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OR.II.0022.1.32.2013 

PROTOKÓŁ  NR 130/2013 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 10 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: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 129/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 3 września 2013 r. 

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

3. Sprawy różne. 

4. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 129/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 3 września 2013 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2  

 

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 

123335. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok, na wniosek Skarbnika Powiatu: 

1) zwiększył w Rozdziale 60014 o kwotę 100 000,00 zł plan dotacji celowej otrzymanej  

z Gminy Krzyżanowice zgodnie z umową nr SI.032.6.2013 z dnia 3 września 2013 r.  

z przeznaczeniem na realizację zadań: „Modernizacja odcinka kanalizacji deszczowej przy 

DP 3511S w Owsiszczach”, „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej  

DP 3529S w Bolesławiu”, „Przebudowa chodnika przy DP 3516S w Tworkowie”,  

2) zwiększył w Rozdziale 60014 o kwotę 100 000,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów z przeznaczeniem na realizację zadań: 

„Modernizacja odcinka kanalizacji deszczowej przy DP 3511S w Owsiszczach”, 

„Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej DP 3529S w Bolesławiu”, „Przebudowa 

chodnika przy DP 3516S w Tworkowie”,  

3) dokonał zmian w Rozdziale 80102 w planie wydatków Zespołu Szkół Specjalnych  

w Raciborzu z przeznaczeniem na prace związane z wykonaniem dodatkowego węzła 

sanitarnego – toalety dla uczniów oddziału rewalidacyjno – wychowawczego. 

 

Po zmianie, 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 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 

123338. 

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, dokonał zmian  

w Rozdziale 71014 w planie wydatków będących w dyspozycji Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami z przeznaczeniem na wydatki związane z uzyskaniem dokumentacji 

geodezyjnej dotyczącej nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.  

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany rocznego 



 3 

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. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie oddania  

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 

123184. 

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

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

nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ulicy Ludwika 4  

w Raciborzu, stanowiącej lokal użytkowy o powierzchni 20,23 m
2
. 

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

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie oddania 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 

123187. 

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

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

nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ulicy Ludwika 4  

w Raciborzu, stanowiącej lokal użytkowy o powierzchni 47,60 m
2
. 

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

 

Następnie Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

oddania 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 

123193. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie oddania w najem na czas 
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nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ulicy Ludwika 4  

w Raciborzu, stanowiącej lokal użytkowy o powierzchni 46,69 m
2
. 

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

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie oddania  

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 

123196. 

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

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

nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ulicy Ludwika 4  

w Raciborzu, stanowiącej lokal użytkowy o powierzchni 142,01 m
2
. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie oddania  

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 

123199. 

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

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

nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ulicy Ludwika 4  

w Raciborzu, stanowiącej lokal użytkowy o powierzchni 9,72 m
2
. 

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

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie oddania 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 

123200. 

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

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

nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ulicy Ludwika 4  
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w Raciborzu, stanowiącej lokal użytkowy o powierzchni 14,92 m
2
. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 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 

123361. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Zespołu Szkół 

Mechanicznych w Raciborzu – dochody i wydatki, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego  

w Raciborzu, Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, Powiatowego Zarządu Dróg  

w Raciborzu,  Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu. 

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z kartą informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. zaangażowania środków finansowych Referatu Spraw Społecznych na pokrycie kosztów 

utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka 

funkcjonujących na terenie innych powiatów. 

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

123596. 

Skarbnik Powiatu przypomniała, że Uchwałą Nr XXVII/271/2013 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2013 rok zwiększono budżet będący w dyspozycji Referatu Spraw 

Społecznych w rozdziale 85204 § 2320 o kwotę 67.486 zł z wolnych środków, o których 

mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Kwota 67.486 zł przeznaczona 

była na utworzenie rodzinnego domu dziecka. 

W związku z powyższym Zarząd polecił sprawdzić na koniec sierpnia br. zaangażowanie 

środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach 

zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka funkcjonujących na terenie innych powiatów. 

Na dzień 31 sierpnia 2013 r. plan wydatków w rozdziale 85204 § 2320 wynosi 335.906 zł, 

zaangażowanie 269.284,50 zł, różnica pomiędzy planem a zaangażowaniem 66.621,50 zł. 

Dnia 4 września 2013 r. Wydział Finansowy zwrócił się z zapytaniem do Referatu Spraw 

Społecznych nt. czy w rozdziale 85204 § 2320 do końca roku budżetowego zostaną 
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zaangażowanie i wydane wszystkie środki finansowe. W odpowiedzi Referat Spraw 

Społecznych poinformował, że nie jest w stanie przewidzieć jakie środki zostaną wydane  

do końca br., ponieważ „…Jedno z tych porozumień dotyczy wynagrodzenia prowadzącego 

rodzinny dom dziecka, kosztów utrzymania tegoż domu oraz kosztów remontu. Niemożliwe 

jest dokładne wyliczenie kosztów porozumienia, ponieważ wniosek o zapłatę kosztów remontu 

został na chwilę obecną dopiero przedstawiony Zarządowi Powiatu Kędzierzyńsko – 

Kozielskiemu. …”. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację nt. zaangażowania środków finansowych 

na koniec sierpnia br. na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach 

zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka funkcjonujących na terenie innych powiatów. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody  

na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu: „Odbudowa ogrodzenia murowanego  

w ZSE w Raciborzu”. 

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

123422. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wykonanie robót dodatkowych na zadaniu: 

„Odbudowa ogrodzenia murowanego w ZSE w Raciborzu” do kwoty 14 420,85 zł (brutto). 

Płatne ze środków zaplanowanych w dziale 801, rozdziale 80130, paragrafie 6050. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. realizacji polecenia Zarządu Powiatu Raciborskiego z posiedzenia w dniu 3 września 

2013 r. w sprawie przekazania 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. 

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

123550. 

Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotowej karty informacyjnej udzieliła obecna 

w tej części posiedzenia Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu Danuta Miensopust.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po analizie 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 

zdecydował o wprowadzeniu nw. zmian w uchwale: 
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1) stypendia winny być przyznawane studentom studiów pierwszego i drugiego stopnia  

oraz jednolitych studiów magisterskich (§ 3), 

2) student ubiegający się o uzyskanie stypendium winien legitymować się średnią ocen  

nie niższą niż 4,75 liczoną jako średnia arytmetyczna ocen z egzaminów i zaliczeń  

w ostatnim roku akademickim (§ 6 pkt 3), 

3) w przypadku szczególnie wybitnych osiągnięć studenta w jednej dziedzinie wiedzy  

na poziomie ogólnokrajowym lub międzynarodowym średnia ocen w ostatnim semestrze 

może być niższa niż 4,75, nie mniej niż 4,0 (§ 8),  

4) wnioski o przyznanie stypendiów winny zawierać zaświadczenie z uczelni o średniej ocen 

z egzaminów i zaliczeń za ostatni rok akademicki (§ 11 pkt 2) oraz rekomendację  

ze  strony macierzystej uczelni studenta potwierdzającą, iż uzyskane przez studenta  

wyniki pracy naukowej, osiągnięcia w konkursach oraz uczestnictwo w konferencjach  

i seminariach naukowych, uprawniają studenta do otrzymywania stypendium Starosty 

Raciborskiego, jednocześnie wzmacniając prestiż uczelni wyższej, 

5) maksymalny okres pobierania stypendium Starosty Raciborskiego to 2 lata akademickie 

(§ 23), 

6) maksymalna liczba przyznanych stypendiów w danym roku akademickim wynosi 3. 

 

W związku z powyższym Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

przygotować projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany ww. Uchwały, 

której zapisy wejdą w życie z nowym rokiem akademickim 2014/2015. 

Jednocześnie Zarząd zaakceptował wstępnie propozycję, aby co roku przyznawać  

1 stypendium dla doktorantów – mieszkańców powiatu raciborskiego, po ukończeniu 

pierwszego roku studiów doktoranckich na okres 1 roku. W związku z powyższym polecił 

Kierownikowi ww. Referatu przeanalizowanie możliwości formalno – prawnych dotyczących 

przyznawania ww. stypendiów i przedstawić je na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich  

dot. informacji o wysokości wpływów wykonanych przez Agencję Promocji Ziemi 

Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu (zwanej 

dalej Agencją), uzyskanych z tytułu sprzedaży biletów wstępu oraz wynajmu pomieszczeń, 

dziedzińca i urządzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

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

123127. 
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Sekretarz Powiatu przypomniała, że Zarząd Powiatu Raciborskiego w dniu 12 marca 2013 r. 

podjął uchwałę w sprawie ustalenia cennika biletów wstępu oraz cennika wynajmu 

pomieszczeń, dziedzińca i urządzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu przy ulicy 

Zamkowej 2, polecając jednocześnie Pani Grażynie Wójcik – Dyrektorowi Agencji – 

przygotowanie informacji o wysokości uzyskanych wpływów z tytułu sprzedaży biletów 

wstępu oraz wynajmu pomieszczeń, dziedzińca i urządzeń na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu i przedstawienie jej na jednym z wrześniowych posiedzeń Zarządu.  

W odpowiedzi na ww. polecenie, Pani Dyrektor Grażyna Wójcik, przekazała informację  

o dochodach wykonanych przez Agencję, w okresie od 1 stycznia 2013 r.  

do 31 sierpnia 2013 r., stanowiącą załącznik do omawianej karty informacyjnej. Zgodnie  

z przekazaną informacją dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń, dziedzińca i urządzeń  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu wyniosły 16 840,70 zł, a dochody z tytułu biletów 

wstępu, sprzedaży materiałów promocyjnych i publikacji oraz inne wyniosły 26 523,00 zł.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją o wysokości wpływów wykonanych 

przez Agencję Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu, uzyskanych z tytułu sprzedaży biletów wstępu oraz wynajmu 

pomieszczeń, dziedzińca i urządzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

 

Starosta poinformował, że w dniu dzisiejszym o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie 

Komisji Rewizyjnej.  

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 123486. 

 

Starosta przedstawił interpelacje zgłoszone przez radnych na XXXII sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 3 września 2013 r., które znajdują się w systemie informatycznym 

Mdok pod numerem UID 123777. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił: 

1) Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów udzielić odpowiedzi na: interpelację 

radnego Leonarda Malcharczyka tiret pierwszy, interpelację radnego Marka Kurpisa, 

interpelację Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego Władysława 

Gumieniaka tiret pierwszy, interpelację radnego Marcelego Klimanka tiret pierwszy,  

2) Kierownikowi Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego udzielić odpowiedzi  

na interpelację Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego Władysława 

Gumieniaka tiret drugi, zapytanie radnej Teresy Frencel,  

3) Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych udzielić odpowiedzi na interpelacje radnego 
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Marcelego Klimanka tiret drugi i trzeci, 

4) Naczelnikowi Wydziału Komunikacji i Transportu udzielić odpowiedzi na interpelację 

radnego Artura Wierzbickiego. 

 

Nawiązując do interpelacji radnego Leonarda Malcharczyka dotyczącej powołania 

pełnomocnika ds. budowy wodnego korytarza Odra-Dunaj Etatowi Członkowie Zarządu 

Powiatu Raciborskiego uznali, że na bieżąco zajmują się koordynacją zadań w tym zakresie, 

uczestnicząc także w razie potrzeby w spotkaniach czy rozmowach dotyczących 

przedmiotowej tematyki. W związku z powyższym Zarząd postanowił zwrócić się  

do ww. radnego z prośbą o sprecyzowanie, jakie inne zadania miałby wykonywać 

pełnomocnik powołany do realizacji ww. zadań.  

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Starosta poinformował, że pracownicy  

tut. Starostwa, tj. Sekretarz Powiatu Beata Bańczyk, Inspektor ds. zarządzania personelem OR 

Ewa Girek oraz radca prawny Barbara Kowalska złożyli pisemne wyjaśnienia dotyczące 

przyjętego stanowiska w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz nagród rocznych  

dla Dyrektora SP ZOZ Szpitala Rejonowego w Raciborzu za okres 2009 – 2013.  

W ramach ww. wyjaśnień radca prawny Barbara Kowalska przedstawiła opinię prawną  

w sprawie ustalania wynagrodzenia miesięcznego dla Dyrektora SP ZOZ Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu  sporządzoną w dniu 24 sierpnia 2013 r. 

Radca prawny Barbara Kowalska uważa, że wypłaconego dotychczas Dyrektorowi Szpitala 

wynagrodzenia miesięcznego (od dnia powołania na stanowisko do chwili obecnej)  

nie można traktować jako świadczenia nienależne, ponieważ praca była świadczona,  

a zgodnie z przepisami kodeksu pracy za świadczoną pracę należy się stosowne 

wynagrodzenie. W takiej sytuacji brak jest podstaw prawnych i faktycznych do tego,  

aby przeciwko Dyrektorowi wystąpić z powództwem o zwrot pobranego wynagrodzenia, 

traktując je jako świadczenie nienależne. W ocenie radcy prawnego takie powództwo będzie 

nieuzasadnione. Jak podkreśla radca prawny nie należy zapominać o fakcie, że w żadnym 

przypadku (od 2006 r.) przy ustalaniu wysokości miesięcznego wynagrodzenia nie zostały 

przekroczone wysokości wynikające z tzw. „ustawy kominowej”, co w niniejszej sprawie ma 

fundamentalne znaczenie.  

W tym miejscu Starosta przypomniał, że z przedstawionej na posiedzeniu Zarządu  

w dniu 3 września br. opinii prawnej radcy prawnego Macieja Markowicza w sprawie 

naliczania wynagrodzenia i nagród rocznych dla Dyrektora SP ZOZ Szpitala Rejonowego  
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w Raciborzu za okres 2009 – 2013 wynikało, 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. 

 

Mając na uwadze ww. opinię prawną radcy prawnego Macieja Markowicza  

Zarząd na poprzednim posiedzeniu podjął decyzję o dochodzeniu od Pana Ryszarda Rudnika 

zwrotu nienależnie pobranych kwot. W celu przerwania biegu terminu przedawnienia Zarząd 

polecił radcy prawnemu: 

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

o zwrot nienależnie pobranych kwot,  

2) opracować szczegółowy harmonogram postępowania w tej sprawie.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z opinią prawną radcy prawnego  

Barbary Kowalskiej w sprawie ustalania wynagrodzenia miesięcznego dla Dyrektora SP ZOZ 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu sporządzoną w dniu 24 sierpnia 2013 r.  

Biorąc pod uwagę, że ww. opinia prawna różni się od opinii prawnej radcy prawnego  

Macieja Markowicza w sprawie naliczania wynagrodzenia i nagród rocznych dla Dyrektora 

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

w dniu 27 sierpnia 2013 r. omawianej na posiedzeniu w dniu 3 września br. Zarząd 

zdecydował się zlecić niezależnemu prawnikowi sporządzenie opinii prawnej w ww. sprawie.  

W tym miejscu Starosta zapoznał zebranych z pismem radcy prawnego Macieja Markowicza 

w sprawie trybu postępowania w zakresie dochodzenia od Dyrektora SP ZOZ Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu nienależnie pobranego wynagrodzenia, które znajduje się  

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 123572. 

Radca prawny uważa, że: 

1) należy niezwłocznie wystąpić do sądu rejonowego, ogólnie właściwego dla przeciwnika 

– Dyrektora z wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej, gdzie wnioskodawcą będzie 

Szpital reprezentowany przez Starostę Raciborskiego, celem przerwania biegu terminu 
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przedawnienia roszczeń. Opłata sądowa od wniosku wynosi 40,00 zł i powinna zostać 

poniesiona przez Szpital (może zostać uiszczona w znakach opłaty sądowej lub w formie 

przelewu na konto sądu). W tym postępowaniu sąd nie rozstrzygnie sporu,   

2) niezależnie od powyższego należy wystosować do Dyrektora wezwanie do zapłaty,  

3) w przypadku odpowiedzi Dyrektora odmawiającej dobrowolnej zapłaty jeszcze  

przed terminem posiedzenia sądu wyznaczonego w ramach postępowania, o którym mowa 

w pkt 1, sprawę należy skierować na drogę postępowania sądowego – powództwa  

o zapłatę, cofając następnie wniosek o zawezwanie do próby ugodowej.  

 

W trakcie dyskusji dotyczącej trybu postępowania w zakresie dochodzenia od Dyrektora  

SP ZOZ Szpitala Rejonowego w Raciborzu nienależnie pobranego wynagrodzenia Członek 

Zarządu Powiatu Raciborskiego Piotr Olender zasugerował, aby w pierwszej kolejności 

zawezwać Pana Ryszarda Rudnika do próby ugodowej, o której mowa w pkt 1 pisma radcy 

prawnego Macieja Markowicza. Kolejne decyzje powinny zostać podjęte dopiero  

po otrzymaniu opinii prawnej, o którą Zarząd zdecydował się wystąpić do niezależnego 

prawnika.   

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z trybem postępowania w zakresie 

dochodzenia od Dyrektora SP ZOZ Szpitala Rejonowego w Raciborzu nienależnie pobranego 

wynagrodzenia postanowił rozpocząć podejmowane na dzień dzisiejszy działania  

od zawezwania do próby ugodowej kierowanego do Pana Ryszarda Rudnika o zwrot 

nienależnie pobranych kwot. Dalsze działania Zarządu podejmowane będą po uzyskaniu 

opinii prawnej, o której mowa powyżej.  

W związku z powyższym Zarząd polecił radcy prawnemu Marcie Topór – Piórko 

przygotowanie niezbędnych dokumentów do sądu rejonowego dotyczących zawezwania  

do próby ugodowej kierowanego do Pana Ryszarda Rudnika.  

 

Ad. 4 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji: 

1) Uchwały Nr XXXII/319/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 3 września 2013 r.  

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 20,23 m
2
; 

2) Uchwały Nr XXXII/320/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 3 września 2013 r.  

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
; 

3) Uchwały Nr XXXII/321/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 3 września 2013 r.  

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
; 

4) Uchwały Nr XXXII/322/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 3 września 2013 r.  

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
; 

5) Uchwały Nr XXXII/323/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 3 września 2013 r.  

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
; 

6) Uchwały Nr XXXII/324/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 3 września 2013 r.  

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
. 

 

Ustalił Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Józefa Stukatora jako nadzorującego 

wykonanie ww. Uchwał, a Referat Gospodarki Nieruchomościami odpowiedzialny za ich 

realizację. 

Karta informacyjna Referatu Gospodarki Nieruchomościami określająca realizację  

ww. Uchwał znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 123329. 

 

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. Norbert Mika  

5. Piotr Olender  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 10 września 2013 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 10 września 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. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie oddania w najem na czas 

nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ulicy Ludwika 4  

w Raciborzu, stanowiącej lokal użytkowy o powierzchni 20,23 m
2
. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie oddania w najem na czas 

nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ulicy Ludwika 4  

w Raciborzu, stanowiącej lokal użytkowy o powierzchni 47,60 m
2
. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie oddania w najem na czas 

nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ulicy Ludwika 4  

w Raciborzu, stanowiącej lokal użytkowy o powierzchni 46,69 m
2
. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie oddania w najem na czas 

nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ulicy Ludwika 4  

w Raciborzu, stanowiącej lokal użytkowy o powierzchni 142,01 m
2
. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie oddania w najem na czas 

nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ulicy Ludwika 4  

w Raciborzu, stanowiącej lokal użytkowy o powierzchni 9,72 m
2
. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie oddania w najem na czas 

nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ulicy Ludwika 4  

w Raciborzu, stanowiącej lokal użytkowy o powierzchni 14,92 m
2
. 

 


