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OR.IV.0022.1.7.2018 

 

PROTOKÓŁ  NR 164/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 13 lutego 2018 r.  

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

W związku z nieobecnością Starosty Ryszarda Winiarskiego, mając na uwadze § 57 

ust. 1 Statutu Powiatu Raciborskiego, posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta Marek Kurpis.  

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane 

quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał.  

Wicestarosta zaproponował zmianę porządku obrad polegającą na tym, że projekt 

uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2018 rok (rezerwa), ujęty w pkt 14, zostanie omówiony przed projektem 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania środków finansowych  

dla Policji. 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 163/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 6 lutego 2018 r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego - część I. 

3. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2018 rok (rezerwa). 

4. Projekty uchwały Rady Powiatu Raciborskiego - część II. 

5. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego - część II. 

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

od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., bilansu na dzień 31.12.2017 r., opisu sytuacji 
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finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec grudnia 

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

31.12.2017 r. 

7. Plan remontów i inwestycji drogowych na drogach Powiatu Raciborskiego  

w latach 2018 – 2022 wraz z planami wykorzystywania środków zewnętrznych. 

8. Sprawozdania z realizacji: Uchwały Nr V/78/2003 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 25 lutego 2003 r. i Uchwały Nr III/41/2006 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 28 grudnia 2006 r. 

9. Sprawy różne. 

 

Wicestarosta poinformował o nieobecności Starosty w terminie od 13 lutego do 16 lutego  

2018 r.  

 

Wicestarosta przekazał, że kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się w tut. Starostwie  

20 lutego 2018 r. o godz. 07:30.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 163/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 6 lutego  

2018 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok. 

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

363317. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok, 

na wniosek Skarbnika Powiatu, wprowadził do niego autopoprawki polegające na tym, że: 

1) w § 1 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Zmienia się Załącznik Nr 7 do Uchwały  

Nr XXXVI/333/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2017 r.  
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w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2018 rok z późn.zm., zgodnie  

z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.”, 

2) w Rozdziale 80130 zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł plan wydatków będących 

w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów do wysokości środków niezbędnych  

na opracowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadania Modernizacja  

oraz termomodernizacja budynku CKZiU nr 1 przy ul. Wileńskiej 8 w Raciborzu,  

3) w Rozdziale 80195 zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł plan wydatków będących 

w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem na wkład własny  

do projektu unijnego Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie 

Raciborskim. 

 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 

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

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2018 rok oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 27 lutego 2018 r. 

 

Następnie Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2018 – 2032. 

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

363319. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że po pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2018 rok (wraz z autopoprawkami) na dzisiejszym posiedzeniu w omawianym projekcie 

uchwały Rady zmienią się kwoty ogółem.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 2018 – 2032 oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję  

w dniu 27 lutego 2018 r., po wniesieniu autopoprawek polegających na poprawieniu kwot 

ogółem. 
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Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

emisji obligacji komunalnych Powiatu Raciborskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania 

i wykupu.  

Skarbnik Powiatu dodała, że niniejsza uchwała Rady Powiatu Raciborskiego stanowi 

formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji w trybie 

emisji niepublicznej. Określa ogólne warunki emisji, m. in. wielkość emisji, podział na serie, 

długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji. Ogólne określenie warunków emisji 

obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia postępowania na wybór agenta emisji 

obligacji, czyli podmiotu, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. 

Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których 

oferenci mogą przygotowywać swoje oferty. 

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

362287. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,   

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Raciborskiego oraz zasad ich 

zbywania, nabywania i wykupu oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję  

w dniu 27 lutego 2018 r. 

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem  uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok(rezerwa). 

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

361995. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

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

Raciborskiego na 2018 rok (rezerwa). 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 
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Ad. 4 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji. 

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

362089. 

Wicestarosta wyjaśnił, że zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o Policji jednostki samorządu 

terytorialnego, państwowe jednostki organizacyjne, stowarzyszenia, fundacje, banki  

oraz instytucje ubezpieczeniowe mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków 

inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania  

i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakupu niezbędnych dla ich 

potrzeb towarów i usług. Na mocy ustawy o Policji utworzony został Fundusz Wsparcia 

Policji. Środki finansowe uzyskane przez Policję są przychodami funduszy odpowiednio: 

centralnego, wojewódzkiego oraz Szkół Policji. W dniu 13.11.2017 r. Komendant Powiatowy 

Policji w Raciborzu zwrócił się z prośbą do Starosty Raciborskiego o dofinansowanie zakupu 

samochodów dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu. Współfinansowanie przez 

Powiat Raciborski zakupu samochodów na potrzeby tut. Komendy poprawi skuteczność 

działania Policji, a tym samym wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,   

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji oraz postanowił o jego skierowaniu 

na sesję w dniu 27 lutego 2018 r. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyłączenia 

z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu Technikum nr 1  

im. Księżnej Eufemii Raciborskiej oraz Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1. 

Wicestarosta przypomniał, że Rada Pedagogiczna Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2017 r. pozytywnie 

zaopiniowała wyłączenie Technikum nr 1 im. Księżnej Eufemii Raciborskiej oraz Branżowej 

Szkoły I Stopnia nr 1 ze struktury centrum j.w. Z dniem 1 września 2018 r. planuje się 

utworzyć Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu z siedzibą przy ul. Gimnazjalnej 3, 

w którego skład będą wchodziły następujące szkoły: Technikum nr 1 im. Księżnej Eufemii 

Raciborskiej oraz Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

361337. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,   

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie wyłączenia z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu 

Technikum nr 1 im. Księżnej Eufemii Raciborskiej oraz Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1  

oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję w dniu 27 marca 2018 r., po uzyskaniu opinii 

związków zawodowych. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

utworzenia Zespołu Szkół Ekonomicznych z siedzibą w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3. 

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

362632. 

Wicestarosta poinformował, że art. 91 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2017r. poz. 59 ze zm.) daje możliwość połączenia szkół różnych typów w zespół. 

Połączenie takie nie narusza odrębności rad pedagogicznych, rad rodziców i samorządów 

uczniowskich poszczególnych szkół wchodzących w skład zespołu, o ile statut zespołu  

nie stanowi inaczej. 

Połączenie w zespół następuje w trybie art. 88 ustawy Prawo oświatowe czyli zespół 

zakładany jest na podstawie aktu założycielskiego, który wymaga zaopiniowania przez rady 

pedagogiczne szkół wchodzących w skład zespołu określającego jego typ, nazwę i siedzibę. 

Akt założycielski Zespołu Szkół Ekonomicznych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

projektu uchwały. Zostanie on przekazany do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu oraz przez związki 

zawodowe zrzeszające nauczycieli. 

Jednocześnie Wicestarosta przedstawił pismo Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, który poinformował, że w dniu 12 lutego 2018 r. odbyło się 

spotkanie z nauczycielami „Ekonomika” w sprawie reorganizacji Centrum. Zebrani 

jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowali powrót do poprzedniej nazwy szkoły: Zespół Szkół 

Ekonomicznych.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 363534. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,   

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 
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w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ekonomicznych z siedzibą w Raciborzu  

przy ul. Gimnazjalnej 3 oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję w dniu 27 marca 2018 r., 

po wprowadzeniu na wniosek Wicestarosty autopoprawek polegających na poprawieniu 

uzasadnienia. Jednocześnie polecił Kierownikowi Referatu Edukacji przekazać ww. projekt 

uchwały do zaopiniowania przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli i Radę 

Pedagogiczną Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu. 

 

Kolejno Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie raciborskim na lata 2018 – 2020. 

Wicestarosta dodał, że zgodnie z regulacją z art. 180 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 697 ze zm.) 

jednym z zadań własnych powiatu jest opracowywanie i realizacja 3 – letnich powiatowych 

programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny 

limit rodzin zastępczych zawodowych. Program jest kontynuacją Programu rozwoju pieczy 

zastępczej w powiecie raciborskim na lata 2015 – 2017 przyjętego uchwałą nr V/37/2015 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 lutego 2015 r. Jest on również spójny z Powiatową 

Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015 – 2022 oraz Strategią 

Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2014 –2020. 

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

363097. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,   

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie raciborskim na lata 2018 – 2020 

oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję w dniu 27 lutego 2018 r. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2018 r., Miastu 

Racibórz. 

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

363192. 

Szczegółowych informacji udzielił obecny w tej części posiedzenia Kierownik Referatu 

Spraw Społecznych Pan Aleksander Kasprzak. 
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu, który jest jednostką organizacyjną Miasta 

Racibórz, prowadzi w Raciborzu, na podstawie umowy z Powiatem Raciborskim, Warsztat 

Terapii Zajęciowej. Działalność Warsztatu w 90% finansowana jest ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a w 10% przez Powiat Raciborski. Rocznie 

23 – 25 uczestników Warsztatu wymaga codziennego dowożenia i odwożenia na zajęcia 

z różnych miejscowości położonych na terenie powiatu raciborskiego. Posiadane  

przez Warsztat 2 pojazdy VWT5, dostosowane są do przewozu osób niepełnosprawnych, 

pokonują rocznie około 38 500 km każdy. Ze względu na posiadane przebiegi 390 000 km 

jeden z pojazdów wymaga wymiany, a drugi z przebiegiem 325 000 km w przeciągu 

najbliższych lat również będzie wymagał wymiany ze względu na wyeksploatowanie. 

Przyjęty uchwałą Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

„Program wyrównywania różnic między regionami III” na rok 2018 obejmuje swoim 

działaniem również obszar powiatu raciborskiego. Program przewiduje możliwość 

pozyskania dofinansowania ze środków PFRON zakupu pojazdu przeznaczonego  

do przewozu osób niepełnosprawnych. Jednym z warunków przystąpienia do programu jest 

posiadanie przez ewentualnego beneficjenta wkładu własnego. W przypadku uzyskania 

dofinansowania z PFRON, udzielaną przez Powiat pomoc finansową Miasto Racibórz 

przeznaczy na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych 

przeznaczonego dla WTZ w Raciborzu. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że ww. projekt uchwały podpisała warunkowo,  

do dalszych działań niezbędna jest pozytywna opinia RIO w Katowicach dot. uchwały  

w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Raciborskiego oraz zasad ich zbywania, 

nabywania i wykupu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,   

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2018 r., 

Miastu Racibórz oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję w dniu 27 lutego 2018 r. 

 

Ad. 5 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

363436. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

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

Raciborskiego na 2018 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przystąpienia Powiatu Raciborskiego do projektu pn. „Program wyrównywania różnic między 

regionami III” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych. 

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

363178. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do projektu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” finansowanego  

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Ad. 6 

 

W tym momencie na posiedzenie przybyli: Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu  

Ryszard Rudnik, Dyrektor ds. Medycznych - lek. med. Elżbieta Wielgos-Karpińska  

oraz Główny Księgowy Paweł Knop. Obecni szczególnie serdecznie przywitali  

Pana Pawła Knopa, który objął stanowisko Głównego Księgowego Szpitala z dniem 1 lutego 

2018 r.  

Pan Paweł Knop podziękował za zaproszenie Zarządu na posiedzenie i przedstawił pokrótce 

swój życiorys. 

Wicestarosta w imieniu swoim i zebranych życzył Panu Pawłowi Knopowi powodzenia  

w pracy zawodowej podkreślając, że jest to bardzo trudny okres w środowisku medycznym.  

 

W dalszej części spotkania Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw 

Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., bilansu 
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na dzień 31.12.2017 r., opisu sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu na koniec grudnia 2017 r., wybranych wskaźników statystycznych 

dla oddziałów, etatyzacji na dzień 31.12.2017 r.  

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

305538. 

Szczegółowych informacji udzielił Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu  

Ryszard Rudnik. 

Dyrektor zaznaczył, że przedstawiony w ww. karcie informacyjnej wynik finansowy nie jest 

ostateczny, jego wielkość uległa zmianie, gdyż zakończył się okres rozliczeniowy jednostki  

z NFZ-tem.  

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

ubiegłego roku Zakład zanotował stratę w wysokości 9 593 743,78 zł, jest to wielkość  

o 8 512 668, 78 zł większa od straty w analogicznym okresie 2016 roku wynoszącej 

1 081 075,00 zł oraz o 512 906,78 zł większa od straty na koniec września ubiegłego roku 

wynoszącej 9 080 837,00 zł. Uwzględniając amortyzację w wysokości 3 495 790,00 zł Zakład 

w 2017 roku zanotował niedobór finansowy w wysokości 6 097 953,79 zł. 

W okresie dwunastu miesięcy ubiegłego roku zobowiązania ogółem, w stosunku                           

do zobowiązań na dzień 31.12.2016 r., wzrosły o kwotę 835 734,07 zł i na dzień 31.12.2017 r. 

wynosiły 27 947 165,49 zł. W stosunku do stanu na dzień 30.09.2017 r. zobowiązania 

zmalały o kwotę 175 986,05 zł. W okresie ostatnich trzech miesięcy minionego roku 

zobowiązania wymagalne zmalały o kwotę 4 630 468,67 zł do wartości 3 323 419,45 zł, 

zobowiązania niewymagalne wzrosły o kwotę 4 453 482,62 zł do wartości  24 623 746,04 zł.  

Dyrektor poinformował, że dodatkowe regulacje płac poszczególnych grup zawodowych 

wprowadzane przez Ministerstwo Zdrowia burzą system wynagrodzeń w jednostce. Dyrektor 

podał przykład syna pracującego jako lekarz rezydent w Szpitalu, który zarabia więcej od ojca 

lekarza specjalisty. Oprócz lekarzy rezydentów dodatkami do wynagrodzenia zostały objęte 

pielęgniarki oraz ratownicy medyczni. Na dodatki przyznane przed 2018 rokiem Ministerstwo 

Zdrowia zabezpieczyło środki wypłacane szpitalom przez NFZ. Natomiast z informacji 

uzyskanych teraz w NFZ wynika, iż na ostatnie regulacje, dodatkowych środków 

Ministerstwo nie zabezpieczyło.  

Dyrektor po doświadczeniach z IV kwartału 2017 roku oraz po zawarciu kontraktu  

na 2018 rok oświadczył, że ciężko jest porównywać poprzedni system finansowania 

działalności zakładu opieki zdrowotnej do obecnego ryczałtowego systemu, gdyż  
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nie do końca zostały określone wszystkie zasady jego przyznawania. Dyrektor obawia się,  

iż system ryczałtowy może zlikwidować nadwykonania, gdyż w systemie tym mają być 

preferowane zakłady, które wykonają przyznany ryczałt w granicach 98-102 %. Może się 

okazać iż Szpital, który zabezpieczy w pełni potrzeby zdrowotne swoich pacjentów straci 

kontrakt, gdyż wykona ryczałt przekraczając próg ponad 102 %.  

Dyrektor Ryszard Rudnik ponownie nawiązał do sprawy podwyższenia najniższego 

wynagrodzenia w kraju, które w jego ocenie może spowodować wzrost kosztów działalności 

Szpitala o ok. 400 tys. rocznie. Jednocześnie zasygnalizował, iż umowa na dostawę 

wyżywienia w tym roku dobiega końca i ze wstępnych rozeznań rynku wynika,  

że w przetargu który ogłosi Szpital może nie być chętnych dostawców.  

Dyrektor poinformował, że nastąpiły zmiany w treści rozporządzenia Ministra Zdrowia 

dotyczącego standardów jakie mają spełniać zakłady opieki zdrowotnej. Minister 

zrezygnował z określenia terminu dostosowania, a dopuszczenie do działalności Zakładu 

opieki zdrowotnej uzależnił od uzyskania pozytywnej opinii sanepidu. Szpital złożył program 

dostosowawczy do sanepidu i w tej chwili oczekuje na jego opinię. Główne przedsięwzięcia 

dot. programu dostosowawczego dotyczą izby przyjęć i oddziału zakaźnego.  

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

od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., bilansem na dzień 31.12.2017 r., opisem sytuacji 

finansowej, zestawieniem zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec grudnia 

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

31.12.2017 r. postanawiając o prowadzeniu dalszego monitorowania sytuacji finansowej 

Szpitala. 

W tym momencie Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu Ryszard Rudnik, Dyrektor  

ds. Medycznych - lek. med. Elżbieta Wielgos-Karpińska oraz Główny Księgowy Paweł Knop 

opuścili spotkanie.  

 

Ad. 7 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zaprezentował materiał 

pt. „Plan remontów i inwestycji drogowych na drogach Powiatu Raciborskiego w latach  

2018 – 2022 wraz z planami wykorzystywania środków zewnętrznych” przygotowany  

na sesję Rady Powiatu w dniu 27.02.2018 r. 

Ww. materiał znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 363508.  



 

 

12 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przekazał, że zgodnie  

z przyjętym przez Radę Powiatu Raciborskiego planem pracy na 2018 r. tematem wiodącym 

sesji w dniu 27 lutego 2018 r. Rady Powiatu jest „Plan remontów i inwestycji drogowych  

na drogach Powiatu Raciborskiego w latach 2018 – 2022 wraz z planami wykorzystywania 

środków zewnętrznych.”. 

W związku z powyższym Referat Inwestycji i Remontów przygotował szczegółowe 

informacje o remontach i inwestycjach drogowych na drogach Powiatu Raciborskiego 

w latach 2018 – 2022 wraz z planami wykorzystywania środków zewnętrznych. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,   

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował materiał pt. „Plan remontów i inwestycji 

drogowych na drogach Powiatu Raciborskiego w latach 2018 – 2022 wraz z planami 

wykorzystywania środków zewnętrznych”, po wprowadzeniu na wniosek Wicestarosty 

autopoprawek polegających na poprawieniu drobnych błędów redakcyjnych oraz postanowił 

o jego przekazaniu na sesję w dniu 27 lutego 2018 r. 

Po zmianie, ww. materiał znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

364008. 

 

W tym miejscu posiedzenie opuścił Wicestarosta Marek Kurpis. 

 

W związku z nieobecnością Wicestarosty, mając na uwadze § 57 ust. 2 Statutu Powiatu 

Raciborskiego, posiedzeniu przewodniczył Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego  

Andrzej Chroboczek.  

 

Ad. 8 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek omówił:  

1) sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr V/78/2003 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego oraz ich wydzierżawiania  

lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, które znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 363117, 

2) sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr III/41/2006 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, 
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stanowiących własność Powiatu Raciborskiego, które znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 363122. 

 

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

0 głosów wstrzymujących: 

1) pozytywnie zaopiniował sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr V/78/2003 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania  

i obciążania nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego oraz ich 

wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata,  

2) pozytywnie zaopiniował sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr III/41/2006 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali 

mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego 

oraz postanowił o ich przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 27 lutego 

2018 r. 

 

Ad. 9 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2018 r. 

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

363051. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych na 2018 r. 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach oraz Starostwa Powiatowego 

w Raciborzu.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek omówił kartę informacyjną 

Referatu Administracyjnego dot. sprawozdania z postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego przeprowadzonych w 2017 roku. 

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

362378. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił przyjął sprawozdanie z postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego przeprowadzonych w 2017 roku. 
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Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawił kartę informacyjną 

Referatu Administracyjnego dot. grupowego zakupu energii elektrycznej – podsumowanie 

współpracy z grupą organizowaną przez Miasto Kędzierzyn-Koźle. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zwrócił uwagę, że w marcu 

2014 r. Powiat Raciborski rozpoczął współpracę z Miastem Kędzierzyn-Koźle w zakresie 

grupowego zakupu energii elektrycznej. Z ramienia Powiatu Raciborskiego w zamówieniu 

brały udział wszystkie jednostki organizacyjne. Członkiem grupy był także Szpital Rejonowy 

w Raciborzu. Dzięki liczebności grupy i dużemu wolumenowi zamówienia uzyskiwane ceny 

były jednymi z niższych w tym segmencie rynku. Współpraca z Miastem Kędzierzyn-Koźle 

zaowocowała dużymi oszczędnościami. W zależności od grupy taryfowej oraz wielkości 

zużycia energii, szacunkowe oszczędności wahają się w granicach od 10% do 20%, 

względem obowiązujących poprzednio umów kompleksowych. 

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

363128. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował propozycję, aby wystąpić do Miasta 

Kędzierzyn-Koźle z pisemną deklaracją gotowości do dalszej współpracy przy zakupie 

energii elektrycznej w roku 2019 i latach następnych oraz powierzył koordynowanie działań 

w tym zakresie Referatowi Administracyjnemu. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zapoznał zebranych 

z wnioskami Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 7 lutego 2018 r. 

Ww. wnioski znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 363308. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Głównemu Specjaliście ds. zarządzania personelem 

Wydziału Organizacyjnego udzielić odpowiedzi na ww. wnioski.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek poinformował, że posiedzenie 

Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 13 lutego 2018 r. o godz. 16:30 w Starostwie 

Powiatowym w Raciborzu. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 363059.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zaprezentował pismo 

Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój informujące, że Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój 25 stycznia 

2018 r. wystosowała apel w sprawie zwiększenia krajowych środków finansowych 
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przeznaczonych na świadczenia medyczne i opiekę zdrowotną oraz sfinansowania 

przeniesienia oddziału pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2  

w Jastrzębiu-Zdroju. Do pisma załączono Uchwałę Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój podjętą  

25 stycznia 2018 r. odnoszącą się do przedmiotowej sprawy.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 362268.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój 

dot. apelu w sprawie zwiększenia krajowych środków finansowych przeznaczonych  

na świadczenia medyczne i opiekę zdrowotną oraz sfinansowania przeniesienia oddziału 

pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju i popiera 

ww. inicjatywę.  

 

Dodatkowo Skarbnik Powiatu przedstawiła pismo Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” 

w Raciborzu nr DK.3021.5.2018 z wnioskiem o udzielenie zgody na uruchomienie środków 

finansowych w wysokości 240 000,00 zł celem wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego za 2017 rok.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 363587.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na prefinansowanie wydatków ze środków 

własnych Powiatu Raciborskiego w kwocie 240 000,00 zł, na wypłacenie dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego za 2017 rok w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” 

w Raciborzu. O powyższym Wydział Finansowy poinformuje jednostkę.  

 

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

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 13 lutego 2018 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 lutego 2018 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2018 rok(rezerwa). 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2018 rok. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do projektu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” finansowanego  

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 


