówiła 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 

354048. 

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 wprowadzeniu na wniosek Skarbnika Powiatu autopoprawki 

do załącznika nr 1 polegającej na poprawieniu drobnych błędów cyfrowych.  

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 

354051. 

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. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok (rezerwa ogólna).  

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

354052.  

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

 

W tym miejscu Wicestarosta zapoznał zebranych z informacją Przewodniczącego Komisji 

konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert  

na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego  z zakresu pomocy 

społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 353163. 
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Wicestarosta przekazał, że Komisja konkursowa do oceny ofert złożonych w ramach 

otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego  

z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „Prowadzenie  

w roku 2018 domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz kobiet będących 

ofiarami przemocy w rodzinie, z terenu powiatu raciborskiego” na posiedzeniu  

w dniu 13 grudnia 2017 r. dokonała oceny złożonych ofert. 

W wyznaczonym terminie, tj. do 8 grudnia 2017 r. wpłynęła oferta Stowarzyszenia Przyjaciół 

Człowieka „TĘCZA” z siedzibą w Raciborzu przy ul. Ocickiej 4.  

W wyniku dokonania oceny formalnej Komisja stwierdziła, iż złożona oferta spełnia wymogi 

formalne konkursu.  

Następnie Komisja dokonała oceny merytorycznej oferty w oparciu o kryteria określone  

w Zasadach konkursu. Oferta otrzymała 104 pkt. 

Maksymalna liczba punktów możliwych do otrzymania to 120 pkt., natomiast minimalna 

liczba punktów kwalifikująca organizację do otrzymania dotacji wynosiła 72 pkt. 

W związku z powyższym Komisja rekomenduje na  realizatora wspomnianego powyżej 

zadania Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „TĘCZA” z siedzibą w Raciborzu  

przy ul. Ocickiej 4.                          

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się wynikami prac Komisji konkursowej powołanej 

do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania 

publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie pn. „Prowadzenie w roku 2018 domu dla matek z małoletnimi dziećmi  

i kobiet w ciąży oraz kobiet będących ofiarami przemocy w rodzinie, z terenu powiatu 

raciborskiego”. 

 

W dalszej części posiedzenia Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w otwartym konkursie ofert  

na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy 

społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

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

353177.  

Wicestarosta przekazał, że w projekcie uchwały zaproponowano, aby Zarząd wybrał ofertę 

Stowarzyszenia Przyjaciół Człowieka „TĘCZA” z siedzibą w Raciborzu przy ul. Ocickiej 4, 

jako najkorzystniejszą do realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie w roku 
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2018 domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz kobiet będących ofiarami 

przemocy w rodzinie, z terenu powiatu raciborskiego”. 

Zadanie, o którym mowa powyżej wykonywane będzie od dnia 1 stycznia 2018 r.  

do dnia 31 grudnia 2018 r. Na jego realizację przyznaje się Stowarzyszeniu Przyjaciół 

Człowieka „TĘCZA” dotację w wysokości 61 200,00 zł. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty  

w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 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 

354055. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Powiatowego 

Zarządu Dróg w Raciborzu z 13 i 14 grudnia 2017 r., Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu z 13 i 18 grudnia 2017 r., Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu z 13 i 14 grudnia 2017 r., Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej  

i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu, Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, II Liceum Ogólnokształcącego  

w Raciborzu,  Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu. 

  

Nawiązując do informacji, o której mowa w pkt 2 protokołu, Wicestarosta omówił kartę 

informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. zwiększenia w 2017 r. kwoty dotacji 

przeznaczonej na realizację, przez Laboratorium Analityczne Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, Programu Polityki Zdrowotnej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2017 – 2020 pn. „Po radosne macierzyństwo”. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 
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354006. 

Wicestarosta przypomniał, że 29 listopada 2016 r. Rada Powiatu Raciborskiego podjęła 

Uchwałę Nr XXIV/225/2016 w sprawie zatwierdzenia Programu Polityki Zdrowotnej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2017 - 2020 pn. „Po radosne macierzyństwo”. W ramach 

Programu Laboratorium Analityczne Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu 

powinno, w poszczególnych latach, wykonać do 850 badań kobiet ciężarnych na oznaczenie 

antygenu TOXO+CMV w klasie IgM i IgG. Koszt jednostkowy oznaczenia antygenu 

TOXO+CMV w klasie IgM i IgG w 2017 r. wynosi 95,00 zł. Badania wykonywane są  

dla kobiet będących na stałe mieszkankami Powiatu Raciborskiego. Każdej zgłaszającej się 

mieszkance powiatu mogą być wykonane dwa badania, w I i III trymestrze ciąży. Warunkiem 

wykonania badania jest posiadanie przez kobietę ciężarną skierowania od lekarza 

ginekologa – położnika. Dnia 19 grudnia 2017 r. Dyrektor Szpitala poprosił o zwiększenie 

liczby badań przeznaczonych do wykonania o 63 sztuki. Powyższe wynika ze zwiększonego 

zapotrzebowania na badania w ostatnim okresie.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zwiększył w 2017 r. o 5 985,00 zł kwotę dotacji przeznaczonej 

na realizację, przez Laboratorium Analityczne Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu, Programu Polityki Zdrowotnej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2020  

pn. „Po radosne macierzyństwo” (3 500,00 zł w ramach środków będących w dyspozycji 

Referatu z rozdziału 85149 oraz 2 485,00 zł z rezerwy ogólnej). 

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu  

dot. określenia działań promocyjnych samorządu powiatowego w 2018 roku.   

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

354011. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął zaproponowane działania promocyjne samorządu 

powiatowego w 2018 roku polegające na: 

1) kontynuacji udziału powiatu w ogólnopolskich targach turystycznych na wspólnym stoisku 

Województwa Śląskiego w latach 2017-2018, 

2) organizacji 2 lub 3-dniowego study tour dla dziennikarzy w Powiecie Raciborskim  

w okresie letnim wspólnie z gminami powiatu,  

3) zapewnieniu materiałów promocyjnych, w tym produktów lokalnych charakterystycznych 

dla Powiatu Raciborskiego na cele promocyjno-reprezentacyjne, 
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4) wspieraniu (finansowym, technicznym lub organizacyjnym) wydarzeń o charakterze 

promocyjnym organizowanym przez samorządy powiatu, 

5) organizacji wydarzeń o charakterze promocyjno – kulturalnym na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu w ramach dotacji z Miasta Raciborza,  

6) druku pilotażowej transzy naklejek promocyjnych na samochody oraz ich promocji wśród 

kierowców, 

7) opracowaniu i wydaniu gry planszowej z atrakcjami ziemi raciborskiej dla dzieci, 

8) promocji szkolnictwa ponadgimnazjalnego poprzez: reklamę zewnętrzną na autobusach 

PKS sp. z o.o. w Raciborzu, druk folderu promującego Liceum Plastyczne w Raciborzu, 

film i prezentacje promujące 18 pracowni do praktycznej nauki zawodów 

wraz z przedstawionymi kosztami i jednocześnie upoważnił Kierownika Referatu Promocji 

i Rozwoju Powiatu do podjęcia czynności związanych z przygotowaniem dokumentów,  

w tym umów/zleceń z usługodawcami oraz zabezpieczenia w budżecie na 2018 rok środków 

na realizację wyszczególnionych zadań (rozdział 75075). 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu  

dot. określenia kierunku polityki informacyjnej powiatu na 2018 r.   

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

354056. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął kierunki polityki informacyjnej Powiatu Raciborskiego 

w roku 2018 obejmujące: 

1) audycje w Radiu Vanessa – „Powiatowy Przegląd Informacyjny”, 

2) Powiatowy Serwis Informacyjny w Raciborskiej Telewizji Kablowej, 

3) wykonanie nowych aplikacji na stronie www., 

4) ogłoszenia prasowe,  

5) film informacyjno-promocyjny podsumowujący działalność samorządu powiatowego  

za okres 2015-2018  

wraz z przedstawionymi kosztami i jednocześnie upoważnił Kierownika Referatu Promocji 

i Rozwoju Powiatu do podjęcia czynności związanych z przygotowaniem umów  

z usługodawcami oraz zabezpieczenie w budżecie na 2018 rok środków na realizację 

wyszczególnionych zadań (rozdział 75075). 
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Starosta przedstawił pismo Dyrektora Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu dot. wyjaśnienia do wniosku o udzielenie pożyczki 2 000 000,00 zł.  

Dyrektor wyjaśnił, iż kwota 1 978 349,41 zł to wartość cesji jaka pozostała do spłacenia  

na dzień 31 października 2017 r. dokonanych na podstawie uchwał Rady Powiatu.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 353418. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Dyrektora Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu nr NGF/83/12/17 z dnia 13 grudnia 2017 r.  

dot. wyjaśnienia do wniosku o udzielenie pożyczki 2 000 000,00 zł. 

 

Starosta zaprezentował pismo Dyrektora Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu – odpowiedź na zapytanie radnego miejskiego Marcina Ficy, w której 

poinformowano, że cyt.: „… częściowy brak oświetlenia przed Zespołem Przychodni 

Specjalistycznych przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu został usunięty.”.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 353495. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Dyrektora Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu nr NTE/66/66/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.  

– odpowiedzią na zapytanie radnego miejskiego Marcina Ficy. 

 

Starosta przedstawił opinie i wniosek Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Zdrowia, Opieki 

Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych  

oraz Bezpieczeństwa, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą, 

Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji  

oraz Komisji Rewizyjnej ze wspólnego posiedzenia w dniu 18 grudnia 2017 r. 

Ww. opinie i wniosek znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

354198. 

Starosta poinformował, że w ww. wniosku Komisje Rady zaproponowały dopisanie  

w załączniku do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu 

Raciborskiego na 2018 r. we wrześniu 2018 r. tematu pn. „Informacja o stanie powiatu 

raciborskiego na koniec V kadencji”. 

Nawiązując do przedmiotowego wniosku, Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił,  

że na sesji w dniu 21 grudnia 2017 r. zgłosi autopoprawkę, zgodnie z którą temat ten otrzyma 

brzmienie: „Informacja Zarządu o działalności Powiatu Raciborskiego w V kadencji”.  
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Starosta poinformował, że Dyrektor Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu Ryszard Rudnik zwrócił się o przyznanie nagrody rocznej za 2016 r.  

do Przewodniczącego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

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

W trakcie posiedzenia Rady Społecznej w dniu 20 grudnia 2017 r. żaden z jej członków  

nie głosował za wprowadzeniem do porządku obrad tematu przyznania nagrody rocznej.  

W trakcie dyskusji Członkowie Zarządu Powiatu stwierdzili, iż dyskutowanie  

nad ewentualnym przyznaniem nagrody rocznej Dyrektorowi Ryszardowi Rudnikowi jest 

bezprzedmiotowe, gdyż nie wpłynął oficjalny wniosek Rady Społecznej, o którym mowa  

w Uchwale Nr 25/90/2015 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie 

zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej oraz wniosku o przyznanie nagrody rocznej. 

Jednocześnie Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego wyrazili zdanie,  

że nie rekomendują przyznania Dyrektorowi Ryszardowi Rudnikowi nagrody rocznej  

za 2016 r., ze względu na aktualną sytuację finansową Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu. 

 

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 21 grudnia 2017 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 21 grudnia 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 dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2017 rok. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty  

w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 


