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OR.II.0022.1.28.2013 

PROTOKÓŁ  NR 126/2013 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 6 sierpnia 2013 r. 

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

 Posiedzeniu przewodniczył Starosta Adam Hajduk.  

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane 

quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał.  

   

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 124/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 16 lipca 2013 r. oraz Protokołu Nr 125/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 1 sierpnia 2013 r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

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

od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r., bilansu na dzień 30.06.2013 r., opisu sytuacji 

finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec czerwca 

2013 r., wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 

30.06.2013 r. 

6. Omówienie pism złożonych przez Pana Marka Labusa.  

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

Starosta zgłosił wniosek o sprostowanie zapisów w Protokole Nr 124/2013 z posiedzenia 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 16 lipca 2013 r. na stronach nr 1 i nr 2, a dotyczących 
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powoływania Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą – Przedsiębiorstwo Komunikacji 

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

Po uwzględnieniu ww. wniosku, Protokół Nr 124/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 16 lipca 2013 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

Protokół Nr 125/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 1 sierpnia 2013 r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

Ad. 2  

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

informacji o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego. 

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

116887. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego  

i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 3 września 2013 r.  

Ad. 3 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok. 

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

117644. 

Omawiając przedmiotowy projekt uchwały Skarbnik Powiatu poinformowała, że Wydział 

Geodezji tut. Starostwa zwrócił się z prośbą o przeniesienie środków w ramach Rozdziału 

71014 z § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na § 4300 Zakup 

usług pozostałych.  

Obecny w tej części posiedzenia Geodeta Powiatowy Piotr Blochel poinformował, że środki 

zaplanowane w ramach § 6060 nie zostaną do końca roku wykorzystane zgodnie z planem 

czyli na zakup urządzeń i oprzyrządowania sprzętu informatycznego, oprogramowania 

niezbędnego do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego albowiem kwotę 

20 000,00 zł już przekazano do Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich na zakup 

licencji na systemy operacyjne funkcjonujące w Wydziale Geodezji. Pozostałe  

do wykorzystania 40 000,00 zł nie zostaną wydatkowane przez Wydział Geodezji. W związku 

z powyższym planowano przeznaczyć je na uporządkowanie dokumentacji w archiwum 
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podręcznym Wydziału Geodezji, tj. na zabezpieczenie akt przed zniszczeniem, opracowanie 

dokumentów archiwizacyjnych, co przyczyni się do skrócenia do minimum czasu dostępności 

do szukanych dokumentów. Geodeta Powiatowy poinformował, że uporządkowanie  

i archiwizację dokumentacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego planowano zlecić  

do wykonania podmiotowi zewnętrznemu, gdyż po przejęciu Miejskiego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej brak jest możliwości kadrowych na wykonanie 

tych czynności przez pracowników Wydziału Geodezji. Ponadto w chwili obecnej trwa 

montaż nowo zakupionych regałów. Geodeta Powiatowy Piotr Blochel przekazał, że prace 

porządkowe i archiwizacyjne mają na celu przygotowanie się do audytu wewnętrznego 

zaplanowanego w listopadzie br. oraz do kontroli Archiwum Państwowego z Katowic,  

która odbędzie się za 2 lata.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego nie wyraził zgody na dokonanie zmian w planie wydatków  

o kwotę 40 000,00 zł będących w dyspozycji Wydziału Geodezji z przeznaczeniem na prace 

związane z uporządkowaniem dokumentacji w archiwum podręcznym, ze względu na fakt,  

iż przeniesienie środków z wydatków inwestycyjnych spowoduje, że maksymalny 

dopuszczalny wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych będzie 

maleć.  

Następnie Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z dodatkowymi zmianami do projektu 

uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego, na wniosek Skarbnika Powiatu: 

1) zwiększył o kwotę 108 150,00 zł w Rozdziale 85203 plan dochodów – dotacji celowej 

otrzymanej od Wojewody Śląskiego zgodnie z decyzją Nr FBI.3111.228.3.2013  

z dnia 30 lipca 2013 r. z przeznaczeniem dla Referatu Spraw Społecznych  

na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,  

w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, 

2) zwiększył o kwotę 78 981,00 zł w Rozdziale 85203 plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne 

związane z uruchomieniem Środowiskowego Domu Samopomocy Powiatu Raciborskiego, 

3) zwiększył o kwotę 156 220,00 zł w Rozdziale 85203 plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych z przeznaczeniem na utworzenie 

Środowiskowego Domu Samopomocy Powiatu Raciborskiego, 

4) zmniejszył o kwotę 127 051,00 zł w Rozdziale 85204 plan wydatków Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu z przeznaczeniem dla Referatu Spraw 

Społecznych (48 070,00 zł) oraz Referatu Inwestycji i Remontów (78 981,00 zł).  
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Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok.  

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na rok 2013.  

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

117648. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie zmiany 

rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na rok 2013, na wniosek Skarbnika Powiatu:  

1) zwiększył o kwotę 108 150,00 zł w Rozdziale 85203 plan dochodów – dotacji celowej 

otrzymanej od Wojewody Śląskiego zgodnie z decyzją Nr FBI.3111.228.3.2013  

z dnia 30 lipca 2013 r. z przeznaczeniem dla Referatu Spraw Społecznych  

na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,  

w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie,  

2) zwiększył o kwotę 108 150,00 zł w Rozdziale 85203 plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych z przeznaczeniem na utworzenie 

Środowiskowego Domu Samopomocy Powiatu Raciborskiego. 

 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 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 2013. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

Ad. 4 

Skarbnik Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2013 r. 

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

117579. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu, Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych  



 5 

w Raciborzu, Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. raportów z przedkładanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu 

Raciborskiego. 

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

117577. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o sprawozdaniach jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego z zakresu dochodów i wydatków za okres  

od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. Jednocześnie polecił Skarbnikowi Powiatu monitorować 

składane sprawozdania, a w przypadku wzrostu dokonywanych korekt wystosować pismo  

do dyrektorów informujące o ilości dokonywanych korekt przez poszczególne jednostki.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. publikacji uchwał 

zmieniających budżet w Dzienniku Urzędowym Województwa.  

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

117705. 

Sekretarz Powiatu Beata Bańczyk przypomniała, że zgodnie z zapisami ustawy o ogłaszaniu 

aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych obowiązkowi publikacji  

w wojewódzkim dzienniku urzędowym podlega uchwała budżetowa powiatu. Najwyższa Izba 

Kontroli coraz częściej po kontrolach w jednostkach samorządu terytorialnego stwierdza,  

że uchwały zmieniające budżet należy publikować w wojewódzkim dzienniku urzędowym.  

W związku z powyższym zwrócono się z zapytaniem prawnym do radcy prawnego  

tut. Starostwa o wykładnię art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. z 2011 r., Dz. U. Nr 197, poz. 1172, 

z późn.zm., zwanej dalej „ustawą”), w zakresie obowiązku publikowania wszystkich uchwał 

dotyczących budżetu powiatu. W ocenie radcy prawnego publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego podlega jedynie uchwała Rady Powiatu Raciborskiego (szeroko 

organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego) przyjmująca budżet powiatu  

na dany rok. Natomiast wszelkie zmiany tej uchwały w trakcie roku budżetowego  

nie podlegają obowiązkowi publikacji. Taka wykładnia jest uzasadniona  mając na uwadze,  

że zgodnie z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  

Nr 157, poz. 1240, z późn. zm., zwanej dalej „u.f.p.”) zmian w uchwale budżetowej może 
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dokonywać również zarząd, przez który należy rozumieć także wójta, burmistrza, prezydenta 

(zgodnie z art. 2 pkt 2 u.f.p.), które przyjmują formę zarządzeń, a nie uchwał. Wprawdzie  

w przypadku Powiatu Raciborskiego zmiany na podstawie art. 257 u.f.p. będą dokonywane  

w formie uchwał, ze względu na to, że jest to organ kolegialny, niemniej jednak w kontekście 

powyższego zapisu nieuzasadnionym byłoby przyjęcie, że podlegają one publikacji tylko  

z tego względu – nazwy. Tym samym w ocenie radcy prawnego nieuzasadnionym byłoby 

publikowanie uchwał zmieniających uchwałę budżetową, podejmowanych przez organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, wyłączenie ze względu na nomenklaturę  

i nie taki był cel ustawodawcy. Celem wskazanej regulacji ustawowej była publikacja 

urzędowa uchwały budżetowej na dany rok, w szczególności, że żaden z tych aktów nie jest 

aktem prawa miejscowego, zaś dostęp do nich jest powszechny za pośrednictwem przede 

wszystkim biuletynu informacji publicznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r.   

(Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn.zm.) o dostępie do informacji publicznej. 

Jak dodała Skarbnik Powiatu tut. Starostwo wystąpiło do Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Katowicach z wnioskiem o udzielenie wyjaśnienia w zakresie publikacji uchwał 

zmieniających budżet w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dołączając opinię 

prawną radcy prawnego Starostwa. Dnia 29 lipca br. otrzymano odpowiedź z Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Katowicach, z której wynika, że izby udzielają wyjaśnień w sprawach 

dotyczących stosowania przepisów ustawy o finansach publicznych, w związku z czym 

poruszone przez nas zagadnienie wykracza poza ustawowy zakres wyjaśnień udzielanych 

przez regionalne izby obrachunkowe.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął zasadę, zgodnie z opinią Radcy Prawnego  

tut. Starostwa, że publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego podlega 

jedynie uchwała Rady Powiatu Raciborskiego przyjmująca budżet powiatu na dany rok. 

Natomiast wszelkie zmiany tej uchwały w trakcie roku budżetowego nie podlegają 

obowiązkowi publikacji. 

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z kartą informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. założeń do projektu budżetu Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. 

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

118014. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął założenia do projektu budżetu Powiatu Raciborskiego 

na 2014 rok polegające na tym, aby nie zwiększać budżetu Powiatu Raciborskiego  

na 2014 rok, a co za tym idzie projekty budżetów jednostek organizacyjnych Powiatu 
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Raciborskiego i komórek organizacyjnych tut. Starostwa pozostawić na poziomie z 1 stycznia 

2013 r. Jednocześnie Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie budżetu na 2014 rok 

Powiatowemu Urzędowi Pracy w Raciborzu oraz Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie 

w Raciborzu o środki przeznaczone na wynagrodzenia, w związku z podwyżkami jakie miały 

miejsce w ww. jednostkach w 2013 r.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. udzielenia 

Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu dotacji celowej na naprawę, 

modernizację eksploatowanych przez zakład urządzeń oraz zakup środków łączności  

do zespołów wyjazdowych. 

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

117237. 

Starosta przekazał, że Dyrektor Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu 

zwrócił się z prośbą o udzielenie jednostce dotacji celowej w kwocie 340 000,00 zł  

na naprawę, modernizację eksploatowanych przez zakład urządzeń oraz zakup środków 

łączności dla zespołów wyjazdowych. 

Zgodnie z pismem Dyrektora dotacja przeznaczona będzie na: 

1) modernizację systemu sygnalizacji pożarowej – 64 000,00 zł; 

2) wymianę zasilania awaryjnego bloku operacyjnego „J” – 120 000,00 zł; 

3) naprawę i wymianę baterii akumulatorów zasilania awaryjnego Oddziału 

Intensywnej Terapii – 60 000,00 zł; 

4) wyposażenie zespołów wyjazdowych w system łączności – 96 000,00 zł. 

Zgodnie z art. 114 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Szpital 

może otrzymać dotację w wysokości max. 97% kosztów planowanych wydatków                                    

tj. kwotę 329 800,00 zł. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na udzielenie Szpitalowi Rejonowemu  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu dotacji celowej na naprawę, modernizację 

eksploatowanych przez zakład urządzeń oraz zakup środków łączności do zespołów 

wyjazdowych w wysokości 329 800,00 zł i zobowiązał Kierownika Referatu Spraw 

Społecznych do wszczęcia stosownej procedury.  

 

W tym momencie na posiedzenie Zarządu zostali poproszeni Kierownicy Referatów: Spraw 

Społecznych i Gospodarki Nieruchomościami.  
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Kierownik Referatu Spraw Społecznych Aleksander Kasprzak udzielił szczegółowych 

informacji dotyczących dokonywanych zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego,  

a związanych z planowanym uruchomieniem Środowiskowego Domu Samopomocy Powiatu 

Raciborskiego (zwanego dalej „śds”). Przypomniał, że 8 marca br. złożono wniosek  

do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego  w Katowicach w sprawie zapotrzebowania na środki 

na zadania związane z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi w roku 2013. We wniosku zwrócono się o środki na zadania inwestycyjne  

w kwocie 270 193,00 zł, na roboty budowalne i na zakupy inwestycyjne  

w kwocie 31 000,00 zł oraz na zakupy bieżące wyposażenia w kwocie 68 615,00 zł. 

Aktualnie otrzymano decyzję Wojewody Śląskiego przyznającą środki na zakup wyposażenia 

oraz pokrycie bieżących kosztów pobytu podopiecznych. Proponowane przesunięcia  

w budżecie Powiatu Raciborskiego dotyczą zabezpieczenia środków własnych w kwocie 

127 051,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne w kwocie 98 981,00 zł, a na wydatki bieżące  

w kwocie 28 070,00 zł.  W najbliższym czasie tut. Starostwo otrzymać ma decyzję Wojewody 

Śląskiego przyznającą środki na inwestycje. Otrzymanie tej decyzji pozwoli uruchomić 

przetarg na roboty budowlane w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. 

Ponadto Kierownik Kasprzak poinformował, że we wstępnych rozmowach na temat 

utworzenia śds rozważano również wykonanie małej architektury w ogrodzie przylegającym 

do ośrodka. Ze względu na trudną sytuację finansową Powiatu Raciborskiego  

oraz ze względu na fakt, że śds będzie tworzony w III i IV kwartale 2013 roku zadanie 

przesunięto do realizacji na rok następny.  

 

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami Zbigniew Rydzek zapoznał zebranych  

z kartą informacyjną dot. sprawozdania z regulacji stanów prawnych dróg powiatowych 

zlokalizowanych na terenie Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2013 roku. Poinformował, 

że drogi powiatowe regulowane są wg harmonogramu przedstawionego na posiedzeniu 

Zarządu w dniu 19 lutego br. oraz dodatkowo regulowany jest stan prawny drogi nr 3548,  

a to ze względu na planowaną zamianę dróg z Gminą Racibórz. Jak podkreślił Kierownik 

Rydzek podjęte zostały czynności w celu regulacji stanów prawnych odnośnie każdej działki 

wchodzącej w skład ww. dróg, część wniosków wysłano do Wojewody Śląskiego, odnośnie 

części działek trwa przygotowanie podziału geodezyjnego, a odnośnie części dróg wnioski 

znajdują się w Powiatowym Zarządzie Dróg w Raciborzu, celem zaopiniowania.  

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

117847. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze sprawozdaniem z regulacji stanów prawnych 

dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Powiatu Raciborskiego  

za I półrocze 2013 roku. 

 

W tym miejscu Skarbnik Powiatu poinformowała, że Referat Gospodarki Nieruchomościami 

zwrócił się z prośbą o dokonanie zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 r. 

polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem 

na utrzymanie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego 

zlokalizowanych m.in. w Raciborzu przy ul. Cecylii 10 oraz przy ul. Ludwika 4. 

Kierownik Rydzek poinformował, że ww. prośba podyktowana jest koniecznością 

zabezpieczenia niezbędnych środków na uiszczenie przyszłych wydatków na poczet 

utrzymania nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego (energia elektryczna, 

cieplna, woda) zlokalizowanej w Raciborzu przy ul. Cecylii 10. Przedmiotowa nieruchomość 

została przekazana przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Raciborzu we władanie 

Powiatu Raciborskiego w marcu br., stąd nie było możliwości zaplanowania powyższych 

wydatków na etapie planowania budżetu. Ponadto Kierownik poinformował,  

że biorąc pod uwagę ogólny zastój na rynku nieruchomości, spadające ceny  

oraz dotychczasowe doświadczenia można przypuszczać, że nie wszystkie zaplanowane 

przetargi zakończą się wynikiem pozytywnym. W wielu przypadkach prawdopodobnie będzie 

konieczne powtórzenie procedury i organizacja kolejnego przetargu oraz obniżenie ceny, 

dlatego też zachodzi ryzyko niewykonania zaplanowanych dochodów na paragrafie 0770, 

który stanowi niemal 83% zaplanowanych dochodów na rok 2013. Realnie można 

przypuszczać, iż z zaplanowanej ze sprzedaży kwoty 5 494 774, 00 zł wykonane zostanie 

3 948 600,00 zł. Wynika to m.in. z braku zainteresowania inwestorów lokalami położonymi 

w Raciborzu przy ul. Ludwika 4 oraz długim okresem oczekiwania na decyzję 

komunalizacyjną dot. działki nr 2225/180 (R-rz, ul. Karola Miarki). 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z propozycją Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami dot. zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 15 000,00 zł  

z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości stanowiących własność Powiatu 

Raciborskiego zlokalizowanych m.in. w Raciborzu przy ul. Cecylii 10  

oraz przy ul. Ludwika 4. Po przeanalizowaniu dochodów ww. Referatu Zarząd nie wyraził 

zgody na powyższe zwiększenia. Jednocześnie zaakceptował propozycję, aby na kolejnym 

posiedzeniu zwiększyć budżet będący w dyspozycji Referatu Gospodarki Nieruchomościami 

– wydatki o kwotę 10 000,00 zł.  
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W tym miejscu posiedzenie Zarządu opuścił Kierownik Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami Zbigniew Rydzek. 

 

Starosta poinformował, że kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 6 sierpnia br. 

o godz. 15.30.  

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 117794. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła pismo Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu  

w sprawie wyrażenia zgody na prefinansowanie wydatków ze środków własnych Powiatu 

Raciborskiego, w związku z realizacją projektu unijnego przez Powiatowy Urząd Pracy  

w Raciborzu pn. „Kierunek przedsiębiorczość”.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy w Raciborzu nr FK-0717.I-42/MŁ/13 z dnia 31 lipca 2013 r. wyraził zgodę  

na prefinansowanie wydatków ze środków własnych Powiatu Raciborskiego, w związku  

z realizacją projektu unijnego przez Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu pn. „Kierunek 

przedsiębiorczość”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja 

przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, w kwocie 23.250,00 zł. Po otrzymaniu refundacji 

wydatków w 2013 r. na subkonto ww. projektu, środki te mają zostać niezwłocznie 

przekazane do budżetu Powiatu Raciborskiego. O powyższym Wydział Finansowy 

poinformuje ww. Dyrektora.  

 

Skarbnik Powiatu omówiła pismo Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu  

w sprawie przeniesienia środków finansowych z wydatków majątkowych na wydatki bieżące.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Młodzieżowego Domu 

Kultury w Raciborzu nr MDK 3120-2/5/2013 z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie 

przeniesienia środków finansowych z wydatków majątkowych na wydatki bieżące nie wyraził 

zgody na dokonanie ww. przesunięć. Zarząd zwrócił uwagę, że środki w wysokości  

20.000,00 zł w § 6050 zostały zabezpieczone w budżecie Młodzieżowym Domu Kultury  

w Raciborzu na modernizację centralnego ogrzewania i tylko na ten cel mogą zostać 

przeznaczone. O powyższym Wydział Finansowy poinformuje ww. Dyrektora.  
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Ad. 5 

Starosta przywitał na posiedzeniu Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu  

Ryszarda Rudnika, informując, że przedmiotem obrad dzisiejszego posiedzenia jest karta 

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

od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r., bilansu na dzień 30.06.2013 r., opisu sytuacji finansowej, 

zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec czerwca 2013 r., 

wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 30.06.2013 r. 

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

116249. 

Dyrektor Rudnik poinformował, że plan finansowy Szpitala Rejonowego w Raciborzu  

na 2013 rok zakładał przychody na poziomie 63 955 452,00 złotych. Wykonanie przychodów  

w I półroczu br. wyniosło 30 728 308,00 złotych, co stanowi 48,05 %. Jednocześnie Zakład 

posiada tzw. nadwykonania w niektórych rodzajach działalności i przekroczenia  

te za I półrocze br. wynoszą 3 631 tys. złotych. Wartość przekroczeń kontraktów  

w poszczególnych zakresach wynosi: 

1) 182 155,55 zł – ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, 

2) 83 735,50 zł – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne, 

3) 2 905 395,48 zł – leczenie szpitalne, 

4) 460 038,64 zł – programy lekowe. 

 

Dyrektor Rudnik podkreślił, że Szpital Rejonowy w Raciborzu stara się realizować kontrakty 

do wysokości limitów określonych przez NFZ, jednakże zapotrzebowanie na świadczenia 

zdrowotne na terenie Powiatu Raciborskiego jest zdecydowanie większe. Największe 

zapotrzebowanie na świadczenia występuje w zakresie chorób wewnętrznych i neurologii.  

Za I półrocze br. na oddziałach internistycznych i neurologii udzielono świadczeń 

zdrowotnych ponad limit na kwotę 1 394 tys. zł. Świadczy to o poważnym niedoszacowaniu 

tych zakresów i utrudnianiu dostępu do świadczeń zdrowotnych. Problem ten wielokrotnie 

był zgłaszany do Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Szpital aktywnie 

zabiega o renegocjacje kontraktów, w tym m.in. o zwiększenie kontraktów na geriatrię, gdyż 

oddział ten ma zostać doposażony w sprzęt medyczny przez Wielką Orkiestrę Świątecznej 

Pomocy. Na dzień dzisiejszy Szpital nie otrzymał żadnych środków  

za tzw. nadwykonania kontraktów. Dyrektor stwierdził, iż w przypadku otrzymania 

dodatkowych środków z tzw. nadwykonań 40 % otrzymanej kwoty będzie musiał 

przeznaczyć na wypłatę dla pielęgniarek, położnych i pozostałego personelu Szpitala.  



 12 

Jeśli chodzi o koszty to zaplanowano je w wysokości 69 362 550,00 złotych. Wykonanie 

kosztów w I półroczu br. wynosi 35 702 889,00 złotych. Przekroczenie kosztów wynika  

w głównej mierze z kosztów poniesionych na tzw. nadwykonania kontraktów. Przekroczenia 

limitów kontraktu w programach lekowych to głównie koszt leków, w ambulatoryjnych 

świadczeniach specjalistycznych i diagnostycznych to koszty odczynników, sprzętu 

jednorazowego, wszelkich usług medycznych. Wzrost kosztów spowodowany był również 

długim okres zimowym, który wpłynął na wzrost kosztów ogrzewania obiektów Szpitala.  

Kolejnym czynnikiem jaki wpłynął na przekroczenie planu kosztów jest otwarcie nowego 

bloku operacyjnego. Trudno było oszacować i przewidzieć wszelkie wydatki związane  

z uruchomieniem sprzętu i aparatury medycznej oraz innych urządzeń zamontowanych dużo 

wcześniej, co spowodowało że w obecnej chwili nie jest objęty gwarancjami producenta.  

W związku z tym koszty wszelkich poprawek, adaptacji jak również remontów stanowiły 

koszty Szpitala, których wcześniej nie zaplanowano.  

Dyrektor stwierdził, iż w obecnej chwili ujawnia się naturalne zużycie sprzętu, który jest 

eksploatowany od momentu przejęcia go w poszczególnych latach od inwestora.  Stąd prośbą 

o udzielenie jednostce dotacji celowej w kwocie 340 000,00 zł na:  

1) modernizację systemu sygnalizacji pożarowej – 64 000,00 zł; 

2) wymianę zasilania awaryjnego bloku operacyjnego „J” – 120 000,00 zł; 

3) naprawę i wymianę baterii akumulatorów zasilania awaryjnego Oddziału Intensywnej 

Terapii – 60 000,00 zł; 

4) wyposażenie zespołów wyjazdowych w system łączności – 96 000,00 zł. 

 

Jak poinformował Dyrektor Rudnik na koniec czerwca bieżącego roku Zakład zanotował 

stratę w wysokości 4 974 581,07 zł, jest ona o 2 669 691,94 zł większa od straty  

w analogicznym okresie 2012 r. wynoszącej 2 304 889,13 zł. Uwzględniając amortyzację  

w wysokości 2 789 626,44 zł Zakład zanotował niedobór finansowy z bieżącej działalności  

w wysokości 2 184 954,63 zł. 

Dyrektor stwierdził, iż w związku z tzw. nadwykonaniami, za które Szpital poniósł koszty  

a nie uzyskał na dzień dzisiejszy przychodów Szpital ma zaburzoną płynność finansową stąd 

prośba o udzielenie kolejnej pożyczki i umorzenie pożyczki udzielonej w dniu 7 stycznia 

2013 r.  

W tym miejscu Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z opinią prawną dotyczącą 

odpowiedzi na zapytanie w sprawie umorzenia pożyczki, jakiej udzielił 7 stycznia 2013 r. 

Powiat Raciborski SP ZOZ Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.  



 13 

W myśl ww. opinii decyzja o umorzeniu pożyczki może być potraktowana jako obejście 

przepisów ustawy o działalności leczniczej dotyczących udzielania dotacji. Zgodnie  

z zaprezentowaną opinią przed podjęciem ewentualnej decyzji należałoby sprawdzić  

czy umorzenie pożyczki nie będzie pomocą publiczną.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych  

oraz Skarbnikowi Powiatu rozeznać możliwości finansowo – prawne udzielenia Szpitalowi 

Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z budżetu Powiatu Raciborskiego w 2013 r. 

pożyczki wieloletniej.  

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

od 01.01.2013 r. do 30.06.2013 r., bilansem na dzień 30.06.2013 r., opisem sytuacji 

finansowej, zestawieniem zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec czerwca 

2013 r., wybranymi wskaźnikami statystycznymi dla oddziałów, etatyzacją na dzień 

30.06.2013 r. postanawiając o prowadzeniu dalszego monitorowania sytuacji finansowej 

Szpitala. 

W tym miejscu posiedzenie Zarządu opuścił Kierownik Referatu Spraw Społecznych 

Aleksander Kasprzak. 

Ad. 6 

Starosta przypomniał, że Pan Marek Labus złożył do tut. Starostwa kilka pism,  

które dotyczyły Rady Nadzorczej oraz Zarządu spółki działającej pod firmą  

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

w Raciborzu, a także szeroko rozumianego wynagradzania Dyrektora Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu.  

Starosta przypomniał, że dnia 24 czerwca br. ok. godziny 15.00 radca prawny  

Pan Maciej Markowicz poinformował, że Pan Henryk Kopel pełni „podwójne” członkostwo 

w radach nadzorczych w spółkach, w których ponad 50% udziałów posiadają jednostki 

samorządu terytorialnego co jest niezgodne z obowiązującym prawem.  

W ocenie radcy prawnego jedna osoba może być członkiem rady nadzorczej tylko jednej  

ze spółek utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego albo spółek  

z większościowym udziałem samorządu, albowiem przepisy ustawy o wynagradzaniu osób 

kierujących niektórymi podmiotami prawnymi są lex specialis w stosunku do ustawy  

o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje 

publiczne. Jak podkreślił Starosta w trakcie powoływania Pana Ryszarda Rudnika  

oraz Pana Henryka Kopla do Rady Nadzorczej Członkowie Zarządu nie mieli wiedzy,  

że ww. osoby nie mogły już być Członkami Rady Nadzorczej w PKS w Raciborzu Sp. z o.o. 



 14 

Starosta przypomniał, że po uzyskaniu informacji od radcy prawnego Pana Macieja 

Markowicza niezwłocznie skontaktował się z zainteresowanymi, celem potwierdzenia tego 

faktu. Kiedy zainteresowani potwierdzili fakt „podwójnego” członkostwa możliwe było 

podjęcie stosownych działań. Na posiedzeniu Zarządu w dniu 25 czerwca br. podjęto uchwałę 

w sprawie upoważnienia Starosty Raciborskiego Adama Hajduka 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. Nie poruszono oficjalnie sprawy „podwójnego” członkostwa w Radzie 

Nadzorczej, gdyż w tej sprawie miała zostać wpierw przygotowana pisemna opinia prawna. 

W trakcie ww. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w dniu 2 lipca br. podjęto uchwałę 

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej PKS Raciborzu Sp. z o .o. Pana Damiana 

Knury oraz uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PKS w Raciborzu  

Sp. z o. o. Pani Aleksandry Miery – Spyry – przedstawiciela Powiatu Wodzisławskiego.  

W trakcie posiedzenia Zarządu w dniu 10 lipca 2013 r. podjęta została uchwała w sprawie 

upoważnienia Starosty Raciborskiego Adama Hajduka do reprezentowania Powiatu 

Raciborskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą  – 

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

w Raciborzu. Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 10 lipca br. zostały 

podjęte uchwały o rozwiązaniu dotychczasowej Rady Nadzorczej PKS oraz powołaniu 

nowych członków Rady Nadzorczej. Powołana w dniu 10 lipca br. Rada Nadzorcza 

zaproponowała, aby czynności dokonywane przez Radę Nadzorczą, która de facto nie istniała  

w sposób szeroko rozumiany konwalidować. Z uzyskanych od Pana Macieja Markowicza 

informacji w dniu 5 sierpnia br. wynika, że nowa Rada Nadzorcza pracuje, ale potrzeba czasu,  

aby wszystkie wcześniejsze czynności konwalidować. Ponadto w Spółce analizowana jest 

sprawa nienależnie pobranych wynagrodzeń przez osoby nieskutecznie powołane do Rady 

Nadzorczej spółki. Nowa Rada Nadzorcza na swoim pierwszym posiedzeniu powołała 

jednoosobowy zarząd w osobie Pana Kazimierza Kitlińskiego. Zgodnie z przepisami ustawy  

z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym wszystkie czynności dokonane 

przez dotychczasowego Prezesa względem osób trzecich działających w przekonaniu,  

że osoba reprezentująca spółkę jest do tego uprawniona, są skuteczne.  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Piotr Olender podkreślił, że Rada Nadzorcza  

oraz Prezes Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą 

w Raciborzu działali bardzo dobrze na rzecz spółki, co ma swoje odzwierciedlenie 
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m.in. w  dodatnim wyniku finansowym. PKS jest spółką, którą Powiat Raciborski może się 

pochwalić.  

Starosta podkreślił, że ma pretensje do obsługi prawnej tut. Starostwa, która  

nie poinformowała Członków Zarządu np. o tym, że ustalanie wynagrodzenie Prezesa PKS 

to kompetencja Zgromadzenia Wspólników, a nie Rady Nadzorcza spółki. Można było 

oczekiwać od radców prawnych informacji, że Pan Ryszard Rudnik jest członkiem Rady 

Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Górna Odra” sp. z o. o.,  

w którym Gmina Krzyżanowice ma swoje udziały.  

Jak poinformował Starosta radca prawny Pan Maciej Markowicz podkreśla, że obsługę 

Walnego Zgromadzenia PKS prowadzi zarząd spółki, jego obowiązkiem było sprawdzić  

czy wszystkie dokumenty przygotowywane są zgodnie z prawem.   

Starosta przekazał, że druga z poruszanych spraw przez Pana Marka Labusa dotyczy ustalenia 

wynagrodzenia dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz przyznawania nagród jubileuszowych 

oraz rocznych. Starosta przypomniał, że uchwałą Zarządu Powiatu Raciborskiego z 2011 r. 

ustalono dyrektorowi wynagrodzenie miesięczne w wysokości 14 400,00 zł. Uchwała została 

przygotowana przez służby kadrowo – prawne tut. Starostwa. Wynagrodzenie kierownika 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej podlega reżimowi prawnemu 

wynikającemu z ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi 

podmiotami prawnymi, zwanej dalej „ustawą kominową”. W 2011 r. przy ustalaniu 

wynagrodzenia dyrektorowi Szpitala nie uwzględniono przepisów przejściowych art. 29 b 

ustawy kominowej. Po przeprowadzonej analizie otrzymywanego przez dyrektora Szpitala 

wynagrodzenia miesięcznego w okresie od 1 sierpnia 2011 r. do 30 czerwca 2013 r. 

stwierdzono, że przyznane i wypłacone wynagrodzenie było wyższe niż przewidują  

to przepisy ustawy kominowej. W związku z powyższym Dyrektor został zobowiązany  

do zwrotu 17 720,24 zł (brutto) jako świadczenia nienależnego. Jak przypomniał Starosta  

od 1 lipca 2013 r. wynagrodzenie miesięczne dla dyrektora Szpitala ustalono w wysokości 

13 800,00 zł.  

Jeśli chodzi o kwestię przyznawania nagród rocznych Starosta przypomniał, że została  

ona uregulowana w Uchwale Nr 173/665/10 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 6 lipca 

2010 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody oraz szczegółowych 

zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla dyrektora samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej. Zgodnie z przyjętymi zasadami nagrodę roczną dla dyrektora 

samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przyznaje Zarząd Powiatu Raciborskiego  
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na pisemny wniosek Rady Społecznej. Rada Społeczna zbiera się zwyczajowo w miesiącu 

maju podejmując uchwałę w sprawie przyznania nagrody Dyrektorowi Szpitala Rejonowego 

w Raciborzu, a następnie na sesje Rady Powiatu Raciborskiego odbywające się w czerwcu 

trafia sprawozdanie finansowe sporządzone przez Szpital. Dopiero po zatwierdzeniu  

ww. sprawozdania przygotowywany jest projekt uchwały Zarządu w sprawie przyznania 

nagrody rocznej Dyrektorowi Szpitala.  

Kolejna poruszana przez Pana Marka Labusa kwestia dotyczy nagród jubileuszowych 

przyznawanych kierownikom samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. 

Zgodnie z otrzymaną opinią radcy prawnego Michała Gebela przepisy ustawy kominowej  

w sposób kompleksowy regulują kwestie wynagradzania kierowników sp zoz i jako lex 

specialis wyłączają zastosowanie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej. Zgodnie z art. 5 ustawy kominowej dyrektorowi sp zoz przysługuje wyłącznie 

prawo do wynagrodzenia miesięcznego i to niezależnie od podstawy nawiązania stosunku 

pracy lub rodzaju umowy cywilnoprawnej stanowiącej podstawę zatrudnienia. Ustawa 

wprowadza dwa wyjątki dając możliwość przyznania dyrektorowi nagrody rocznej  

oraz odprawy w razie odwołania ze stanowiska. Zgodnie z ww. opinią prawną przepisy 

ustawy kominowej wykluczają możliwość przyznania dyrektorowi sp zoz świadczeń 

dodatkowych czym jednoznacznie przesądzają o tym, że dyrektor nie może otrzymać nagrody 

jubileuszowej.  

Jak poinformował Dyrektor Rudnik kwestia wypłaty nagrody jubileuszowej była 

przedmiotem analizy zarówno księgowej, jak i prawnej w Szpitalu. W trakcie tych analiz 

ujawniono, że interpretacja przepisów dotyczących tej problematyki jest wieloznaczna  

i w przeciwieństwie do opinii prawnej radcy prawnego Michała Gebela nie pozwala  

na formułowanie tak kategorycznych sądów. Jak przekazał Dyrektor w tej sprawie 

wystosował pismo do tut. Starostwa przytaczając opinie i orzeczenia sądów powszechnych. 

Dyrektor dodał, że w sprawie nagrody jubileuszowej ukazał się artykuł w „Gazecie 

Wyborczej” (wydanie z dnia 3 – 4 sierpnia 2013 r.), w którym przyznano, że wypłata nagrody 

jubileuszowej nastąpiła zgodnie z prawem. Dyrektor podkreślił, że kilka aktów prawnych 

regulowało przyznawanie wynagrodzenia miesięcznego dla dyrektorów sp zoz, przy czym 

żaden nie określa co oznacza termin „wynagrodzenie miesięczne”. Powoduje to problemy  

z ustalaniem tego wynagrodzenia.  

Sekretarz Powiatu Beata Bańczyk przypomniała, że przy określaniu wynagrodzenia  

dla dyrektorów sp zoz obowiązywało Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej  

z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów 
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opieki zdrowotnej oraz ustawa kominowa. W myśl aktualnych opinii prawnych przy ustalaniu 

wynagrodzenia dla dyrektorów sp zoz obowiązuje wyłącznie ustawa kominowa.  

Sekretarz Powiatu podkreśliła, że Pan Marek Labus w korespondencji kierowanej  

do tut. Starostwa żąda naprawienia szkody znacznej wartości jakiej doznał PKS w Raciborzu  

i Szpital Rejonowy w Raciborzu z powodu przede wszystkim nieodpowiedniego nadzoru 

właścicielskiego oraz nieprawnie podejmowanych działań. Porusza również kwestię  

czy zostały opracowane i wdrożone zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami, w których 

powiat posiada udziały. Dodatkowo w dniu 30 lipca br. Pan Marek Labus złożył skargę  

na działalność Starosty Raciborskiego, gdyż w jego ocenie czynione przez Starostę  

oraz Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego działania mają na celu utrudnianie  

w odzyskaniu przez Szpital i PKS całości szkody. Zdaniem Pana Marka Labusa Szpital mógł 

ponieść szkodę w wysokości 114 340 zł brutto nie licząc ewentualnych składek, jakie Szpital 

od tych kwot zapłacił.  

Jak dodał Starosta Pan Marek Labus poruszył także kwestię dotyczącą składania oświadczeń 

majątkowych, zwracając uwagę na fakt, że w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa 

zostało zamieszczone oświadczenie majątkowe Prezesa Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu jedynie za 2012 rok.  

Jak przekazała Sekretarz Powiatu zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie powiatowym 

złożenie oświadczenia majątkowego to obowiązek osoby je składającej, a w Zarządzeniu  

Nr 125/2012 Starosty Raciborskiego z dnia 5 października 2012 r. określono zasady składania 

i analizowania oświadczeń majątkowych oraz oświadczeń o prowadzeniu działalności 

gospodarczej w Starostwie Powiatowym 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. Adam Hajduk  

2. ------------------ 

3. Józef Stukator  

4. ------------------ 

5. Piotr Olender  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 6 sierpnia 2013 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 6 sierpnia 2013 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2013 rok.  

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2013. 

 


