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OR.IV.0022.1.20.2018 

PROTOKÓŁ  NR 177/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 22 maja 2018 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 poinformował o nieobecności Wicestarosty do dnia 13 czerwca 2018 r. 

Starosta rozszerzył porządek obrad o: 

1) kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. projektu porozumienia 

pomiędzy Samorządem Województwa, a Powiatem Raciborskim, w sprawie zasad 

przejęcia nieruchomości objętych zadaniem pn.: „Projekt Budowy Regionalnej Drogi 

Racibórz – Pszczyna na odcinku od włączenia do drogi krajowej nr 45 w Gminie Rudnik 

do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik”, 

2) informację Referatu Spraw Społecznych w sprawie programu dostosowawczego Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

 

 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 176/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 15 maja 2018 r. 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego – I część.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 
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5. Informacja Referatu Spraw Społecznych w sprawie programu dostosowawczego Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz karta informacyjna Referatu Spraw 

Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r., 

bilansu na dzień 31.03.2018 r., opisu sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu na koniec marca 2018 r., wybranych wskaźników statystycznych 

dla oddziałów, etatyzacji na dzień 31.03.2018 r. 

6. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego – II część.  

 

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

29 maja 2018 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 176/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 15 maja 2018 r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących 

kształcenie w formie zaocznej, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski oraz zasad zaliczania do wymiaru 

godzin poszczególnych zajęć prowadzonych w formie zaocznej. 

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

379239. 

Starosta poinformował, że ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2203), a dokładnie art. 76 pkt 22 ppkt d, wprowadziła 

zmianę obowiązującą od 1 września 2018 r. odnośnie ustalenia przez organ prowadzący 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących 

kształcenie w formie zaocznej. 

Na chwilę obecną w szkołach prowadzonych przez Powiat Raciborski są zatrudnieni 

nauczyciele kształcący w formie zaocznej w: 

1) Liceum Ogólnokształcącym nr 1 dla Dorosłych wchodzącym w skład Centrum Kształcenia 
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Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, 

2) Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych wchodzącym w skład Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu. 

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 określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dla nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, zatrudnionych w szkołach  

i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski  

oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć prowadzonych w formie 

zaocznej. 

Działając w oparciu o Uchwałę Nr XIX/196/2012 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu  

lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów 

aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji 

(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r., poz. 2488) Zarząd skierował projekt omawianej uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego do konsultacji. 

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem  uchwały Zarządu 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 

382058. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Zarządu 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 Rozdziale 70005 dokonuje się przeniesienia w planie wydatków będących w dyspozycji 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami z wydatków bieżących do wydatków 

majątkowych, kwoty 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości,  

2) w Rozdziale 75075 dokonuje się zmian w planie wydatków Agencji Promocji Ziemi 

Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu,  
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w kwocie 2 625,00 zł, z przeznaczeniem na dostosowanie działalności jednostki  

do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,  

3) zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji w kwocie ogółem 

24 375,00 zł, z przeznaczeniem dla jednostek oświatowych na dostosowanie działalności 

do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  

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. 

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

nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

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

382563. 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że dnia 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Art. 37 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych stanowi, iż obowiązek 

wyznaczenia inspektora ochrony danych będą mieli administratorzy danych i podmioty 

przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora, będące organami lub podmiotami 

publicznymi (z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru 

sprawiedliwości). 

Proponowane zmiany Regulaminu dotyczą zastąpienia Administratora Bezpieczeństwa 

Informacji przez Inspektora Ochrony Danych, co jest zgodne z przyjętą przez sejm ustawą  
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o ochronie danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych będzie realizować zadania  

w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych w Starostwie. 

Ponadto na wniosek kierowników komórek organizacyjnych: Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami oraz Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa uaktualniono 

zadania realizowane przez ww. komórki organizacyjne. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zatwierdził do realizacji ww. zmiany Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu, które omówiła Sekretarz Powiatu.  

Jednocześnie zdecydował, że do propozycji zmiany nazwy Referatu Ochrony Środowiska, 

Gospodarki Wodnej i Rolnictwa powróci w terminie późniejszym.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu, po wprowadzeniu na wniosek Sekretarza Powiatu 

drobnej autopoprawki do § 26 ust. 5 polegającej na właściwym oznaczeniu punktów.  

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia 

Członka Zarządu Andrzeja Chroboczka do reprezentowania Powiatu Raciborskiego  

na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą - Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu  

w dniu 1 czerwca 2018 r. 

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

382501. 

Nawiązując do informacji z poprzedniego posiedzenia, Członek Zarządu Powiatu 

Raciborskiego Andrzej Chroboczek przypomniał, że w dniu 27 kwietnia 2018 r. odbyło się 

posiedzenie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu. W posiedzeniu tym brał udział biegły 

rewident, który złożył dodatkowe obszerne wyjaśnienia do sporządzonego sprawozdania  

z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. W opinii biegłego 

rewidenta sprawozdanie finansowe odzwierciedla rzetelnie i jasno wszystkie informacje 

istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2017 r., jak też 

wynik finansowy Spółki za rok obrotowy 2017. Biegły rewident poinformował, że aktywa  

w roku 2017 w porównaniu do lat ubiegłych nieznaczenie zmalały, jest to spowodowane 
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leasingami. Spółka nie ma problemów z płynnością finansową. Cały zysk Spółki jest 

przekazywany na kapitał własny, co powoduje jego wzrost. Spółka tylko sporadycznie 

korzysta z kredytów, jedynie ma to miejsce w okresie wakacyjnym. Biegły rewident bardzo 

pozytywnie ocenia sytuację finansową Spółki. Zyskowność netto Spółki stopniowo się 

poprawia. Tendencja Spółki jest wzrostowa w porównaniu do roku ubiegłego. Aktywa 

obrotowe są wyższe od zobowiązań Spółki, co jest bardzo istotne z perspektywy banków.  

Na przestrzeni trzech lat po raz pierwszy wskaźnik ten jest dodatni. Na płynność finansową 

Spółki duży wpływ ma fakt, że za bilety klienci płacą gotówką. Jednostka ma więcej środków 

własnych niż w latach ubiegłych. Co do kontynuacji działalności Spółki biegły rewident  

nie widzi żadnych zagrożeń. Nie ma uwag do prowadzenia ksiąg Spółki. Biegły rewident 

zwrócił uwagę, że planowany zakup nowych autobusów spowoduje wzrost amortyzacji.  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek poinformował, że bilans Spółki 

sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r. zarówno po stronie aktywów i pasywów wykazuje 

sumę bilansową 5 017 862,80 zł. Rachunek wyników za rok obrotowy 2017 wykazuje  

zysk netto w kwocie 84 166,66 zł i zostanie on przeznaczony w całości na kapitał zapasowy 

Spółki.  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przekazał, że Zwyczajne 

Zgromadzenie Wspólników Spółki odbędzie się 1 czerwca 2018 r.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Członka Zarządu 

Andrzeja Chroboczka do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na Zwyczajnym 

Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą - Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu w dniu 1 czerwca 2018 r.,  

po wprowadzeniu drobnej autopoprawki do § 1 i zobowiązał do wykonywania prawa głosu  

w sprawie: 

1) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKS w Raciborzu Sp. z o.o. w sprawie 

podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej  

w Raciborzu Sp. z o.o. 

- głosować „za”, 

2) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKS w Raciborzu Sp. z o.o. w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 

finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 

- głosować „za”, 
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3) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKS w Raciborzu Sp. z o.o. w sprawie 

podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 

- głosować „za”, 

4) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKS w Raciborzu Sp. z o.o. w sprawie 

udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Damianowi Knurze (Knura) z wykonania 

obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 

- głosować „za”, 

5) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKS w Raciborzu Sp. z o.o. w sprawie 

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Czesławowi Wolnemu (Wolny)  

z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2017 r.  

do 31.12.2017 r.  

- głosować „za”, 

6) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKS w Raciborzu Sp. z o.o. w sprawie 

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Aleksandrze Mierze-Spyra  

(Miera-Spyra) z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2017 r.  

do 31.12.2017 r. 

- głosować „za”, 

7) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKS w Raciborzu Sp. z o.o. w sprawie 

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Michalinie Staniszewskiej-Niestrój 

(Staniszewska-Niestrój) z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres  

od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 

- głosować „za”. 

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

nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli 

prowadzących kształcenie w formie zaocznej, zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski oraz określenia 

zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć prowadzonych w formie zaocznej. 

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

379238. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Raciborski oraz określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych 

zajęć prowadzonych w formie zaocznej, po wprowadzeniu drobnej autopoprawki  

do załącznika nr 2. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

W tym miejscu Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. przedstawienia 

wyniku postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych  

w Raciborzu przeprowadzonego w dniu 15 maja 2018 r. przez Komisję Konkursową 

powołaną Uchwałą Zarządu Powiatu Raciborskiego Nr 175/827/2018 z dnia  8 maja 2018 r. 

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

381368. 

Starosta przekazał, że w dniu 15 maja 2018 r. Komisja Konkursowa powołaną Uchwałą  

Nr 175/827/2018 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 8 maja 2018 r. przeprowadziła 

konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu.  

Po zapoznaniu się ze złożonymi przez kandydatów ofertami Komisja podjęła uchwałę 

o dopuszczeniu do dalszego postępowania konkursowego niżej wymienionych kandydatów: 

1) Pawła Ptaka, 

2) Zygmunta Kobylaka. 

W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej kandydatem na stanowisko dyrektora 

Zespołu Szkól Ekonomicznych w Raciborzu został Pan Paweł Ptak. 

Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.  

w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej 

placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587) w załączeniu  

do karty informacyjnej przedłożono dokumentację z postępowania konkursowego: 

1) protokół z posiedzenia komisji konkursowej, 

2) załącznik do protokołu – uchwała z dnia 15 maja 2018 r. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z wynikami postępowania konkursowego  

na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu przeprowadzonego  

w dniu 15 maja 2018 r. przez Komisję konkursową powołaną Uchwałą Nr 175/827/2018 

Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 8 maja 2018 r., zatwierdził ww. konkurs. 

 

Mając na uwadze powyższe, Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół 

Ekonomicznych w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3. 

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

381432. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora 

Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Ad. 4 

 

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 

382060. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że po przygotowaniu ww. karty informacyjnej otrzymała pismo 

w sprawie zmiany planu finansowego Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. 

Ponadto poinformowała, że Referat Inwestycji i Remontów przekazał 760,00 zł  

dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu z przeznaczeniem na udrożnienie 

rury kanalizacyjnej oraz naprawę bojlerów elektrycznych.  

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

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, Międzyszkolnego Ośrodka 

Sportowego w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Domu Pomocy Społecznej 

„Złota Jesień” w Raciborzu. 
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Skarbnik Powiatu przedstawiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. wniosku  

o umorzenie  kwoty wynikającej z noty księgowej nr 42/2018 z dnia 15.03.2018 r.,  

która stanowi wielokrotność  zryczałtowanej opłaty w wysokości równowartości 40,00 euro 

zasądzonej z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w związku  

z opóźnieniami w zapłacie w transakcji handlowej. 

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

380993. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego nie wyraził zgody na umorzenie kwoty wynikającej z noty 

księgowej nr 42/2018 z dnia 15 marca 2018 r., która stanowi wielokrotność zryczałtowanej 

opłaty w wysokości równowartości 40,00 euro zasądzonej z tytułu rekompensaty za koszty 

odzyskiwania należności w związku z opóźnieniami w zapłacie w transakcji handlowej. 

Jednocześnie zaakceptował propozycję, aby Pani Barbara K. wystosowała pismo  

do tut. Starostwa z prośbą o rozłożenie należności na raty zgodnie z własnymi możliwościami 

płatniczymi. 

 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu  

dot. przyjęcia przez Zarząd Powiatu oferty Fundacji INTRO LIGHT z siedzibą w Raciborzu 

na organizację INTRO FESTIVALU 2018 i udzielenia w trybie pozakonkursowym dotacji na 

wsparcie realizacji ww. zadania publicznego w dniach od 13 lipca 2018 r. do 15 lipca 2018 r. 

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

382381. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął ofertę Fundacji INTRO LIGHT z siedzibą  

w Raciborzu na organizację INTRO FESTIVALU 2018 w dniach od 13 lipca 2018 r.  

do 15 lipca 2018 r., polecił Kierownikowi Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu 

przeprowadzić procedurę zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w efekcie przygotować projekt umowy 

o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego.  

Ww. zadanie zostanie sfinansowane ze środków będących w dyspozycji ww. Referatu. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

dot. zakupu książek zat. „Od Joannitów do ratowników, czyli dzieje strażaków ziemi 

raciborskiej” z okazji 160-lecia powstania Straży Pożarnej w Raciborzu. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 
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380968. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na przekazanie z rezerwy budżetowej kwoty 

6 000,00 zł dla Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem  

na zakup książki pt. „Od Joannitów do ratowników, czyli dzieje strażaków ziemi raciborskiej” 

z okazji 160-lecia powstania Straży Pożarnej w Raciborzu i nieodpłatne przekazanie 200 egz.  

ww. książki na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu  

i Ochotniczych Straży Pożarnych.  

Stosowny projekt uchwały zostanie przedstawiony na kolejnym posiedzeniu.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek omówił dodatkową kartę 

informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. projektu porozumienia pomiędzy 

Samorządem Województwa, a Powiatem Raciborskim, w sprawie zasad przejęcia 

nieruchomości objętych zadaniem pn.: „Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz  

– Pszczyna na odcinku od włączenia do drogi krajowej nr 45 w Gminie Rudnik do granicy 

miasta na prawach powiatu Rybnik”. 

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

382432. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował treść porozumienia pomiędzy Samorządem 

Województwa Śląskiego, a Powiatem Raciborskim, w sprawie zasad przejęcia nieruchomości 

objętych zadaniem pn.: „Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku 

od włączenia do drogi krajowej nr 45 w Gminie Rudnik do granicy miasta na prawach 

powiatu Rybnik”. 

 

Starosta przedstawił informację o terminach posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu 

Raciborskiego, które odbędą się w maju 2018 r. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 381773. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją przedstawioną przez Skarbnika 

Powiatu nt. zmian w projektach uchwał Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

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

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2018 – 2032, które 

zostaną uwzględnione w nowych wersjach projektów ww. uchwał i przedstawione  

na najbliższym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów oraz kolejnym posiedzeniu Zarządu. 
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Ad. 5 

 

Starosta przywitał na posiedzeniu Dyrektora Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu Ryszarda Rudnika.  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawił informację 

Referatu Spraw Społecznych w sprawie programu dostosowawczego Szpitala Rejonowego 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 381672. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przypomniał, że po zmianie 

przepisów nie ma już terminu ostatecznego wykonania programów dostosowawczych  

przez zakłady opieki zdrowotnej. W przypadku ich niewykonania lub przesunięcia wykonania 

w czasie Wojewódzki Inspektor Sanitarny musi wydać opinię czy niewykonanie tych 

postanowień nie będzie zagrażało życiu i zdrowiu pacjenta. 

Następnie Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek poinformował,  

że dnia 17 stycznia 2018 r. Dyrektor Szpital Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu 

zwrócił się do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o wydanie 

opinii, iż niespełnienie przez Szpital wymogów, o których w art. 22 ust. 1 ustawy  

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, nie będzie miało wpływu  

na bezpieczeństwo pacjentów. 

Dnia 26 stycznia 2018 r. Inspektor Sanitarny wezwał Dyrektora do uzupełnienia wniosku, 

zobowiązując wnioskodawcę do dostarczenia między innymi stanowiska organu 

założycielskiego w sprawie planów sfinansowania dostosowania Szpitala pod kątem realizacji 

poszczególnych pozycji programu dostosowawczego z terminem ich realizacji. O powyższym 

Dyrektor powiadomił Starostę pismem z dnia 7 lutego 2018 r. W ww. sprawie Dyrektor 

wypowiadał się na posiedzeniu Zarządu w dniu 13 lutego br., a dnia 6 marca 2018 r. odbyło 

się w tym temacie w tut. Starostwie spotkanie z udziałem m.in. Dyrektora.  

Dnia 30 kwietnia 2018 r. Inspektor Sanitarny przedłużył do dnia 30 maja br. postępowanie  

w sprawie wydania opinii, gdyż Szpital złożył uzupełnienie do wniosku oraz poinformował, 

iż złożył „pismo do organu założycielskiego o wyrażenie stanowiska w sprawie planów 

sfinansowania dostosowania Szpitala do wymogów”.  

Program dostosowawczy Szpitala zakłada wykonanie następujących prac: 

1) Oddział Ginekologiczno – Położniczy – rozbudowa Oddziału Neonatologii  

–1 800 000,00 zł – wykonanie do 2022 r.; 
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2) Oddział Ginekologiczno – Położniczy – wydzielenie pomieszczeń dla położnicy                               

i noworodka w pierwszych godzinach życia – 2 000,00 zł – wykonanie w 2018 r.; 

3) Oddział Pediatryczny – wydzielenie izolatki – 90 000,00 zł – wykonanie do 2020 r.; 

4) Oddział Obserwacyjno – Zakaźny – wykonanie izolatek – 980 000,00 zł – wykonanie                        

do 2022 r.; 

5) Pracownia Endoskopii – wykonanie pokoju wybudzeń – 130 000,00 zł – wykonanie                          

w 2018 r.; 

6) Poradnia Urologiczna – wykonanie bezpośredniego połączenia Poradni                                         

z pomieszczeniem wyposażonym w bidet – 20 000,00 zł – wykonanie do 2020 r.; 

7) Izba Przyjęć – malowanie, likwidacja sufitów podwieszanych, wykonanie połączeń ścian  

i sufitów w sposób umożliwiających ich mycie i dezynfekcję –  zastąpienie Izby Przyjęć 

przez Szpitalny Oddział Ratunkowy – 11 554 788,12 zł, w tym wkład Powiatu 

1 730 000,00 zł – wykonanie do 2022 r. 

 

Jak zaznaczył Dyrektor Ryszard Rudnik prace, o których mowa w pkt 2 zostały wykonane, 

natomiast najbardziej kosztochłonne i pracochłonne są prace ujęte w punktach 4 i 7. Dyrektor 

stwierdził, iż w przypadku tworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, po otrzymaniu 

środków finansowych z Ministerstwa Zdrowia i budżetu Powiatu, nie byłoby konieczności 

wykonywania zadań, o których mowa w pkt 7, a część prac z pkt 1 zostałaby wykonana 

wspólnie z SOR-em.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z informacją w sprawie programu 

dostosowawczego Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu zakładającego 

wykonanie następujących prac: 

1) Oddział Ginekologiczno – Położniczy – rozbudowa Oddziału Neonatologii  

–1 800 000,00 zł – wykonanie do 2022 r.; 

2) Oddział Pediatryczny – wydzielenie izolatki – 90 000,00 zł – wykonanie do 2020 r.; 

3) Oddział Obserwacyjno – Zakaźny – wykonanie izolatek – 980 000,00 zł – wykonanie                        

do 2022 r.; 

4) Pracownia Endoskopii – wykonanie pokoju wybudzeń – 130 000,00 zł – wykonanie                          

w 2018 r.; 

5) Poradnia Urologiczna – wykonanie bezpośredniego połączenia Poradni                                          

z pomieszczeniem wyposażonym w bidet – 20 000,00 zł – wykonanie do 2020 r.; 
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6) Izba Przyjęć – malowanie, likwidacja sufitów podwieszanych, wykonanie połączeń ścian i 

sufitów w sposób umożliwiających ich mycie i dezynfekcję –  zastąpienie Izby Przyjęć 

przez Szpitalny Oddział Ratunkowy – 11 554 788,12 zł, w tym wkład Powiatu 

1 730 000,00 zł – wykonanie do 2022 r. 

postanowił, że w odpowiednim czasie, wynikającym z harmonogramu realizacji programu 

dostosowawczego, wesprze Szpital finansowo w jego realizacji.  

 

Następnie Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku 

zysków i strat za okres od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r., bilansu na dzień 31.03.2018 r., 

opisu sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu  

na koniec marca 2018 r., wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji  

na dzień 31.03.2018 r. 

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

379776. 

Dyrektor Ryszard Rudnik poinformował, iż przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 

na dzień 31 marca 2018 r. wyniosły 19 173 225,00 zł, a w analogicznym okresie 2017 r.  

– 16 880 632,00 zł (wzrost o 14%). Koszty działalności operacyjnej na dzień 31 marca  

2018 r. wyniosły 21 810 030,00 zł, a w analogicznym okresie 2017 r. – 21 224 029,00 zł 

(wzrost o 3%). W grupie kosztów działalności operacyjnej zużycie materiałów i energii  

na dzień 31 marca 2018 r. wyniosło 4 823 621,00 zł, a na dzień 31 marca 2017 r.  

– 5 405 810,00 zł. Z kolei wynagrodzenia na dzień 31 marca 2018 r. wyniosły  

8 171 176,00 zł, a na dzień 31 marca 2017 r. – 7 483 179,00 zł (wzrost o 9%).  

Na koniec marca bieżącego roku Zakład zanotował stratę w wysokości 2 547 756,00 zł, jest to 

strata o 1 473 681,00 zł mniejsza od straty w analogicznym okresie 2017 roku wynoszącej 

4 021 437,00 zł. Uwzględniając amortyzację w wysokości 859 835,00 zł Zakład w I kwartale 

2018 roku zanotował niedobór finansowy w wysokości 1 687 921,00 zł. 

W okresie trzech miesięcy bieżącego roku zobowiązania ogółem, w stosunku                             

do zobowiązań na dzień 31 grudnia 2017 r., wzrosły o kwotę 347 668,00 zł  

i na dzień 31 marca 2018 r. wynosiły 29 697 534,00 zł.  

Następnie Dyrektor poruszył kwestię świadczeń zdrowotnych wykonywanych ponad limit 

przez Szpital Rejonowy w Raciborzu. W ciągu trzech ostatnich miesięcy 2017 r. Szpital  

nie tylko wykonał ryczałt, ale także przekroczył budżet o ponad 700 000,00 zł. Tych 

pieniędzy Narodowy Fundusz Zdrowia nie zwróci Szpitalowi. Kwota przekroczenia jest 
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bowiem jedynie podstawą do zweryfikowania, ile NFZ przekaże środków w kolejnych 

kwartałach 2018 r. Jak podkreślił Dyrektor w pierwszych, czterech miesiącach br.  

na większości oddziałów zanotowano już przekroczenia kontraktu.  

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

od 01.01.2018 r. do 31.03.2018 r., bilansem na dzień 31.03.2018 r., opisem sytuacji 

finansowej, zestawieniem zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec marca 

2018 r., wybranymi wskaźnikami statystycznymi dla oddziałów, etatyzacją na dzień 

31.03.2018 r., w tym z wyjaśnieniami Dyrektora Szpitala w sprawie stanu zatrudnienia 

pielęgniarek. Zgodnie z przekazaną informacją osoby zatrudnione na tym stanowisku  

po osiągnięciu odpowiedniego wieku, przechodzą na emeryturę, po czym zawierają  

ze Szpitalem umowy zlecenie lub kontraktowe.  

Ponadto Zarząd postanowił o prowadzeniu dalszego monitorowania sytuacji finansowej 

Szpitala. 

 

Ad. 6 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2017 r. przez Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

381108. 

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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 

31.12.2017 r. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję,  

która odbędzie się w czerwcu 2018 r. 

W tym momencie Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu opuścił posiedzenie.  

 

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

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 22 maja 2018 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 maja 2018 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2018 rok. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia Członka Zarządu 

Andrzeja Chroboczka do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na Zwyczajnym 

Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą - Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu w dniu 1 czerwca 2018 r. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących kształcenie  

w formie zaocznej, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski oraz określenia zasad zaliczania  

do wymiaru godzin poszczególnych zajęć prowadzonych w formie zaocznej. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora 

Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3. 


