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OR.II.0022.1.46.2013 

PROTOKÓŁ  NR 144/2013 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 17 grudnia 2013 r. i w dniu 20 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 – 17 grudnia 2013 r. godz. 08.00 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 143/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 10 grudnia 2013 r. 

2. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. zwiększenia zatrudnienia                        

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu. 

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

5. Sprawy różne. 

6.  Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

7.  Inna tematyka. 

 

II część – 20 grudnia 2013 r. po sesji  

1. Sprawy różne.  

 

 

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 3 do niniejszego protokołu. 
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I część – 17 grudnia 2013 r. godz. 08.00 

 

Starosta poinformował, że w dniu dzisiejszym odbędzie się I część posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego, a II część będzie miała miejsce po sesji Rady Powiatu Raciborskiego 

w dniu 20 grudnia 2013 r. ze względu na konieczność rozstrzygnięcia otwartego konkursu 

ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

promocji i ochrony zdrowia pn. „Psychologiczna opieka nad chorym, rodziną pacjenta  

w czasie choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem pracowników hospicjum w latach 

2014 – 2016”. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 143/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 10 grudnia               

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

 

Ad. 2 

 

Starosta przywitał na posiedzeniu Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu 

Mirosława Ruszkiewicza, informując, że przedmiotem obrad dzisiejszego posiedzenia                  

jest karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. zwiększenia zatrudnienia                        

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu. Starosta przekazał, że Dyrektor zwrócił                 

się z prośbą o wyrażenie zgody na zwiększenie zatrudnienia w Urzędzie o 1 etat,                     

na stanowisku ds. rejestracji bezrobotnych. Następnie poprosił Dyrektora Ruszkiewicza                   

o omówienie przedmiotowego tematu. 

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

139824. 

Na wstępie Dyrektor Mirosław Ruszkiewicz rozdał zebranym pismo nt. rejestracji 

bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu. Zaznaczył, że zatrudnienie 

dodatkowego pracownika na stanowisku ds. rejestracji bezrobotnych pozwoliłoby                         

na skrócenie kolejek, czasu oczekiwania bezrobotnych na rejestrację i poprawiłoby wizerunek 

Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu. 

Następnie Dyrektor poinformował, że w Referacie ds. ewidencji, świadczeń i informacji 

aktualnie na stanowisku ds. rejestracji zatrudnione są dwie osoby, które zajmują się rejestracją 
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osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Czas rejestracji jednej osoby zajmuje od 20 do 50 

minut w zależności od ilości przekładanych dokumentów przez bezrobotnego oraz od dużej 

ilości oświadczeń, które bezrobotny musi wypełnić. Ponadto zgodnie rozporządzeniem 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji 

bezrobotnych i poszukujących pracy od maja br. Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu 

realizuje rejestrację osób bezrobotnych i poszukujących pracy przez Internet. Dyrektor dodał, 

że w urzędzie zainstalowany jest tzw. system kolejkowy, czyli automat wydający bilety                    

z numerkiem do rejestracji. Jednego dnia wydawanych jest około 30 numerków. Osoby, które 

bezpośrednio zgłaszają się do urzędu w sprawie rejestracji muszą ustąpić miejsca w kolejce 

osobom, które dokonały zgłoszenia do rejestracji poprzez Internet.  

Dyrektor Ruszkiewicz podkreślił, że w województwie śląskim Powiat Raciborski plasuje                 

się na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o rejestrację osób bezrobotnych powracających                   

z zagranicy. Zgodnie z koordynacją systemu zabezpieczeń społecznych, osoby pracujące            

za granicą są zobowiązane do złożenia dodatkowych oświadczeń oraz przygotowania przez 

pracowników dokumentacji do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w celu uzyskania prawa         

do zasiłku, co wydłuża znacznie czas ich rejestracji. 

Zgodnie z danymi statystycznymi PUP rejestracji dokonało w: grudniu 2012 r. - 420 osób, 

styczniu 2013 r. - 583 osoby, lutym 2013 r. - 488 osób, marcu 2013 r. - 442 osoby.                                                                                                  

W dalszej kolejności Dyrektor Ruszkiewicz przekazał, że w okresie jesienno-zimowym 

wzmożony jest napływ osób chcących nabyć status osoby bezrobotnej. Miesiąc grudzień,                

to czas, kiedy rejestrują się w większości osoby powracające z zagranicy. Natomiast miesiąc 

styczeń/luty to okres wzmożonej rejestracji osób, którym umowa o pracę zakończyła                     

się z końcem poprzedniego roku. Dyrektor podkreślił, że w tym okresie czas oczekiwania                

na rejestrację znacznie się wydłuża, czego następstwem są duże kolejki i niezadowoleni 

petenci. Aby tego uniknąć, należałoby wzmocnić rejestrację poprzez zatrudnienie 

dodatkowego pracownika. Zwiększenie zatrudnienia w Urzędzie o 1 etat na stanowisku              

ds. rejestracji to wydatek z rzędu około 30 tys. zł. Ponadto Dyrektor Ruszkiewicz wyjaśnił,                      

że ze względu na szeroki zakres czynności na pozostałych stanowiskach w Referacie                    

ds. ewidencji, świadczeń i informacji, brak jest możliwości jakichkolwiek ruchów kadrowych 

w tym Referacie.  

Następnie Dyrektor zwrócił uwagę, że z początkiem 2014 r. wchodzą w życie zmiany                    

do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, które nakładają  

na pracowników Powiatowych Urzędów Pracy, w tym rejestrujących osoby bezrobotne, 

dodatkowe zadania związane z profilowaniem bezrobotnych pod względem posiadanych 



 4 

kwalifikacji, które będą dokonywane już na etapie rejestracji. Realizacja tych zadań znacznie 

wydłuży czas rejestracji. 

Pismo nt. rejestracji bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu 

przygotowane przez Dyrektora znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem 

UID 141612.  

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

0 głosów wstrzymujących – po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. zwiększenia 

zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu z uwagi na ograniczone możliwości 

budżetu Powiatu Raciborskiego na 2014 r. rozpatrzył negatywnie prośbę Dyrektora  

o przyznanie dodatkowego etatu na stanowisko ds. rejestracji. Jednakże Zarząd mając  

na względzie konieczność zwiększenia zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy  

w Raciborzu zdecydował, że do przedmiotowej sprawy powróci pod koniec marca 2014 r.,  

po ostatecznym rozstrzygnięciu wysokości części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 r. 

dla Powiatu Raciborskiego. Po otrzymaniu ww. subwencji i przeanalizowaniu budżetu 

Powiatu Raciborskiego, Zarząd rozpatrzy możliwość dodatkowego zatrudnienia  

w ww. jednostce. Jednocześnie Zarząd dopuścił możliwość zatrudnienia dodatkowej osoby  

na 2 – 3 miesiące w czasie, gdy rejestruje się najwięcej osób bezrobotnych. 

Na tym spotkanie zakończono. 

 

Ad. 3  

 

Skarbnik Powiatu omówiła nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego                  

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok. Poinformowała, 

że do ww. wersji projektu uchwały wprowadzono n/w zmiany: 

1) w Rozdziale 01005 o kwotę 1 993 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu kar pieniężnych, 

w związku z opóźnieniem w oddaniu przedmiotu umowy dot. realizacji zadania „Odbudowa, 

konserwacja rowów, remont mostów i przepustów realizowanych w ramach 

zagospodarowania poscaleniowego na obrębach Maków i Kornice w gminie Pietrowice 

Wielkie – etap I”, 

2) w Rozdziale 75495 o kwotę 20 000 zł zwiększa się plan dotacji otrzymanej z Komendy 

Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, z przeznaczeniem                            

na dofinansowanie przeglądu okresowego samochodu – drabina KPPSP R-rz, 

3) w Rozdziale 01005 o kwotę 1 993 zł zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji 

Wydziału Geodezji w związku z realizacją zadania „Odbudowa, konserwacja rowów, remont 
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mostów i przepustów realizowanych w ramach zagospodarowania poscaleniowego                         

na obrębach Maków i Kornice w gminie Pietrowice Wielkie – etap I”, 

4) w Rozdziale 75495 o kwotę 20 000 zł zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, z przeznaczeniem na przegląd okresowy 

samochodu – drabina. 

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 nową wersję projektu 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. 

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

Raciborskiego o wycofanie z porządku obrad ww. projektu uchwały przekazanego pismem   

nr OR.II.0022.3.11.2013 z dnia 6 grudnia 2013 r. oraz na posiedzenie Komisji Budżetu                          

i Finansów w dniu 17 grudnia 2013 r.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego                    

na lata 2013 – 2021. Przekazała, że w przedmiotowym projekcie ww. uchwały uaktualniono 

kwoty,  które wynikały z dokonanych zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2013 rok.  

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 nową wersję projektu 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. 

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

Raciborskiego o wycofanie z porządku obrad ww. projektu uchwały przekazanego pismem   

nr OR.II.0022.3.11.2013 z dnia 6 grudnia 2013 r. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator zaprezentował projekt uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia planu zrównoważonego rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego dla Powiatu Raciborskiego.  
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

139905. 

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 przyjęcia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu 

zbiorowego dla Powiatu Raciborskiego oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 14 stycznia 2014 r. 

 

Następnie Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia sprawozdania Starosty Raciborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa                      

i Porządku za 2013 rok. 

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

140003. 

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 przyjęcia sprawozdania Starosty Raciborskiego z działalności 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 rok oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję 

w dniu 14 stycznia 2014 r. 

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu omówiła 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 

140491. 

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

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

sprostował oczywistą omyłkę pisarską w uzasadnieniu Załącznika Nr 1 do projektu                     

ww. uchwały w ten sposób, że skreśla się Rozdział 85204 i wstawia się na to miejsce 

Rozdział 85201. 

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. 
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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 

140492. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2013. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator zapoznał zebranych z projektem 

uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia Panu Józefowi Stukatorowi – 

Członkowi Zarządu Powiatu Raciborskiego upoważnienia do reprezentowania Powiatu 

Raciborskiego na XIX Walnym Zgromadzeniu Członków Związku Stowarzyszeń pod nazwą 

„Śląski Ogród Botaniczny” w dniu 17 grudnia 2013 r. 

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

140909. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator poinformował, że w dniu dzisiejszym 

w Mikołowie, odbędzie się XIX Walne Zgromadzenie Członków Związku Stowarzyszeń                   

pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny”. W porządku obrad przewidziano m. in. podjęcie 

uchwał w sprawach zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Związku 

Stowarzyszeń za 2013 r. oraz projektu planu działalności statutowej na 2014 r. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia Panu Józefowi Stukatorowi 

– Członkowi Zarządu Powiatu Raciborskiego upoważnienia do reprezentowania Powiatu 

Raciborskiego na XIX Walnym Zgromadzeniu Członków Związku Stowarzyszeń pod nazwą 

„Śląski Ogród Botaniczny” w dniu 17 grudnia 2013 r. 

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

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu 

ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

promocji i ochrony zdrowia. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

140549. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji konkursowej                  

do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji 

zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu promocji i ochrony zdrowia,                       

po wprowadzeniu na wniosek Wicestarosty poprawki polegającej na zmianie brzmienia                   

§ 3 ww. uchwały, który otrzymał brzmienie: 

„§ 3. Zadaniem Komisji jest ocena formalna i merytoryczna ofert złożonych w ramach 

otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu promocji i ochrony zdrowia pn. „Psychologiczna opieka                       

nad chorym, rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem 

pracowników hospicjum w latach 2014 – 2016”.”. 

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

 

Ad. 5  

 

W tym miejscu Zarząd, mając na uwadze przyjęte przez Zarząd Powiatu Raciborskiego 

zasady wynagradzania prowadzących rodzinne domy dziecka, które zostały określone                     

w założeniach projektu Programu rozwoju pieczy zastępczej dla powiatu raciborskiego                 

w zakresie tworzenia rodzinnych domów dziecka (obowiązujące od 1 lipca 2013 r.), 

postanowił wycofać z porządku obrad w dniu 17 grudnia 2013 r. kartę informacyjną Referatu 

Spraw Społecznych dot. zwiększenia wynagrodzenia dla prowadzących rodzinny dom 

dziecka. Zarząd polecił Wicestaroście udzielić odpowiedzi w ww. sprawie.   

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

139988. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Spraw Społecznych                                

dot. dofinansowania w 2014 roku wypoczynku dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnej 

pieczy zastępczej. 

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

139435. 
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Wicestarosta poinformował, że zgodnie z poleceniem Zarządu Powiatu Raciborskiego                     

wystąpiono  do ościennych powiatów, których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych 

działających na terenie Powiatu Raciborskiego, z zapytaniem czy powiat dofinansuje 

wypoczynek swoich dzieci. Następnie przedstawił deklaracje poszczególnych powiatów  

w sprawie dofinansowania wypoczynku dzieci. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną Referatu Spraw 

Społecznych dot. dofinansowania w 2014 roku wypoczynku dzieci i młodzieży przebywającej 

w rodzinnej pieczy zastępczej postanowił, że do ww. sprawy powróci na posiedzeniu Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w styczniu 2014 r. Jednocześnie polecił Kierownikowi Referatu 

Spraw Społecznych dokonanie szerszej analizy ww. problematyki i przygotowanie 

dodatkowych informacji, celem omówienia rozwiązań dofinansowania wypoczynku dzieci             

i młodzieży przebywającej w rodzinnej pieczy zastępczej. Zarząd w terminie późniejszym 

ustali zakres ww. informacji. 

 

Sekretarz Powiatu zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego i Spraw 

Obywatelskich dot. dalszego postępowania w sprawie wynagrodzenia Dyrektora 

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

Rostka w Raciborzu. 

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

140789. 

Sekretarz Powiatu przypomniała, że na wniosek Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu               

10 września 2013 r. zwrócono się do Działu Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych 

Wydawnictwa „PROFIL” we Wrocławiu ze zleceniem dokonania analizy prawnej w zakresie 

wynagrodzenia i nagród rocznych Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu naliczonych  

i wypłaconych w latach 2006 – 2013. Zarząd Powiatu Raciborskiego na posiedzeniu w dniu 

10 grudnia 2013 r. wstępnie zapoznał się z opinią prawną sporządzoną przez dr. Jacka 

Borowicza z Wydawnictwa „PROFIL”.                           

Sekretarz Powiatu przekazała, że opinia prawna w sprawie wynagrodzenia dyrektora SPZOZ 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu sporządzona przez dr. Jacka Borowicza z szeroko 

opisanym kontekstem faktycznym i prawnym  zawiera propozycje następujących rozwiązań: 

 1) przyjąć, że Starosta (jako organ jednoosobowy) miał kompetencję w zakresie 

dokonywania czynności w sprawach ze stosunku pracy kierownika spzoz, w tym ustalenia 

wynagrodzenia, 
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 2) przyjąć, że organem właściwym w zakresie ustalenia wynagrodzenia jest Zarząd 

Powiatu (jako organ kolegialny), który dla uniknięcia rozbieżnych interpretacji mógłby 

aktualnie podjąć uchwałę o ustaleniu wynagrodzenia dyrektora w okresach spornych. 

Sekretarz Powiatu wyjaśniła, że biorąc pod uwagę rozważania przedstawione w ww. opinii 

prawnej należy stwierdzić, że za nienależne świadczenie można uznać wynagrodzenie                     

w części przekraczającej granice finansowe określone tzw. ustawą „kominową”. 

Następnie Sekretarz Powiatu przekazała, że opinia prawna, o której mowa wyżej podkreśla 

dodatkowo, że o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych można 

by mówić wyłącznie w tej sytuacji, gdyby nie dochodzona była kwota wynagrodzenia 

przekraczająca granice określone ustawą „kominową”. Ponadto należy zwrócić uwagę,                    

że Dyrektor od momentu powołania na stanowisko bezsprzecznie wykonywał pracę,                

zatem trudno mówić o nienależnym charakterze wynagrodzenia (w granicach ustawy 

„kominowej”). 

Po dyskusji, obecni na posiedzeniu Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego                           

po zapoznaniu się z kartą informacyjną Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich                   

dot. dalszego postępowania w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu  

postanowili, że decyzję w ww. sprawie podejmą w II części posiedzenia Zarządu, po sesji 

Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 20 grudnia 2013 r. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

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

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

140510. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu z dnia 10 i 12 grudnia 2013 r., Zespołu Szkół 

Specjalnych w Raciborzu, Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, 

Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego                       

w Raciborzu, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Raciborzu z dnia 10 i 16 grudnia 

2013 r., Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, Powiatowego Urzędu Pracy                   

w Raciborzu, Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej 

i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, Młodzieżowego 

Domu Kultury w Raciborzu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu.  
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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 Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały                        

Nr XXXV/344/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie 

Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z 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 na 2014 rok. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych określająca realizację ww. Uchwały 

znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 139751. 

 

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 Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały                       

Nr XXXV/345/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie 

wyboru podmiotu, który dokona badania sprawozdania finansowego Samodzielnego 

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

w Raciborzu, sporządzonego na dzień 31.12.2013 r. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych określająca realizację ww. Uchwały 

znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 139748. 

 

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 Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały                       

Nr XXXV/346/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej mającej                 

na celu zmianę wierzycieli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego  im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.    

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Spraw 
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Społecznych odpowiedzialny za jej realizację. 

Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych określająca realizację ww. Uchwały 

znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 139747. 

 

Ad. 7  

 

Wicestarosta przedstawił informację Przewodniczącego Komisji konkursowej                         

dot. otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadań publicznych Powiatu 

Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej polegających na prowadzeniu domu pomocy 

społecznej. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem 140703. 

Wicestarosta – jako przewodniczący ww. Komisji – przekazał, że dokonano oceny ofert 

złożonych w ramach konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadań publicznych                     

w  zakresie pomocy społecznej pn.: 

 1) „Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego ponadgminnego, 60 miejscowego domu 

pomocy społecznej przeznaczonego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

intelektualnie”; 

 2) „Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego ponadgminnego, 170 miejscowego 

domu pomocy społecznej przeznaczonego dla osób przewlekle psychicznie chorych”. 

Wicestarosta dodał, że w wyznaczonym terminie tj. do dnia 18 listopada 2013 r.                    

do godz. 15.30 wpłynęły następujące oferty: 

 1) na zadanie nr 1 – Zgromadzenia S.S. Franciszkanek Marii Nieustającej Pomocy                      

z siedzibą władz generalnych w Krzyżanowicach przy ul. Kolejowej 4, 

 2) na zadanie nr 2 – Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej z siedzibą władz 

prowincjalnych w Branicach przy ul. Szpitalnej 6. 

Oferty zostały złożone w prawidłowo oznaczonych kopertach, w związku z czym Komisja 

dokonała ich sprawdzenia pod względem formalnym. Komisja stwierdziła, iż złożone oferty 

spełniają wymogi formalne. Następnie komisja omówiła i oceniła oferty pod względem 

merytorycznym. W wyniku oceny: 

 1) oferta na zadanie nr 1 otrzymała 102 punkty na 105 możliwych, przez co spełniła 

wymóg uzyskania co najmniej 60% możliwych do zdobycia punktów, 

 2) oferta na zadanie nr 2 otrzymała 102 punkty na 105 możliwych, przez co spełniła 

wymóg uzyskania co najmniej 60% możliwych do zdobycia punktów. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował propozycję dot. powierzenia do realizacji 
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zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej pn: 

1) „Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego ponadgminnego, 60 miejscowego 

domu pomocy społecznej przeznaczonego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

intelektualnie” Zgromadzeniu S.S. Franciszkanek Marii Nieustającej Pomocy                       

z siedzibą władz generalnych w Krzyżanowicach przy ul. Kolejowej 4; 

2) „Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego ponadgminnego, 170 miejscowego 

domu pomocy społecznej przeznaczonego dla osób przewlekle psychicznie chorych” 

Zgromadzeniu Sióstr Maryi Niepokalanej z siedzibą władz prowincjalnych                         

w Branicach przy ul. Szpitalnej 6. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Raciborzu Nr DF.3012-26/2/2013 z dnia 9 grudnia 2013 r.                            

dot. wyjaśnień w sprawie zmian w planie finansowym jednostki z przeznaczeniem na zakup 

komputera.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem 139670. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem pokontrolnym z kontroli Komisji 

Rewizyjnej przeprowadzonej w okresie od 22 października 2013 r. do 10 grudnia 2013 r.                    

w Starostwie Powiatowym w Raciborzu dot. wykonania Uchwał Rady Powiatu Raciborskiego 

podjętych na sesjach w 2012 r. Kontrola wykazała pełną i prawidłową realizację zadań 

związanych z wykonaniem uchwał podjętych przez Radę Powiatu w 2012 r.  

Ww. protokół pokontrolny znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

140059. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Prezesa Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach Nr WA-4102/460/2013 z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie 

wydania pozytywnej opinii: 

 1) o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Raciborskiego projekcie uchwały budżetowej                   

na 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, 

 2) o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 1. 168.779 zł przedstawionego                     

w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok Powiatu Raciborskiego, 

 3) o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Raciborskiego projekcie uchwały w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2021. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 139774. 
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Następnie Skarbnik Powiatu przedstawiła pismo Dyrektora Poradni Psychologiczno - 

Pedagogicznej w Raciborzu Nr PPP 3120-01/16/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z dodatkowymi informacjami Dyrektora Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej w Raciborzu w sprawie przesunięcia środków finansowych                

w Rozdziale 85406 na § 4410 (Podróże służbowe krajowe) wprowadzone Zarządzeniem 

Dyrektora Nr 18/2013 z dnia 6 grudnia 2013 r. 

Jednocześnie Zarząd polecił uwzględnić Inspektorowi ds. Kontroli Zarządczej w Planie 

kontroli na 2014 r. kontrolę w zakresie podróży służbowych (zasady udzielania i rozliczania) 

w jednostkach podległych Powiatowi Raciborskiemu. 

 

Starosta zapoznał obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego                            

z wnioskami o przyznanie nagród dla Dyrektorów następujących jednostek organizacyjnych 

Powiatu Raciborskiego: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu,  Domu 

Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego w Raciborzu, Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, Powiatowego Urzędu 

Pracy w Raciborzu, Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości                

na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

 

W tym miejscu Starosta ogłosił przerwę w obradach Zarządu, informując o ich wznowieniu 

po zakończeniu sesji Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 20 grudnia 2013 r.  

 

 

Protokołowała: 

Agnieszka Bosianek  

 

 

 

II część – 20 grudnia 2013 r. po zakończeniu sesji  

 

Ad. 1 

 

Starosta przywitał na posiedzeniu Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego Adama 

Wajdę oraz Przewodniczących: Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Ryszarda 

Winiarskiego, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Adriana Plurę oraz Komisji 
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Rewizyjnej Łukasza Kocura. Poinformował, że w trakcie I części posiedzenia Członkowie 

Zarządu omawiali kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich  

dot. dalszego postępowania w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.  

Starosta przypomniał, że w powyższej sprawie uzyskano 2 opinie prawne, jedną sporządzoną 

przez radców prawnych aktualnie świadczących obsługę prawną na rzecz tut. Starostwa  

i drugą sporządzoną przez radcę prawną Barbarę Kowalską, która zatrudniona była  

w tut. Starostwie do 2012 r.  

Z kolei realizując wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego zwrócono się  

do Działu Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych Wydawnictwa PROFIL we Wrocławiu 

ze zleceniem dokonania analizy prawnej w zakresie wynagrodzenia i nagród rocznych 

Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu naliczonych i wypłaconych w latach 2006  

– 2013. Opinia prawna w sprawie wynagrodzenia ww. Dyrektora została sporządzona  

przez dr Jacka Borowicza i jest zbieżna z opinią radcy prawnego Barbary Kowalskiej.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2013 r. wstępnie zapoznał 

się z ww. opinią prawną. 

W dalszej kolejności głos zabrała Sekretarz Powiatu Beata Bańczyk, która przypomniała,  

że opinia prawna w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu sporządzona przez dr Jacka Borowicza z szeroko opisanym kontekstem 

faktycznym i prawnym  zawiera propozycje następujących rozwiązań: 

 

1) przyjąć, że Starosta (jako organ jednoosobowy) miał kompetencję w zakresie dokonywania 

czynności w sprawach ze stosunku pracy kierownika spzoz, w tym ustalenia 

wynagrodzenia, 

2) przyjąć, że organem właściwym w zakresie ustalenia wynagrodzenia jest Zarząd Powiatu 

(jako organ kolegialny), który dla uniknięcia rozbieżnych interpretacji mógłby aktualnie 

podjąć uchwałę o ustaleniu wynagrodzenia dyrektora w okresach spornych. 

 

Sekretarz Powiatu podkreśliła, że biorąc pod uwagę rozważania przedstawione w opinii 

prawnej należy stwierdzić, że za nienależne świadczenie uznać należy wyłącznie 

wynagrodzenie w części przekraczającej granice finansowe określone ustawą „kominową”. 

Ta teza zgodna jest z wezwaniem nr OR.I.2123.11.2013 z dnia 15 lipca 2013 r. skierowanym 

do Dyrektora Szpitala do dobrowolnego zwrotu kwoty 17.720,24 zł, co zostało uznane także 

przez Dyrektora i zwrócone. 
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Opinia prawna, o której mowa wyżej podkreśla dodatkowo, że o odpowiedzialności Starosty 

za naruszenie dyscypliny finansów publicznych można by mówić wyłącznie w tej sytuacji, 

gdyby nie dochodzona była kwota wynagrodzenia przekraczająca granice określone ustawą 

„kominową”. Trudno mówić o nienależnym charakterze wynagrodzenia Dyrektora  

(w granicach ustawy „kominowej”) jeśli bezsprzecznie praca przez niego od momentu 

powołania była wykonywana.  

Jak dodała Sekretarz Powiatu opinia prawna nie porusza sprawy wypłaty nagród 

jubileuszowych, gdyż zdaniem służb tut. Starostwa nagrody jubileuszowe zostały wypłacone 

z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących 

niektórymi podmiotami prawnymi. W związku z powyższym w dniu 23 września 2013 r. 

wezwano Pana Ryszarda Rudnika do zwrotu kwoty 22 053,00 zł netto, którą otrzymał jako 

świadczenie nienależne. W wezwaniu określono, że ww. kwotę należy wpłacić na konto 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wezwania. 

Jednocześnie poinformowano, że w przypadku braku zapłaty w wyżej określonym terminie 

sprawa zostanie skierowana na drogę postepowania sądowego. 

W związku z tym, iż Pan Ryszard Rudnik nie wpłacił ww. kwoty na konto Szpitala  

w dniu 8 października br. wystąpiono do Sądu Rejonowego w Raciborzu z wnioskiem  

o zawezwanie do próby ugodowej, w którym m.in. określono, że wypłacone nagrody 

jubileuszowe w kwocie 22 053,00 zł są świadczeniami nienależnymi. 

Następnie Starosta poprosił zebranych, aby wypowiedzieli się co do dalszego postępowania  

w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Adam Wajda opowiedział się za rozwiązaniem 

w myśl którego organem właściwym w zakresie ustalenia wynagrodzenia jest Zarząd Powiatu 

(jako organ kolegialny), który dla uniknięcia rozbieżnych interpretacji mógłby aktualnie 

podjąć uchwałę o ustaleniu wynagrodzenia Dyrektora w okresach spornych. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Norbert Mika stwierdził, że po zapoznaniu się  

z przesłaną w dniu 10 grudnia br. opinią prawną sporządzoną przez dr Jacka Borowicza 

przychyla się do wypowiedzi Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego.  

Powyższe stanowisko poparli również: Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego  

Piotr Olender oraz Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Ryszard 

Winiarski i Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Adrian Plura. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Kocur przekazał, że opinia prawna sporządzona 

przez dr Jacka Borowicza dotarła na posiedzenie Komisji w dniu 10 grudnia br. Wyraził 
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zadowolenie, że wniosek Komisji został zrealizowany, jednakże zauważył, że ww. opinia 

prawna nie zawiera konkretnych odpowiedzi na pytania zadane przez Członków Komisji. 

Zdaniem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej należy przyjąć, że organem właściwym  

w zakresie ustalenia wynagrodzenia jest Zarząd Powiatu (jako organ kolegialny), który  

dla uniknięcia rozbieżnych interpretacji mógłby aktualnie podjąć uchwałę o ustaleniu 

wynagrodzenia dyrektora w okresach spornych.  

Ponadto Przewodniczący Kocur poinformował o otrzymaniu kolejnego pisma wystosowanego 

do niego przez Pana Marka Labusa (przesłanego w wersji elektronicznej), a dotyczącego 

wynagrodzenia Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu.  

Zdaniem zebranych odpowiedzi na ww. pismo mogą udzielić służby tut. Starostwa, gdyż tryb 

skargowy przez Pana Marka Labusa został już wyczerpany, jeśli Przewodniczący Kocur 

przekaże je do Starostwa.  

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

postępowania w sprawie wynagrodzenia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu przyjął 

rozwiązanie zgodnie z którym organem właściwym w zakresie ustalenia wynagrodzenia 

dyrektora jest Zarząd Powiatu.  

W związku z powyższym dla uniknięcia rozbieżnych interpretacji polecił Inspektorowi  

ds. zarządzania personelem OR przygotować na jedno z kolejnych posiedzeń projekt uchwały 

o ustaleniu wynagrodzenia dyrektora w okresach spornych.  

Starosta podziękował gościom za udział w posiedzeniu.  

 

 

 

Sekretarz Powiatu przypomniała, że w I części posiedzenia Zarząd Powiatu Raciborskiego  

po zapoznaniu się z kartą informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. dofinansowania  

w 2014 roku wypoczynku dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnej pieczy zastępczej 

postanowił, że do ww. sprawy powróci na posiedzeniu w styczniu 2014 r. Jednocześnie 

polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych dokonanie szerszej analizy  

ww. problematyki i przygotowanie dodatkowych informacji, celem omówienia rozwiązań 

dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnej pieczy zastępczej. 

Zarząd miał ustalić zakres ww. informacji. 

Nawiązując do powyższego, Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił, aby na jedno z posiedzeń 

w styczniu 2014 r. Kierownik Referatu Spraw Społecznych przygotował informację  
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o kryteriach dochodowych oraz wysokości udzielanego z ZFŚS dofinansowania  

do wypoczynku dla dzieci i młodzieży stosowanych w kilku, wybranych zakładach pracy  

w Raciborzu.  

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła opinie ze wspólnego posiedzenia Komisji stałych  

w dniu 17 grudnia 2013 r., które znajduje się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 141205. 

 

Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z Protokołem nr 4/18.12/2013 z przebiegu 

posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu odbytego w dniu 18 grudnia 2013 r.  

w siedzibie Spółki, który znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

141651. 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że w ramach pkt 1 ww. Protokołu Członkowie Rady 

Nadzorczej zapoznali się z pisemnymi informacjami Zarządu Spółki o sytuacji ekonomicznej 

Spółki oraz o stanie zatrudnienia, stanowiącymi załączniki nr nr 1 i 2 do Protokołu, które  

to załączniki nie zostały przekazane do tut. Starostwa.  

W pkt 2 ww. Protokołu Członkowie Rady Nadzorczej dokonali analizy oraz porównania ofert 

złożonych, celem badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.  

Po dyskusji, Rada powzięła uchwałę nr 10/2013 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego 

do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.  

Z kolei w ramach pkt 3 Protokołu Prezes Zarządu Pan Kazimierz Kitliński złożył pismo  

z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie przyznania mu nagrody jubileuszowej po 35  

oraz 40 latach pracy oraz zwrócił się o wystąpienie przez Radę do wspólników z wnioskiem  

o wypłatę ww. świadczenia.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z Protokołem nr 4/18.12/2013 z przebiegu 

posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu odbytego w dniu 18 grudnia 2013 r.  

w siedzibie Spółki w szczególności w zakresie pkt 3, w którym poinformowano o złożeniu 

przez Prezesa Zarządu Kazimierza Kitlińskiego pisma w sprawie przyznania mu nagrody 

jubileuszowej po 35 oraz 40 latach pracy polecił  radcy prawnemu Marcie Topór – Piórko 

przygotować informację dot. formalno – prawnych zasad wynagradzania Prezesa.  

Termin – 7 stycznia 2014 r.  
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Wicestarosta pełniący funkcję Przewodniczącego Komisji konkursowej do oceny ofert 

złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego                          

z zakresu promocji i ochrony zdrowia pn. „Psychologiczna opieka nad chorym, rodziną 

pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem pracowników hospicjum                    

w latach 2014 – 2016” przedstawił wyniki prac Komisji.  

Poinformował, że ww. Komisja konkursowa, powołana uchwałą nr 144/748/2013 Zarządu 

Powiatu Raciborskiego z dnia 17 grudnia 2013 r., do oceny ofert złożonych  

w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego                          

z zakresu promocji i ochrony zdrowia pn. „Psychologiczna opieka nad chorym, rodziną 

pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem pracowników hospicjum                    

w latach 2014 – 2016” – zwana dalej Komisją – dokonała oceny ofert złożonych w ramach 

konkursu.  

W wyznaczonym terminie tj. do dnia 20 grudnia 2013 r. do godz. 14
00

 wpłynęła oferta 

Hospicjum im. Św. Józefa Zespół Opieki Paliatywnej w Raciborzu – 20.12.2013 r., godz. 9
30

. 

Oferta została złożona w prawidłowo oznaczonej kopercie, w związku z czym Komisja 

dokonała jej sprawdzenia pod względem formalnym. Komisja stwierdziła, iż złożona oferta 

spełnia wymogi formalne. Następnie Komisja omówiła i oceniła ofertę pod względem 

merytorycznym. W wyniku oceny oferta otrzymała 88 punkty na 90 możliwych,  

przez co spełniła wymóg uzyskania co najmniej 60% możliwych do zdobycia punktów.  

W związku z powyższym Komisja rekomenduje Zarządowi Powiatu złożoną ofertę.  

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 141839. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z informacją Przewodniczącego Komisji 

konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie 

realizacji zadania publicznego z zakresu promocji i ochrony zdrowia pn. „Psychologiczna 

opieka nad chorym, rodziną pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem 

pracowników hospicjum w latach 2014 – 2016 ” zaakceptował propozycję, aby realizację 

wspomnianego powyżej zadania powierzyć Hospicjum im. Św. Józefa Zespół Opieki 

Paliatywnej w Raciborzu. 

 

Sekretarz Powiatu przekazała, ze realizując wniosek z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  

w dniu 1 października br. rozpoczęto umieszczanie w BIP-ie protokołów z IV kadencji 

posiedzeń Zarządu Powiatu Raciborskiego.  
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Starosta poinformował, że kolejne posiedzenie odbędzie się 30 grudnia 2013 r. o godz. 09.00.  

 

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 17 grudnia 2013 r.: 

1. Adam Hajduk  

2. Andrzej Chroboczek  

3. Józef Stukator  

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

5. Piotr Olender  

 

 

 

Podpisy Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego obecnych na posiedzeniu, zgodnie  

z listą obecności w dniu 20 grudnia 2013 r.: 

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 17 grudnia 2013 r.  

2. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20 grudnia 2013 r.  

3. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 17 grudnia 2013 r.  

i w dniu 20 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 Panu Józefowi 

Stukatorowi – Członkowi Zarządu Powiatu Raciborskiego upoważnienia                           

do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na XIX Walnym Zgromadzeniu Członków 

Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny” w dniu 17 grudnia 2013 r. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania Komisji konkursowej                   

do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji 

zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu promocji i ochrony zdrowia. 


