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OR.II.0022.1.31.2013 

PROTOKÓŁ  NR 129/2013 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 3 września 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: 

I część 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 128/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 27 sierpnia 2013 r. 

2. Projekty uchwał Rady i Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

3. Sprawy różne. 

II część  

1. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

2. Sprawy różne.  

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

I część  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 128/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 27 sierpnia 2013 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 
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Ad. 2  

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok, informując  

o wprowadzeniu n/w zmian: 

 

1. Organ/SI Dochody, 

wydatki 

Zał.1 

Zał.2 

-200.302 zł Zmniejsza się plan dotacji celowej zgodnie 

z Uchwałą Nr XXXI/436/2013 Rady 

Miasta Racibórz z dnia 28.08.2013 r.  

w związku z realizacją zadania 

"Modernizacja drogi powiatowej  

Nr 3500S ul. Podmiejska w Raciborzu". 

2. SI wydatki Zał.2 +/-99.580 zł Dokonuje się zmian w budżecie będącym 

w dyspozycji Referatu Inwestycji  

i Remontów, polegających na zmianie 

rodzaju wydatków z majątkowych na 

bieżące na zadaniu „Remont ulic 

gminnych Warszawskiej i Wileńskiej  

w R-rzu”. 

3. SI Wydatki  Zał.2 +/-270.000 

zł 

Przeniesienie wydatków z „dróg”  

na „ośrodki wsparcia” na zadanie  

"Adaptacja pomieszczeń budynku DPS na 

Środowiskowy Dom Samopomocy  

z przebudową wejścia i podjazdem  

dla osób niepełnosprawnych". 

 

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

119921. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków (nieobecny podczas głosowania 

Członek Zarządu Norbert Mika) – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 

– pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok oraz postanowił 

o jej przekazaniu na sesję w dniu 3 września 2013 r. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2013 – 2021, informując o wprowadzeniu n/w zmian: 

1) dokonuje się zmiany rodzaju wydatków z majątkowych na bieżące w ramach 

dofinansowania zadania pn. "Remont ulic gminnych Warszawskiej i Wileńskiej  

w Raciborzu", 
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2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 120.000 zł na zadaniu "Modernizacja drogi 

powiatowej nr 3500S - ul. Podmiejska w Raciborzu",  

3) dopisuje się zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3515S ul. Raciborskiej  

w Bieńkowicach" na kwotę 1.921.335 zł - realizacja w latach 2013-2014,  

4) dopisuje się zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3546S ul. Wiejskiej  

w Babicach" na kwotę 1.470.242 zł, realizacja w latach 2013-2014,  

5) dopisuje się zadanie pn. "Dofinansowanie zadania pn. Przebudowa ulicy Mariańskiej  

w Raciborzu" na kwotę 400.000 zł, realizacja w latach 2013-2014. 

 

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

119922. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków (nieobecny podczas głosowania 

Członek Zarządu Norbert Mika) – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 

– pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2013 – 2021 oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 3 września 2013 r. 

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

Raciborskiego o wycofanie z porządku obrad sesji ww. projektów uchwał przekazanych 

pismem nr OR.II.0022.3.7.2013 z dnia 21 sierpnia br. i wprowadzenie nowych wersji 

projektów uchwał.  

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzycieli Samodzielnego 

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

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

w Raciborzu wystąpił z wnioskiem o wyrażenie przez Radę Powiatu Raciborskiego zgody  

na zmianę wierzycieli poprzez przejęcie wierzytelności w łącznej kwocie 3 000 000,00 zł, 

ustalonej na dzień 23 sierpnia 2013 r. Konieczność cesji szpitalnych zobowiązań 

spowodowana jest brakiem zapłaty przez Narodowy Fundusz Zdrowia za nadwykonania, 

które na dzień 23 sierpnia br. wynosiły ponad 4 000 000,00 zł. Dyrektor Szpitala  

w cytowanym powyżej wniosku wyraża opinię, iż zaproponowane rozwiązanie „nie zagrozi 

dalszej egzystencji Zakładu lecz zredukuje zadłużenie do poziomu bezpiecznego dla finansów 

Szpitala”. Wicestarosta podkreślił, że biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości 

udzielania świadczeń zdrowotnych oraz analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy 



 4 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu za rok poprzedni podjęcie uchwały 

jest celowe i uzasadnione. 

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

121945. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków (nieobecny podczas głosowania 

Członek Zarządu Norbert Mika) – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących 

– pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzycieli 

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

Rostka w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 3 września 2013 r. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia woli 

przystąpienia z Miastem Racibórz do projektu pod nazwą "Przebudowa ulicy Mariańskiej  

w Raciborzu". 

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

121958. 

Starosta poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

dotyczy wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Raciborskiego w charakterze partnera  

do uczestnictwa w realizacji projektu pod nazwą "Przebudowa ulicy Mariańskiej  

w Raciborzu", w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II 

Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”. Projekt ten, Powiat Raciborski, jako partner, 

realizować będzie na podstawie porozumienia z Miastem Racibórz. Porozumienie  

o współpracy w ramach projektu przeznaczonego do realizacji ze środków „Narodowego 

Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” 

stanowić będzie załącznik do wniosku aplikacyjnego, który Miasto Racibórz planuje złożyć  

w ramach ogłoszonego konkursu na rok 2014. Przy wyborze projektów duży nacisk stawiany 

jest na realizację projektu w Partnerstwie. Jak dodał Starosta Powiat Raciborski zobowiąże się 

przekazać środki w wysokości 400 000,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa 

ulicy Mariańskiej w Raciborzu", stanowiących część wkładu własnego Miasta Racibórz  

w przypadku uzyskania przez niego dofinansowania. 

Sekretarz Powiatu zwróciła uwagę, że w przedmiotowym projekcie uchwały nie ujęto 

informacji o kwocie dofinansowania zadania. Informacja ta znajduje się jedynie  

w uzasadnieniu projektu. Jak bowiem poinformowali radcy prawni tut. Starostwa Regionalna 

Izba Obrachunkowa w Katowicach stoi na stanowisku, że w uchwale ma być wyrażona  
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jedynie intencja przystąpienia do danego zadania, a nie kwestia jego dofinansowania.  

O dofinansowaniu zadania mowa jest w uchwale dotyczącej Wieloletniej Prognozy 

Finansowej.  

W tym momencie skład uzupełnił Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Norbert Mika. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia woli przystąpienia z Miastem Racibórz do projektu  

pod nazwą "Przebudowa ulicy Mariańskiej w Raciborzu" oraz postanowił o jego przekazaniu 

na sesję w dniu 3 września 2013 r. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator przedstawił projekt uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie zamiaru oddania w najem na czas nieoznaczony części 

nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ulicy Ludwika 4 w Raciborzu. Przekazał,  

że nieruchomość zabudowana budynkiem, położona w Raciborzu przy ul. Ludwika 4, 

oznaczona geodezyjnie jako działka nr 2213/160, k.m.4, obręb Racibórz, zapisana jest  

w księdze wieczystej nr GL1R/00033128/0, prowadzonej przez Wydział V Ksiąg 

Wieczystych Sądu Rejonowego w Raciborzu. Części ww. nieruchomości będące 

przedmiotem niniejszej uchwały stanowią własność Powiatu Raciborskiego i tak: 

1) lokal użytkowy o pow. 20,23 m
2
, usytuowany na parterze budynku został oddany w najem 

umową na czas określony do dnia 30 września 2013 r., na rzecz Pana Mariusza 

Świtlińskiego; 

2) lokal użytkowy o pow. 47,60 m
2
, usytuowany na parterze budynku został oddany w najem 

umową na czas określony do dnia 30 września 2013 r., na rzecz Pana Wojciecha 

Szymczyka; 

3) lokal użytkowy o pow. 46,69 m
2
, usytuowany na parterze budynku został oddany w najem 

umową na czas określony do dnia 30 września 2013 r., na rzecz Śląskiego Ośrodka 

Doradztwa Rolniczego; 

4) lokal użytkowy o pow. 142,01 m
2
, usytuowany na pierwszym piętrze budynku został 

oddany w najem umową na czas określony do dnia 30 września 2013r., na rzecz Oddziału 

Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 

5) lokal użytkowy o pow. 9,72 m
2
, usytuowany na drugim piętrze budynku został oddany  

w najem umową na czas określony do dnia 30 września 2013 r., na rzecz Śląskiej Izby 

Rolniczej; 
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6) lokal użytkowy o pow. 14,92 m
2
, usytuowany na drugim piętrze budynku został oddany  

w najem umową na czas określony do dnia 30 września 2013 r., na rzecz Zrzeszenia 

Plantatorów Roślin Okopowych. 

Obowiązujące umowy najmu zostały zawarte na czas określony 3 lat. Zostały one zawarte  

po przejęciu przez Powiat Raciborski budynku od Agencji Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu 

Przetwórczego Regionu Raciborskiego S.A. Wcześniej stroną umów była Agencja, więc 

faktycznie ww. podmioty korzystają z lokali znacznie dłużej. Umowy najmu, o których mowa 

wyżej wygasają z dniem 30 września 2013 r. Dotychczasowi najemcy zainteresowani są 

dalszym korzystaniem z lokali. Mając powyższe na uwadze proponuje się zawarcie umów  

na czas nieoznaczony z dotychczasowymi najemcami przedmiotowych lokali.  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator wyjaśnił, że zgodnie z opiniami 

radców prawnych przed przekazaniem projektów uchwał Rady w sprawie wyrażenia zgody  

na oddanie w najem na czas nieoznaczony części ww. nieruchomości Zarząd powinien 

wyrazić zamiar oddania ich w najem, podejmując stosowną uchwałę.  

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

121980. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zamiaru oddania w najem na czas 

nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ulicy Ludwika 4  

w Raciborzu. 

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

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody  

na oddanie w najem na czas nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej budynkiem 

przy ulicy Ludwika 4 w Raciborzu, stanowiącej lokal użytkowy o powierzchni 20,23 m
2 

. 

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

121973. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony części 

nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ulicy Ludwika 4 w Raciborzu, stanowiącej 

lokal użytkowy o powierzchni 20,23 m
2 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 3 września 2013 r. 
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Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej 

budynkiem przy ulicy Ludwika 4 w Raciborzu, stanowiącej lokal użytkowy o powierzchni 

47,60 m
2
. 

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

121974. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony części 

nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ulicy Ludwika 4 w Raciborzu, stanowiącej 

lokal użytkowy o powierzchni 47,60 m
2
 oraz postanowił o jego przekazaniu  

na sesję w dniu 3 września 2013 r. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej 

budynkiem przy ulicy Ludwika 4 w Raciborzu, stanowiącej lokal użytkowy o powierzchni 

46,69 m
2
. 

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

121975. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony części 

nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ulicy Ludwika 4 w Raciborzu, stanowiącej 

lokal użytkowy o powierzchni 46,69 m
2 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 3 września 2013 r.  

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody  

na oddanie w najem na czas nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej budynkiem 

przy ulicy Ludwika 4 w Raciborzu, stanowiącej lokal użytkowy o powierzchni 142,01 m
2
. 

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

121976. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony części 
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nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ulicy Ludwika 4 w Raciborzu, stanowiącej 

lokal użytkowy o powierzchni 142,01 m
2
 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 

3 września 2013 r. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej 

budynkiem przy ulicy Ludwika 4 w Raciborzu, stanowiącej lokal użytkowy o powierzchni 

9,72 m
2
. 

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

121978. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony części 

nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ulicy Ludwika 4 w Raciborzu, stanowiącej 

lokal użytkowy o powierzchni 9,72 m
2
 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 3 września 2013 r. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej 

budynkiem przy ulicy Ludwika 4 w Raciborzu, stanowiącej lokal użytkowy o powierzchni 

14,92 m
2
. 

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

121979. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas nieoznaczony części 

nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ulicy Ludwika 4 w Raciborzu, stanowiącej 

lokal użytkowy o powierzchni 14,92 m
2
 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 3 września 2013 r.  

 

Starosta przedstawił projekt Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania statutu 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. Wyjaśnił, że zawarta przez Szpital Rejonowy  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ umowa  
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o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ratownictwo medyczne przewiduje, iż raciborskie 

pogotowie nie obsługuje obszaru operacyjnego położonego na terenie Gminy Kuźnia 

Raciborska. Świadczenia ratownictwa medycznego na wspomnianym terenie zabezpiecza 

zespół wyjazdowy działający w strukturach Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

„MAWO - MED." Sp. z o.o. , który stacjonuje w Kuźni Raciborskiej przy ul. Jagodowej 15. 

Ponieważ rok 2013 jest ostatnim rokiem obowiązywania wspomnianej umowy Dyrektor 

Szpitala zaproponował dokonanie zmian w strukturze organizacyjnej jednostki poprzez 

utworzenie zespołu wyjazdowego podstawowego „P” w Kuźni Raciborskiej  

przy ul. Jagodowej 15, co pozwoli objąć działalnością zespołów wyjazdowych raciborskiego 

pogotowia prawie cały obszar powiatu raciborskiego. Zmiany w strukturze Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu polegające na utworzeniu zespołu wyjazdowego podstawowego 

„P” w Kuźni Raciborskiej przy ul. Jagodowej 15 pozytywnie zaopiniowała Rada Społeczna 

Zakładu podejmując uchwałę nr 5/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. Rada Społeczna zapoznała 

się również z projektem nowego statutu. 

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

121947. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

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

 

Następnie Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 

nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. Przypomniał, że 29 maja 2012 r. Rada 

Powiatu Raciborskiego podjęła uchwałę nr XIX/196/2012 w sprawie określenia 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. Ponieważ zgodnie z wytycznymi Wydziału Nadzoru Prawnego Wojewody 

Śląskiego nadanie, na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217), statutu podmiotowi leczniczemu niebędącemu 

przedsiębiorcą jest aktem prawa miejscowego zaproponowany przez Dyrektora Szpitala statut 
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Zarząd Powiatu powinien skierować do konsultacji. 

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

121949. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej nadania statutu Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu. 

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

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego  

z zakresu administracji rządowej realizowanego przez Powiat Raciborski w obszarze pomocy 

społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych. Wicestarosta zaproponował, aby ogłosić 

otwarty konkurs ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego z zakresu 

administracji rządowej realizowanego przez Powiat Raciborski w obszarze pomocy 

społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych pn. „Prowadzenie na terenie powiatu 

raciborskiego środowiskowego domu samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo typu 

B w latach 2013-2018”. Zadanie realizowane będzie od 01.11.2013 r. do 31.12.2018 r. 

Wicestarosta przekazał, że potrzebę utworzenia ŚDS-u zgłaszali rodzice osób upośledzonych 

psychicznie na spotkaniach z przedstawicielami Zarządu Powiatu Raciborskiego w latach 

2011-2012, co zostało potwierdzone 65 podpisami na listach poparcia. Inicjatywę tę poparli 

również kierownicy ośrodków pomocy społecznej naszego powiatu podczas spotkania  

w 2012 roku. Za utworzeniem ŚDS-u przemawiają także dane Powiatowego Zespołu  

ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku, który do końca 2012 r. wydał 204 

orzeczenia o niepełnosprawności z kodu U. Wolę utworzenia Środowiskowego Domu 

Samopomocy typu B zapisano w rozdziale IX ust. 3 Programu Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym w Powiecie Raciborskim na lata 2012 – 2018, który został uchwalony 

uchwałą nr XVII/182/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 marca 2012 r. 

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

122287. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na powierzenie do realizacji zadania publicznego z zakresu administracji rządowej 
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realizowanego przez Powiat Raciborski w obszarze pomocy społecznej i wspierania osób 

niepełnosprawnych. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator przedstawił projekt uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie wyodrębnienia własności lokalu użytkowego nr 2 

mieszczącego się w budynku położonym w Raciborzu przy ulicy Gamowskiej 3. Przekazał, 

że lokal użytkowy nr 2 o pow. 1420,30 m
2
 znajduje się w przyziemiu budynku 2A Szpitala 

Rejonowego im. dr. J. Rostka w Raciborzu, położonego przy ulicy Gamowskiej 3, 

usytuowanego na działce nr 1563/454 k.m.4, obręb Starawieś. Zgodnie z zapisem w księdze 

wieczystej nr GL1R/00054588/5, prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu 

Rejonowego w Raciborzu, przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Powiatu 

Raciborskiego. W związku z planowaną sprzedażą lokalu użytkowego nr 1 mieszczącego się 

w budynku położonym w Raciborzu przy ulicy Gamowskiej 3 zaistniała konieczność 

ustanowienia odrębnej własności lokalu użytkowego nr 2. Ustanowienie odrębnego prawa 

własności przedmiotowego lokalu nastąpi w formie aktu notarialnego - jednostronnej 

czynności prawnej. 

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

122061. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyodrębnienia własności lokalu 

użytkowego nr 2 mieszczącego się w budynku położonym w Raciborzu przy ulicy 

Gamowskiej 3. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Funduszy Zewnętrznych i Strategii Rozwoju 

dot. wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie pt. "Kraina Golężyców jako 

polsko - czeski produkt turystyczny. Od Hradca nad Morawicą do Raciborza"  

w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia Dziedzina wsparcia 3.3 

Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita 

Polska 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz z budżetu państwa RP. 

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

122138. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

1)  wyraził zgodę na złożenie przez Agencję Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu w imieniu Powiatu Raciborskiego 

wniosku o dofinansowanie projektu pt. "Kraina Golężyców jako polsko - czeski produkt 

turystyczny. Od Hradca nad Morawicą do Raciborza” w ramach Funduszu 

Mikroprojektów w Euroregionie Silesia Dziedzina wsparcia 3.3 Programu Operacyjnego 

Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

oraz z budżetu państwa RP, 

2) wyraził zgodę na ujęcie ww. inwestycji w projekcie budżetu Powiatu Raciborskiego  

na rok 2014. 

 

Następnie Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu Pani Grażynie Wójcik do składania 

oświadczeń woli związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem projektu  

pt. "Kraina Golężyców jako polsko - czeski produkt turystyczny. Od Hradca nad Morawicą 

do Raciborza". 

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

122127. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu Pani Grażynie Wójcik do składania oświadczeń woli związanych  

z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem projektu pt. "Kraina Golężyców jako polsko - 

czeski produkt turystyczny. Od Hradca nad Morawicą do Raciborza". 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. zmian w planach 

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2013 r. 

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

122160. 



 13 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Powiatowego 

Urzędu Pracy w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. odstąpienia od przyznawania stypendiów Starosty Raciborskiego najzdolniejszym 

studentom – mieszkańcom powiatu raciborskiego na rzecz stypendiów Starosty 

Raciborskiego dla najzdolniejszych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Raciborski. 

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

122269. 

Wicestarosta poinformował, że w 2010 r. Rada Powiatu Raciborskiego przyjęła zasady 

przyznawania Stypendiów Starosty Raciborskiego dla najzdolniejszych studentów  

– mieszkańców powiatu raciborskiego. W budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 r. na ten 

cel zaplanowano środki w wysokości 21 816 zł, z których 9 000 zł wykorzystano w I półroczu 

2013 r. Do dyspozycji od października do grudnia 2013 r. pozostała kwota 12 816 zł.  

Z kolei w 2011 r. uchwałami Zarządu przyjęto Regulamin przyznawania nagród Starosty 

Raciborskiego najzdolniejszym uczniom ze szkół, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Raciborski.  

Po dokonanej analizie przyznawania stypendiów studentom oraz nagród uczniom pojawiła się 

propozycja, aby odstąpić od 1 stycznia 2014 r. od przyznawania stypendiów Starosty 

Raciborskiego dla najzdolniejszych studentów – mieszkańców powiatu raciborskiego. Środki 

do tej pory wydatkowane na stypendia dla studentów mogłyby zostać przeznaczone  

na stypendia dla uzdolnionej młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych 

podległych Powiatowi Raciborskiemu. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

dopuszcza taką możliwość.  

Powyższe propozycje Wicestarosta uzasadnił w ten sposób, że: 

1) w większości stypendyści stypendium Starosty Raciborskiego nie wiążą dalszej drogi 

zawodowej z Powiatem Raciborskim,  

2) istnieje znikoma szansa, iż Powiat Raciborski jest i będzie promowany przez stypendystów 

w obecnym miejscu pobytu, tj. ośrodkach akademickich, a w przyszłości miejscu 

zamieszkania studentów, 

3) istnieje trudność w uzyskaniu obiektywnej oceny na temat osiągnięć, sukcesów, wyników 

itp. poszczególnych stypendystów, 
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4) do zadań własnych powiatu należy przede wszystkim prowadzenie szkół 

ponadgimnazjalnych, zatem bardziej celowym staje się wspieranie uczniów szkół 

prowadzonych przez powiat z budżetu przeznaczonego na oświatę. 

 

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego nie zaakceptował propozycji dot. odstąpienia  

od przyznawania stypendiów Starosty Raciborskiego najzdolniejszym studentom  

– mieszkańcom powiatu raciborskiego na rzecz stypendiów Starosty Raciborskiego  

dla najzdolniejszych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski. Postanowił, że dokona analizy zapisów Uchwały Nr XLVI/437/2010 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zasad przyznawania Stypendiów 

Starosty Raciborskiego dla najzdolniejszych studentów – mieszkańców powiatu 

raciborskiego. W związku z powyższym polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury  

i Sportu przekazać na kolejne posiedzenie ww. Uchwałę wraz z ewentualną propozycją zmian 

jej zapisów. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. umorzenia 

pożyczki udzielonej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu w roku 2013. 

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

121380. 

Starosta poinformował, że Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu zwrócił się do Rady 

Powiatu Raciborskiego o umorzenie pożyczki w całości argumentując, iż pogarsza się 

sytuacja finansowa jednostki z powodu: 

1) konieczności samodzielnego regulowania rat za sprzęt i aparaturę medyczną zakupioną  

na wyposażenie bloku operacyjnego – 250 000,00 zł; 

2) wyższych kosztów utrzymania bloku operacyjnego w stosunku do wcześniej 

eksploatowanych sal zabiegowych – 700 000,00 zł; 

3) braku zapłaty przez NFZ za świadczenia wykonane ponad limit finansowany                             

przez Fundusz – 3 631 000,00 zł; 

4) konieczności usuwania we własnym zakresie wad oraz usterek sprzętu i aparatury 

medycznej, która ze względu na długi okres oczekiwania pomiędzy zakupem                                

a uruchomieniem straciła gwarancję. 

 

Odsetki od otrzymanej pożyczki Szpital spłacał w określonych umową terminach                                     

i wielkościach. 
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Skarbnik Powiatu przekazała, że zwróciła się do Biura Obsługi Prawnej tut. Starostwa  

o wydanie opinii w sprawie umorzenia omówione powyżej pożyczki. W opinii radcy 

prawnego umorzenie pożyczki: 

1) może być potraktowane jako obejście przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.                                   

o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 ze zm.) w zakresie dotyczącym 

udzielenia dotacji; 

2) należy sprawdzić czy umorzenie nie będzie stanowiło pomocy publicznej w rozumieniu 

Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2                          

ze zm.). 

 

Jak podkreśliła Skarbnik Powiatu z danych przedstawionych w omawianej karcie 

informacyjnej wynika, iż udział sprzedaży komercyjnej sprzedaży Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka stanowi kilka procent i umorzenie pożyczki nie będzie stanowić 

pomocy publicznej. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. umorzenia 

pożyczki udzielonej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu w roku 2013 

polecił Skarbnikowi Powiatu wystąpić z wnioskiem do Regionalnej Izby Obrachunkowej            

w Katowicach o wydanie opinii w sprawie możliwości umorzenia przez Powiat Raciborski 

ww. pożyczki.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu  

dot. wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej PKS w Raciborzu sp. z o. o. rozwiązanej  

z mocy prawa. 

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

122024. 

Starosta poinformował, że sporządzona w dniu 25 sierpnia br. opinia prawna przez radcę 

prawnego Martę Topór – Piórko dotyczy odpowiedzi na zapytanie: „Czy wynagrodzenie 

pobrane przez członków Rady Nadzorczej PKS sp. z o. o. w Raciborzu rozwiązanej z mocy 

prawa jest świadczeniem nienależnym oraz czy PKS sp. z o. o. w Raciborzu powinna 

dochodzić zwrotu wynagrodzenia od tych osób?”.  

Jak czytamy w ww. opinii ujawniono fakt, że członkowie Rady Nadzorczej PKS sp. z o. o. 

(zwanej dalej „radą”) Pan Henryk Kopel oraz Pan Ryszard Rudnik w dniu ich powołania  

do pełnienia funkcji członków w tym organie nadzoru, pełnili funkcje członków rad 

nadzorczych w innych spółkach, których jedynymi udziałowcami pozostawały jednostki 
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samorządu terytorialnego. Na skutek powyższego rada uległa rozwiązaniu z mocy prawa. 

Bezspornie mając na uwadze art. 4 ust. 1 w zw. z art. 14 ustawy z dnia 3 marca 2000 r.  

o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi rada uległa rozwiązaniu 

z mocy prawa na skutek „podwójnego” członkostwa w organie nadzoru spółek komunalnych 

wskazanych powyżej osób. Zdaniem radcy prawnego cytowane zapisy ww. ustawy mają 

charakter niezwykle restrykcyjny, a przewidziana w art. 14 sankcja nie jest proporcjonalna  

do dokonanego w niniejszej sprawie naruszenia. Zatem w ocenie radcy prawnego  

w przedstawionym stanie faktycznym zasadnym jest pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy 

w uzasadnieniu wyroku z dnia 3 marca 2005 r. II CK 471/2004, LexPolonica nr 391414, 

Biuletyn Sądu Najwyższego 2005/10, który brzmi: „Pozwani – jak się wydaje – aż do czasu 

swojej rezygnacji faktycznie wykonywali czynności zastrzeżone dla członków Rady 

Nadzorczej. W zależności od oceny staranności wykazywanej przy wykonywaniu tych 

czynności, ich użyteczności dla strony powodowej i czasu przeznaczonego na ich wykonanie, 

spełnienie świadczenia może być uznane w całości lub części za zgodne z zasadami 

współżycia społecznego (art. 411 pkt 2 kc). Mając na uwadze powyższe PKS sp. z o. o.  

w Raciborzu powinna zbadać wskazane przez Sąd Najwyższy okoliczności, biorąc pod uwagę 

również fakt udzielenia absolutorium członkom Rady przez Wspólnika, a następnie podjąć 

decyzję czy i w jakim zakresie zachodzą przesłanki z art. 411 pkt 2 kc. Wyniki powyższej 

analizy oraz podjęta decyzja wraz z uzasadnieniem powinny zostać przedstawione aktualnej 

Radzie Nadzorczej PKS sp. z o. o. w Raciborzu oraz Wspólnikom.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. wynagrodzenia 

członków Rady Nadzorczej PKS w Raciborzu sp. z o. o. rozwiązanej z mocy prawa polecił 

Naczelnikowi Wydziału Komunikacji i Transportu: 

1) przekazać opinię prawną sporządzoną w dniu 25 sierpnia 2013 r. Radzie Nadzorczej  

i Zarządowi spółki działającej pod firmą – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej 

w Raciborzu Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu z prośbą o ustosunkowanie się do niej  

i podjęcie stosownych działań oraz późniejsze przekazanie Zarządowi Powiatu informacji  

o zamierzeniach lub ewentualnie już podjętych decyzjach,  

2) o powyższym poinformować Powiat Wodzisławski, który jest wspólnikiem ww. spółki.  

 

Starosta przedstawił opinię prawną radcy prawnego Macieja Markowicza w sprawie 

naliczania wynagrodzenia i nagród rocznych dla Dyrektora SP ZOZ Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu za okres 2009 – 2013 sporządzoną w dniu 27 sierpnia 2013 r. 

Ww. opinia znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 122264. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z opinią prawną radcy prawnego  

Macieja Markowicza w sprawie naliczania wynagrodzenia i nagród rocznych dla Dyrektora 

SP ZOZ Szpitala Rejonowego w Raciborzu za okres 2009 – 2013 sporządzoną  

w dniu 27 sierpnia 2013 r. Mając na uwadze, że z ww. opinii wynika, że: 

1) Dyrektor SP ZOZ zobowiązany jest do zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń  

z tytułu wynagrodzenia za pracę w wysokości stanowiącej iloczyn liczby miesięcy 

wypłacania wynagrodzenia, począwszy od 01.07.2009 r. do 30.06.2013 r. oraz różnicy 

pomiędzy kwotą rzeczywiście mu wypłaconą (w każdym miesiącu) a kwotą 11 900,00 zł 

(należną za miesiąc),  

2) Dyrektor SP ZOZ zobowiązany jest do zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń  

z tytułu nagród rocznych w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą rzeczywiście 

mu wypłaconą (w każdym roku) a kwotą 35 700,00 zł  

Zarząd podjął decyzję o dochodzeniu od Pana Ryszarda Rudnika zwrotu nienależnie 

pobranych kwot. W celu przerwania biegu terminu przedawnienia Zarząd polecił radcy 

prawnemu Marcie Topór - Piórko: 

1) przygotować zawezwanie do próby ugodowej kierowane do Pana Ryszarda Rudnika  

o zwrot nienależnie pobranych kwot,  

2) opracować szczegółowy harmonogram postępowania w tej sprawie.  

 

Jak przekazał Starosta w ww. opinii wskazano, że roszczenie o zwrot nienależnie pobranych 

świadczeń jako, że są związane ze stosunkiem pracy, na podstawie art. 291 kodeksu pracy, 

przedawniają się po upływie 3 lat, stąd sugestia, aby przygotować zawezwanie do próby 

ugodowej kierowane do Pana Ryszarda Rudnika o zwrot nienależnie pobranych kwot. 

Podmiotem uprawnionym do wystąpienia o zwrot nienależnych świadczeń jest Starosta 

Raciborski.  

Jednocześnie Starosta poinformował, że wezwał pracowników tut. Starostwa, tj. Sekretarza 

Powiatu Beatę Bańczyk, Inspektora ds. zarządzania personelem OR Ewę Girek oraz radcę 

prawnego Barbarę Kowalską do złożenia pisemnych wyjaśnień przyjętego stanowiska  

w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz nagród rocznych dla Dyrektora SP ZOZ Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu za okres 2009 – 2013. 

 

W tym miejscu Starosta ogłosił przerwę w obradach Zarządu, proponując ich wznowienie  

po zakończeniu sesji Rady Powiatu Raciborskiego.  
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II część 

 

Ad. 1 

 

Po zakończeniu sesji, 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 

122281. 

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

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

Raciborskiego na 2013 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 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 

122280. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2013. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Ad. 2 

 

Starosta przedstawił: 

1) opinię Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z posiedzenia w dniu 26 sierpnia 2013 r.,  

która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 121462, 

2) opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz Komisji 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska ze wspólnego posiedzenia w dniu 27 sierpnia 2013 r., 

która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 123007, 

3) wnioski Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z posiedzenia w dniu 29 sierpnia 

2013 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 122519. 
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Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  udzielić odpowiedzi na:  

a) wniosek nr 1 (wspólnie ze Skarbnikiem Powiatu),  

b) wniosek nr 3,  

c) kwestię poruszoną przez radną Teresę Frencel (po przygotowaniu karty informacyjnej  

na posiedzenie Zarządu),  

d) uwagi i zapytania radnego Artura Wierzbickiego.  

Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów udzielić odpowiedzi  

na zapytania nr 1 i nr 2 dotyczące ZSO Nr 2 w Raciborzu oraz wspólnie z Kierownikiem 

Referatu Edukacji, Kultury i Sportu na uwagę dotyczącą ww. Zespołu zgłoszone  

przez radnego Artura Wierzbickiego,  

4) opinie Komisji Budżetu i Finansów z posiedzenia w dniu 2 września 2013 r.,  

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 122522.  

 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że w dniu 1 września br. wpłynął do Biura Rady mail 

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w sprawie przekazania na posiedzenie Komisji  

w dniu 2 września br. a następnie na bieżąco wszystkich opinii prawnych dotyczących kwestii 

poruszanych w skardze Pana Marka Labusa. Przewodniczący poprosił, aby do wiadomości 

Komisji trafiały wszelkie decyzje Zarządu w sprawach poruszanych w ww. skardze.  

Sekretarz Powiatu przekazała, że dotychczas sporządzone opinie prawne przekazano  

na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2 września br.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przychylił się do prośby Przewodniczącego Komisji 

Rewizyjnej, ustalając, że Komisja zostanie poinformowana o stanowiskach podjętych  

na dzisiejszym posiedzeniu, o których mowa była w końcowej I części obrad.  

 

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. Andrzej Chroboczek  

3. Józef Stukator  

4. Norbert Mika  

5. Piotr Olender  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 3 września 2013 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 3 września 2013 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zamiaru oddania w najem na czas 

nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ulicy Ludwika 4  

w Raciborzu. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej nadania statutu Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na powierzenie do realizacji zadania publicznego z zakresu administracji rządowej 

realizowanego przez Powiat Raciborski w obszarze pomocy społecznej i wspierania osób 

niepełnosprawnych. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyodrębnienia własności lokalu 

użytkowego nr 2 mieszczącego się w budynku położonym w Raciborzu przy ulicy 

Gamowskiej 3. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu Pani Grażynie Wójcik do składania oświadczeń woli 

związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem projektu pt. "Kraina Golężyców 

jako polsko - czeski produkt turystyczny. Od Hradca nad Morawicą do Raciborza". 

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

Powiatu Raciborskiego na 2013 rok.  

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2013. 

 


