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OR.II.0022.1.44.2013 

PROTOKÓŁ  NR 142/2013 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 3 grudnia 2013 r. i w dniu 6 grudnia 2013 r. 

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według list obecności, 

stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokołu.  

 Posiedzeniu przewodniczył Starosta Adam Hajduk.  

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie list obecności, wymagane 

quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał.  

   

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

I część – 3 grudnia 2013 r. godz. 08.00 

1. Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki działającej pod firmą 

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

w Raciborzu w dniu 26 listopada 2013 r.  

2. Przyjęcie Protokołu Nr 141/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 26 listopada 2013 r. 

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

5. Sprawy różne. 

6. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

II część – 6 grudnia 2013 r. godz. 08.00  

1. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

I część – 3 grudnia 2013 r. godz. 08.00 
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Ad. 1 

 

Na wstępie Starosta przypomniał, że Uchwałą Nr 141/730/2013 Zarządu Powiatu 

Raciborskiego z dnia 26 listopada 2013 r. został upoważniony jako pełnomocnik  

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 w dniu 26 listopada 2013 r. Z kolei zgodnie z zapisami 

Uchwały Nr 138/715/2013 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 29 października 2013 r.  

w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Powiatu Raciborskiego 

pełnomocnik po każdym zgromadzeniu wspólników składa Zarządowi Powiatu ustne 

sprawozdanie z powziętych uchwał oraz omawianych spraw.  

Mając na uwadze powyższe Starosta poinformował, że w obradach Nadzwyczajnego 

Zgromadzenia Wspólników spółki działającej pod firmą - Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu w dniu 26 listopada 2013 r. 

udział wzięli Wspólnicy Spółki, tj. Powiat Raciborski oraz Powiat Wodzisławski  

– reprezentowany przez Starostę Wodzisławskiego Tadeusza Skatułę. Zgromadzenie  

odbyło się w trybie art. 240 Kodeksu spółek handlowych, a więc bez formalnego zwołania,  

na Zgromadzeniu Wspólników obecny był cały kapitał zakładowy Spółki, to jest 5.030 

głosów uprawnionych do głosowania, tj. 4.795 głosów reprezentowanych przez Powiat 

Raciborski oraz 235 głosów reprezentowanych przez Powiat Wodzisławski. Porządek obrad 

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu 

jawnym i obejmował: 

1) podjęcie uchwały w sprawie akceptacji działania Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, którego celem jest 

dochodzenie od p. Henryka Kopla roszczeń z tytułu zwrotu nienależnie pobranych 

świadczeń pieniężnych związanych z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki 

w okresie od 24 maja 2010 r. do 10 lipca 2013 r., 

2) podjęcie uchwały w sprawie akceptacji działania Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, którego celem jest 

dochodzenie od p. Ryszarda Rudnika roszczeń z tytułu zwrotu nienależnie pobranych 

świadczeń pieniężnych związanych z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki 

w okresie od 24 maja 2010 r. do 10 lipca 2013 r. 
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Starosta Wodzisławski oświadczył, że mając na uwadze fakt, iż omawiane sprawy dotyczące 

Pana H. Kopla i Pana R. Rudnika miały miejsce w okresie, kiedy Powiat Wodzisławski  

nie był jeszcze udziałowcem Spółki, wobec tego Powiat Wodzisławski nie będzie brał udziału 

w głosowaniu nad uchwałami objętymi porządkiem obrad. Ponadto przekazał stanowisko 

prawne Powiatu Wodzisławskiego, zgodnie z którym projekty uchwał o treści 

zaproponowanej przez Zarząd Spółki nie mieszczą się w zakresie zastosowania przepisu  

art. 228 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i wg stanowiska prawnego Powiatu 

Wodzisławskiego leżą wyłącznie w kompetencjach Zarządu Spółki.  

Jak wyjaśnił Starosta, Prezes Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu  

Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu wspólnie z reprezentującym go prawnikiem, uzasadniali 

konieczność podjęcia ww. uchwał przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników  

tak, aby przy składaniu pozwu do sądu stanowisko reprezentowane przez Wspólników Spółki 

było jasno sprecyzowane. Ich zdaniem brak ww. uchwał mógłby spowodować odrzucenie 

pozwu, a to w konsekwencji mogłoby doprowadzić do ponownego ponoszenia kosztów  

za złożenie pozwu.  

Kontynuując sprawozdanie z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki  

w dniu 26 listopada br. Starosta poinformował, że po złożeniu oświadczenia przez Starostę 

Wodzisławskiego poddano pod głosowanie Uchwałę Nr 1/2013 z dnia 26 listopada 2013 r.  

w sprawie akceptacji działania Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej  

w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, którego celem jest dochodzenie  

od p. Henryka Kopla roszczeń z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych 

związanych z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie  

od 24 maja 2010 r. do 10 lipca 2013 r. 

Za przyjęciem Uchwały głosowano: ilość głosów oddanych – 4.795 głosów „za”, tj. 95,33 % 

głosów oddanych. W głosowaniu nie brało udziału 235 głosów, tj. 4,67 %.  

Następnie poddano pod głosowanie Uchwałę Nr 2/2013 z dnia 26 listopada 2013 r.  

w sprawie akceptacji działania Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej  

w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, którego celem jest dochodzenie  

od p. Ryszarda Rudnika roszczeń z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 

pieniężnych związanych z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie  

od 24 maja 2010 r. do 10 lipca 2013 r. 

Za przyjęciem Uchwały głosowano: ilość głosów oddanych – 4.795 głosów „za”, tj. 95,33 % 

głosów oddanych. W głosowaniu nie brało udziału 235 głosów, tj. 4,67 %.  
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Jak przekazał Starosta w wolnych wnioskach poruszono możliwość wspólnego finansowania 

przez powiaty zakupu nowych autobusów dla Spółki ze środków Programu Zintegrowane 

Inwestycje Terytorialne, którego działania finansowane są z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Ww. informacją Starosta zakończył sprawozdanie z Nadzwyczajnego Zgromadzenia 

Wspólników spółki działającej pod firmą - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej  

w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu w dniu 26 listopada 2013 r.  

 

Ad. 2 

 

Protokół Nr 141/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 26 listopada 

2013 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Rady 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 

138265. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

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

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 20 grudnia 2013 r. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2021. 

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

138267. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2013 – 2021 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 20 grudnia 2013 r. 
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Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia 

powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli 

i porządku publicznego na lata 2014-2016. 

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

137625. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości 

oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2014-2016  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 20 grudnia 2013 r. 

 

Ad. 4 

 

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 

137968. 

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

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

dokonał zmian w Rozdziale 85203 w planie wydatków będących w dyspozycji Referatu 

Spraw Społecznych polegających na przeniesieniu kwoty 4 380,00 zł z wydatków bieżących  

na wydatki majątkowe związane z zakupem urządzeń komputerowych do Środowiskowego 

Domu Samopomocy typu B.  

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

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła 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 

137945. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  
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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 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

137700. 

Starosta przekazał, że w Uchwale Nr XXXV/338/2013 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2013 rok Rada określiła maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd 

Powiatu Raciborskiego w roku budżetowym 2013, w związku z czym możliwe jest udzielenie 

przez Zarząd pożyczki długoterminowej w kwocie 2 000 000,00 zł Szpitalowi Rejonowemu 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. Starosta przypomniał, że w czasie uruchamiania Bloku 

Operacyjnego zakład poniósł duże koszty związane ze spełnieniem dodatkowych wymogów 

organów odbierających obiekt pod względem BHP i p. poż. Ponadto lecznica posiada 

niezapłacone przez Narodowy Fundusz Zdrowia tzw. nadwykonania kontraktów, które 

przekroczyły wartość 5 000 000,00 zł. W związku z czym pożyczka pozwoli Szpitalowi  

na utrzymanie płynności finansowej w grudniu 2013 r. oraz w pierwszych miesiącach 2014 r. 

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

pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu wniósł zmiany polegające na zmianie 

brzmienia § 1 ust. 3, który otrzymał brzmienie:  

„ 3. Spłata pożyczki nastąpi w następujących terminach: 

1)100 000,00 zł - do dnia 31.01.2014 r.; 

2)400 000,00 zł - do dnia 31.03.2014 r.; 

3)500 000,00 zł - do dnia 30.06.2014 r.; 

4)500 000,00 zł - do dnia 30.09.2014 r.; 

  5)500 000,00 zł - do dnia 29.12.2014 r.”. 

Ponadto Zarząd zdecydował, że oprocentowanie pożyczki wynosić będzie 2 % w stosunku 

rocznym.  

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki 



 7 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

W związku z powyższym Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych  

przygotowanie aneksu do umowy nr ZS.8023.2.1.2013 z dnia 7 stycznia 2013 r. jaką Powiat 

Raciborski zawarł z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem 

Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu dot. zamiany pożyczki krótkoterminowej  

na długoterminową.  

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

Uchwały dotyczącej zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Powiatu 

Raciborskiego. 

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

138244. 

Starosta poinformował, że Uchwałą Nr 138/715/2013 z dnia 29 października 2013 r. 

wprowadzono zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Powiatu 

Raciborskiego. W Uchwale określono, że nadzór właścicielski jest sprawowany przez Zarząd 

Powiatu w szczególności z udziałem m. in. pracownika nadzorującego przez którego rozumie 

się pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. prawnych w Biurze Obsługi Prawnej 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu. Aktualnie, ze względów organizacyjnych do 28 lutego 

2014 r. pracownikiem nadzorującym będzie osoba zatrudniona na stanowisku pracy  

ds. obsługi Zarządu Powiatu w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich  

tut. Starostwa. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej zasad 

nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Powiatu Raciborskiego. 

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

 

Ad. 5 

 

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 

137819. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, Zespołu 

Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w Raciborzu, Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, Domu Pomocy Społecznej „Złota 

Jesień” w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Raciborzu. 

 

Skarbnik Powiatu poinformowała o zmianach w planie finansowym PCPR w Raciborzu 

polegających na zwiększeniu środków finansowych o kwotę 2 785,00 zł z przeznaczeniem  

na zakup komputera. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił, aby Kierownik Referatu Spraw Społecznych wystąpił 

do ww. Dyrektora o wyjaśnienie zmian w planie finansowym jednostki polegających  

na zwiększeniu środków finansowych o kwotę 2 785,00 zł z przeznaczeniem na zakup 

komputera, skoro w 2012 r. proponowano jednostkom organizacyjnym Powiatu 

Raciborskiego przekazanie komputerów będących na wyposażeniu tut. Starostwa.  

Termin – 6 grudnia 2013 r.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SZ.272.40.2013 pn. „Organizacja 

i przeprowadzenie kursów dla uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz z Zespołu Szkół 

Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu w ramach projektu „Mam zawód – mam 

pracę w regionie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”. 

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

137982. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie środków finansowych  

na realizację zamówienia publicznego nr SZ.272.40.2013 pn. „Organizacja i przeprowadzenie 

kursów dla uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz z Zespołu Szkół Budowlanych  

i Rzemiosł Różnych w Raciborzu w ramach projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie” 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013”: 

1) w zakresie części nr 1 do kwoty 8 030,00 zł, czyli o 303,00 zł, 

2) w zakresie części nr 2 do kwoty 41 022,00zł, czyli o 6 012,00 zł. 
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Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. upamiętnienia 

zasłużonych raciborskich lekarzy poprzez nadanie ich imion poszczególnym salom 

operacyjnym Bloku Operacyjnego. 

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

136582. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przychylił się do opinii Dyrektora Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu zgodnie, z którą nie ma potrzeby upamiętnienia zasłużonych raciborskich 

lekarzy poprzez nadanie ich imion poszczególnym salom operacyjnym Bloku Operacyjnego, 

gdyż do tej pory nikt z przedstawicieli pracowników nie wyszedł z taką propozycją.  

W związku z powyższym polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych udzielić 

odpowiedzi na interpelację radnego Marcelego Klimanka. 

  

Starosta zaprezentował wniosek i opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji  

i Współpracy z Zagranicą z posiedzenia w dniu 19 listopada 2013 r., które znajdują się  

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 137726. 

Nawiązując do wniosku nr 1 z posiedzenia Komisji w dniu 19 listopada br. dot. wystąpienia 

do Gmin Powiatu Raciborskiego w sprawie przedstawienia idei powołania do życia „Koszyka 

Raciborskiego” oraz produktów, które Gminy mogłyby zaproponować do koszyka, Zarząd 

Powiatu Raciborskiego postanowił, że wystąpi do Przewodniczącego Komisji  

o doprecyzowanie w jaki sposób realizowana będzie w przyszłości ww. idea tak, aby móc 

przekazać ją Gminom. Po sprecyzowaniu wniosku przez Komisję Zarząd Powiatu 

Raciborskiego wystąpi do Gmin w powyższej sprawie. 

Ponadto Zarząd Powiatu Raciborskiego mając na uwadze dobrą, dalszą współpracę dotyczącą 

realizacji wniosków zgłaszanych podczas obrad Komisji Rady, postanowił, iż wystąpi  

do Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego z prośbą o zwrócenie uwagi 

Przewodniczącym na uporządkowanie zasad przyjmowania wniosków Komisji, które 

obejmować powinny sformułowanie wniosku, następnie jego odczytanie i poddanie  

pod głosowanie. Zgodnie z § 15 ust. 11 statutu Powiatu Raciborskiego wnioski i opinie 

Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów. Zdaniem zebranych respektowanie 

powyższych zasad przez wszystkich Przewodniczących Komisji przyczyni się sprawnej 

realizacji zadań samorządu powiatowego.  

 

Starosta przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 27 listopada 2013 r., 

który znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 137588. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił, aby Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów 

udzielił odpowiedzi na ww. wniosek.  

 

Starosta omówił interpelacje zgłoszone przez radnych na XXXV sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 26 listopada 2013 r., które znajdują się w systemie informatycznym 

Mdok pod numerem UID 138434. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił: 

1) Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu udzielić odpowiedzi na interpelację 

radnego Norbert Miki,  

2) Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów udzielić odpowiedzi na interpelację 

radnego Marcelego Klimanka oraz interpelację radnego Łukasza Kocura, 

3) Kierownikowi Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego udzielić odpowiedzi  

na interpelację nr 1 radnego Leona Fiołki,  

4) Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa udzielić 

odpowiedzi na interpelację nr 2 radnego Leona Fiołki,  

5) Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych udzielić odpowiedzi na zapytanie radnej 

Teresy Frencel. 

 

Starosta przedstawił interpelację radnego Artura Wierzbickiego dot. bezpiecznego dojazdu 

rowerem z Ocic do centrum Raciborza wzdłuż ul. Ocickiej. 

Ww. interpelacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 137759. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów 

udzielić odpowiedzi na ww. interpelację.  

 

Następnie Skarbnik Powiatu przedstawiła pisma Dyrektorów: Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu, Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

w Rudach w sprawie dokonania przesunięć środków finansowych.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

1) po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2  

w Raciborzu nr ZSO Nr 2.0331.26.2013 z dnia 26 listopada 2013 r. wyraził zgodę  

na dokonanie przesunięć środków finansowych w kwocie 1 800,00 zł z § 4260  

(Zakup energii) na § 4270 (Zakup usług remontowych), pod warunkiem że Referat 

Inwestycji i Remontów potwierdzi zasadność i konieczność wykonania remontów, 
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2) po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu  

nr ZSM.3014.97.13 z dnia 28 listopada 2013 r. wyraził zgodę na dokonanie przesunięć 

środków finansowych w kwocie 26 000,00 zł z § 4260 (Zakup energii) na § 4270 (Zakup 

usług remontowych), pod warunkiem że Referat Inwestycji i Remontów potwierdzi 

zasadność i konieczność wykonania remontów, 

3) po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  

w Raciborzu nr PPP 3120-01/9/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. wyraził zgodę  

na przesunięcie środków finansowych w kwocie 3 000,00 zł z § 4010 (Wynagrodzenia 

osobowe pracowników) na § 4110 (Składki na ubezpieczenia społeczne), 

4) po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  

w Rudach nr MOWR.301/24/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. wyraził zgodę  

na przesunięcie środków finansowych w kwocie 29 000,00 zł z § 4260 (Zakup energii)  

na § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia). 

O powyższym Skarbnik Powiatu poinformuje ww. Dyrektorów. 

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Skarbnik Powiatu przedstawiła odpowiedź 

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu na pytania dotyczące zwiększenia 

środków w rozdziale 80130 § 4410 – Podróże służbowe krajowe.  

Ww. odpowiedź znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 138195. 

Jak wyjaśnia Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu Szkoła ponosi wysokie 

wydatki związane z podróżami krajowymi w związku z koniecznością wyjazdów nauczycieli 

w ramach nauczania indywidualnego uczniów Szkoły. Nauczanie to zapewnione musi być 

dla: 

1) jednego ucznia z miejscowości Baborów (8 nauczycieli),  

2) jednego ucznia z miejscowości Kuźnia Raciborska (9 nauczycieli), 

3) jednego ucznia z miejscowości Owsiszcze (7 nauczycieli).  

 

Dodatkowo od 28 października br. koniecznym jest zapewnienie indywidualnego nauczania 

dla uczennicy przebywającej w Katolickim Ośrodku Wychowawczym i Terapii Młodzieży 

„Nadzieja” w Bielsku – Białej.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół 

Ekonomicznych w Raciborzu nr ZSE.Ra.301.54.2013 z dnia 29 listopada 2013 r.  

dot. wysokich wydatków związanych z podróżami służbowymi krajowymi polecił,  

aby Dyrektor na jednym z posiedzeń w styczniu 2014 r. przedstawił kwestie związane  
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z przyznanym nauczaniem indywidualnym w Szkole.  

 

Ad. 6 

 

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 Uchwały 

Nr XXXV/341/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Raciborskiego, położonej w Rudach przy ul. Szkolnej, na rzecz Gminy Kuźnia Raciborska. 

Ustalił  Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Józefa Stukatora jako nadzorującego 

wykonanie ww. Uchwały, a Referat Gospodarki Nieruchomościami odpowiedzialny za jej 

realizację. 

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

137615. 

 

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 XXXV/342/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 listopada 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 178,22 m
2
; 

2) Uchwały Nr XXXV/343/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 listopada 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 101,85 m
2
. 

Ustalił Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Józefa Stukatora jako nadzorującego 

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

realizację. 

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

137661. 
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II część – 6 grudnia 2013 r. godz. 08.00  

 

Starosta poinformował, że zwołanie posiedzenia w dniu dzisiejszym było konieczne  

ze względu na potrzebę zaopiniowania dodatkowych projektów uchwał Rady Powiatu 

Raciborskiego tak, aby można było je wysłać na sesję w dniu 20 grudnia 2013 r. w terminie 

określonym przez statut Powiatu Raciborskiego.  

 

Ad. 1 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator przedstawił projekt uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas 

oznaczony nieruchomości położonej przy ulicy Karola Miarki w Raciborzu. Poinformował,  

że obecnie przedmiotowa nieruchomość wydzierżawiona jest na rzecz TURKUS Sp. z o.o.  

z siedzibą w Raciborzu przy ulicy Karola Miarki 6 na mocy umowy z dnia 2 stycznia 2004 r. 

zawartej na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2013 r. Ponadto prowadzone jest 

postępowanie mające na celu jej sprzedaż. W przypadku nie wyłonienia nabywcy 

nieruchomości w przetargu ustnym nieograniczonym, zaplanowanym na dzień 30 grudnia 

2013 r., proponuje się wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas 

oznaczony - 6 miesięcy - z dotychczasowym dzierżawcą. 

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

138942. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony 

nieruchomości położonej przy ulicy Karola Miarki w Raciborzu oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 20 grudnia 2013 r. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator omówił projekt uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa nieodpłatnego 

użytkowania lokalu użytkowego nr 2, mieszczącego się w budynku nr 2A, położonym  

w Raciborzu przy ulicy Gamowskiej nr 3 na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. Przekazał,  

że w chwili obecnej przedmiotowy lokal został użyczony Samodzielnemu Publicznemu 

Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. J. Rostka w Raciborzu, w celu 
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prowadzenia działalności statutowej Szpitala, na okres niezbędny do ustanowienia prawa 

nieodpłatnego użytkowania lokalu nr 2, nie dłużej jednak niż na 3 lata.  Stosownie do art. 54 

ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej samodzielny publiczny 

zakład opieki zdrowotnej gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne 

użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 

terytorialnego oraz majątkiem własnym (otrzymanym lub zakupionym). Zważając  

na brzmienie powyższego przepisu konieczne jest ustanowienie na rzecz ww. podmiotu 

nieodpłatnego prawa użytkowania, które jest ograniczonym prawem rzeczowym. Zgodnie  

z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz § 3  

pkt 5 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr V/78/2003 Rady Powiatu Raciborskiego  

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

nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego oraz ich wydzierżawiania  

lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, do obciążenia nieruchomości ograniczonym 

prawem rzeczowym jest niezbędna zgoda Rady Powiatu Raciborskiego. 

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

139020. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa nieodpłatnego 

użytkowania lokalu użytkowego nr 2, mieszczącego się w budynku nr 2A, położonym  

w Raciborzu przy ulicy Gamowskiej nr 3 na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz postanowił 

o jego przekazaniu na sesję w dniu 20 grudnia 2013 r. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania 

statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. Poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały był 

omawiany w trakcie posiedzenia w dniu 19 listopada 2013 r. Wówczas Zarząd 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. Konsultacje trwają  

od 29 listopada br. i zakończą się w dniu 14 grudnia br. W związku z tym, iż w dniu 

dzisiejszym zostaną wysłane materiały do radnych na sesję w dniu 20 grudnia br. celowym 

jest, aby przedmiotowy projekt uchwały również dostarczyć radnym, a trakcie posiedzenia 
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Komisji Rady w dniu 17 grudnia br. poinformować radnych czy zostały zgłoszone jakieś 

opinie organizacji pozarządowych do ww. projektu. 

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

138740. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

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

o jego przekazaniu na sesję w dniu 20 grudnia 2013 r. 

 

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 w dniu 3 grudnia 2013 r.: 

1. Adam Hajduk  

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

3. Józef Stukator  

4. Norbert Mika  

5. Piotr Olender  

 

 

Podpisy Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego obecnych na posiedzeniu, zgodnie  

z listą obecności w dniu 6 grudnia 2013 r.: 

1. Adam Hajduk  

2. Andrzej Chroboczek  

3. Józef Stukator  

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

5. Piotr Olender  
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Załączniki: 

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

2. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 6 grudnia 2013 r.  

3. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 3 grudnia 2013 r.  

i w dniu 6 grudnia 2013 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2013 rok.  

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2013. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pożyczki Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej zasad 

nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Powiatu Raciborskiego. 


