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OR.II.0022.1.24.2014 

PROTOKÓŁ  NR 169/2014 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 24 czerwca 2014 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 168/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 17 czerwca 2014 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

5. Omówienie wniosku Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 18 czerwca 2014 r.  

6. Omówienie zawiadomienia o wszczęciu postępowania nadzorczego dotyczącego 

stwierdzenia nieważności Uchwały Nr 147/759/2014 Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie potwierdzenia ważności przyznania wynagrodzenia 

miesięcznego dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu, w części określonej w § 2 

Uchwały. 

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Na wstępie Starosta zapoznał zebranych z pismem Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

z siedzibą w Raciborzu z dnia 18 czerwca 2014 r. dotyczącym Uchwały Nr 159/816/2014 
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Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia 

szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej prezesom spółek prawa 

handlowego, w których udział Powiatu Raciborskiego przekracza 50 % kapitału zakładowego 

lub 50 % liczby akcji oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 168869. 

Odnosząc się do kwestii poruszanych w ww. piśmie Zarząd postanowił poinformować Radę 

Nadzorczą, że zapis § 5 ust. 1 Uchwały „nagroda roczna może być przyznana uprawnionemu, 

który pełnił funkcje przez cały rok obrotowy….” rozumie w ten sposób,  

że chodzi o faktyczne wykonywanie obowiązków Prezesa Zarządu. Jednocześnie postanowił, 

że na posiedzeniu w dniu 15 lipca 2014 r. dokona doprecyzowania brzmienia § 3 i § 5  

ww. Uchwały. O powyższym stanowisku Inspektor ds. prawnych poinformuje Radę 

Nadzorczą Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu, a Inspektor ds. zarządzania personelem OR 

przygotuje stosowne zmiany w ww. Uchwale.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 168/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 17 czerwca  

2014 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.  

 

Ad. 2 

 

Nawiązując do informacji przekazanych w trakcie poprzedniego posiedzenia, Skarbnik 

Powiatu przedstawiła nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. Dodatkowo 

poinformowała, że w przedmiotowym projekcie uchwały zmieniły się końcowe kwoty.  

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

166657. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 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 2014 rok oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 24 czerwca 2014 r. 
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Skarbnik Powiatu omówiła nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2014 – 2024. 

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

166664. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 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 2014 – 2024 oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję  

w dniu 24 czerwca 2014 r. 

 

Nawiązując do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwał 

Rady Powiatu Raciborskiego dotyczących wyłączenia i likwidacji szkół, Wicestarosta 

przedstawił opinie władz statutowych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli,  

tj. Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty  

w Raciborzu oraz Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Raciborzu 

dotyczące ww. projektu uchwały. Poinformował, że związki zawodowe nie wnoszą zastrzeżeń 

do przedmiotowego projektu uchwały.  

Ww. opinie znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID: 168194, 

167664. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że przekaże do wiadomości radnych na sesję  

w dniu 24 czerwca 2014 r. opinie władz statutowych związków zawodowych zrzeszających 

nauczycieli, tj. Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” 

Pracowników Oświaty w Raciborzu oraz Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa 

Polskiego w Raciborzu dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany uchwał Rady Powiatu Raciborskiego dotyczących wyłączenia i likwidacji szkół.  

 

Ponadto Zarząd Powiatu Raciborskiego zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Rady 

Powiatu Raciborskiego o wprowadzenie na sesję Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 24 czerwca 2014 r.: 

 

1) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok,  
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2) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2014 - 2024 

i jednocześnie wycofanie z porządku obrad ww. projektów uchwał przekazanych pismem  

nr OR.II.0022.3.6.2014 z dnia 11 czerwca 2014 r. 

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok (rezerwa ogólna). 

Poinformowała, że w związku z przygotowaną na dzisiejsze posiedzenie kartą informacyjną 

Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. propozycji uczczenia rocznicy 800-lecia śmierci 

księcia Mieszka Laskonogiego w Powiecie Raciborskim i koniecznością zaplanowania 

środków finansowych na ten cel przygotowano dodatkowy projekt uchwały, w którym 

zaproponowano zmniejszenie planu rezerwy ogólnej o kwotę 15 000,00 zł i jednocześnie 

zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł planu wydatków będących w dyspozycji ww. Referatu. 

(przedmiotowa karta informacyjna zostanie omówiona szerzej w pkt 4 protokołu).  

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

169077. 

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

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

Raciborskiego na 2014 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. 

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

168652. 

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

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok, na wniosek Skarbnika Powiatu,  

wniósł zmiany polegające na:  

1) zwiększeniu planu dotacji celowej w Rozdziale 01005 o kwotę 1 512 995,00 zł zgodnie  

z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.231.1.2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  

z przeznaczeniem na prace realizowane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej działanie: 

„Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa 
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i leśnictwa przez scalanie gruntów” – PROW 2007 – 2013 i zmniejszeniu o kwotę 

1 512 995,00 zł planu dotacji celowej, która stanowiła zabezpieczenie środków  

na realizację ww. zadania,  

2) zwiększeniu w Rozdziale 80120 o kwotę 25 000,00 zł planu wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów z przeznaczeniem na realizację zadania  

pn. „Docieplenie wraz z izolacją sali gimnastycznej w ZSO Nr 2 w Raciborzu  

oraz przebudowa i zagospodarowanie terenu przed wejściem głównym”,  

3) zwiększeniu w Rozdziale 80130 o kwotę 15 000,00 zł planu wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów z przeznaczeniem na realizację zadania  

pn.: „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w ZSM w Raciborzu”,  

4) zmniejszeniu w Rozdziale 80195 o kwotę 40 000,00 zł planu wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu z przeznaczeniem na wydatki 

inwestycyjne.  

 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za,  

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

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2014. Skarbnik Powiatu 

poinformowała, że:  

1) „w dochodach” w Rozdziale 01005 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę  

1 512 995,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.231.1.2014  

z dnia 17 czerwca 2014 r. z przeznaczeniem na prace realizowane w ramach Wspólnej 

Polityki Rolnej działanie: „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem  

i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” – PROW 2007 – 2013,  

2) „w wydatkach” w Rozdziale 01005 zwiększa się plan wydatków będących w dyspozycji 

Wydziału Geodezji o kwotę 1 512 995,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania: 

„Scalanie gruntów na terenie obrębów: Kornice, Maków w gminie Pietrowice Wielkie”,  

3) „w wydatkach” w Rozdziale 75411 dokonuje się zmiany w planie wydatków Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, z przeznaczeniem na wypłatę 

należności dla strażaków odchodzących na emeryturę.  
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

169084. 

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

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2014. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody 

na dokonanie umorzenia należności pieniężnych przypadających Powiatowi Raciborskiemu 

od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z tytułu niespłaconej części pożyczki udzielonej 

Szpitalowi z budżetu Powiatu Raciborskiego na podstawie umowy nr ZS.8023.2.1.2013  

z dnia 7 stycznia 2013 r. wraz ze zm. 

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

167145. 

Starosta przypomniał, że 25 marca 2014 r. Zarząd Powiatu Raciborskiego podjął uchwałę  

w sprawie umorzenia wierzytelności należnej Powiatowi Raciborskiemu od Samodzielnego 

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

w Raciborzu z tytułu niespłaconej części pożyczki udzielonej Szpitalowi z budżetu Powiatu 

Raciborskiego na podstawie umowy nr ZS.8023.2.1.2013 z dnia 7 stycznia 2013 r.  

wraz ze zm., zgodnie z którą Szpital uzyskał umorzenie należności głównej w kwocie  

400 000,00 zł (rata pożyczki przypadająca do spłaty na dzień 31 marca 2014 r.) oraz odsetek 

w kwocie 5 413,70 zł (odsetki liczone do dnia 25 marca 2014 r. od kwoty pożyczki 

pozostającej w dyspozycji Szpitala). Umorzenie jednej raty pożyczki udzielonej Szpitalowi 

poprawiło tylko w nieznaczny sposób jego sytuację finansową, na którą największy wpływ 

mają konieczność spłaty przez lecznicę rat za zakupiony sprzęt medyczny oraz pozostałe 

wyposażenie Bloku Operacyjnego, wzrost kosztów funkcjonowania związany z bieżącym 

utrzymaniem Bloku Operacyjnego oraz sprawa nieuregulowanych przez NFZ nadwykonań  

za 2013 r. i niedoszacowanie przez Fundusz kontraktu na 2014 rok. Sąd powszechny, przed 

którym Szpital dochodzi od Funduszu należnych mu kwot, wyznaczył termin rozprawy  

na 24 lipca 2014 r., lecz nie ma pewności czy w tym terminie zostanie orzeczony wiążący 

strony wyrok. Mając na uwadze powyższe uzasadnionym jest wyrażenie zgody na dokonanie 

umorzenia należności pieniężnych w kwocie 506 904,11 zł przypadających Powiatowi 

Raciborskiemu od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 
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Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z tytułu niespłaconej części pożyczki 

udzielonej Szpitalowi z budżetu Powiatu Raciborskiego na podstawie umowy  

nr ZS.8023.2.1.2013 z dnia 7 stycznia 2013 r. wraz ze zm. Kwota podlegająca umorzeniu 

składa się z: 

1) należności głównej w kwocie 500 000,00 zł - rata pożyczki przypadająca do spłaty  

na dzień 30 czerwca 2014 r.; 

2) odsetek w kwocie 6 904,11 zł - odsetki liczone do dnia 24 czerwca 2014 r. od kwoty 

pożyczki pozostającej w dyspozycji Szpitala. 

 

Starosta poinformował, że Członkowie Komisji Budżetu i Finansów na posiedzeniu  

w dniu 16 czerwca 2014 r. pozytywnie zaopiniowali (6 głosami za, 1 głosem wstrzymującym) 

projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie umorzenia wierzytelności 

należnej Powiatowi Raciborskiemu od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z tytułu niespłaconej 

części pożyczki udzielonej Szpitalowi z budżetu Powiatu Raciborskiego na podstawie umowy  

nr ZS. 8023.2.1.2013 z dnia 7 stycznia 2013 r. wraz ze zm.    

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie 

umorzenia należności pieniężnych przypadających Powiatowi Raciborskiemu  

od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z tytułu niespłaconej części pożyczki udzielonej 

Szpitalowi z budżetu Powiatu Raciborskiego na podstawie umowy nr ZS.8023.2.1.2013  

z dnia 7 stycznia 2013 r. wraz ze zm. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powierzenia stanowiska dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza  

w Raciborzu przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3. 

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

168226. 

Wicestarosta przekazał, że zgodnie z art. 36a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza organ prowadzący 

szkołę lub placówkę. Kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się  

w drodze konkursu. W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej  
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w dniach 2 – 3 czerwca 2014 r. kandydatem na stanowisko dyrektora II Liceum 

Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu został Pan Herbert Dengel.  

W związku z powyższym zaproponował, aby powierzyć Panu Herbertowi Dengelowi 

stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu 

przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3 od dnia 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2019 r. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora  

II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu przy ul. Kard. Stefana 

Wyszyńskiego 3. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. Przypomniał,  

że okres przyznania dodatków motywacyjnych dla wszystkich dyrektorów szkół/placówek 

oświatowych podległych Powiatowi Raciborskiemu upływa 30 czerwca 2014 r. W związku  

z powyższym zachodzi konieczność ustalenia dodatków motywacyjnych na okres od 1 lipca 

2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. 

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

168111. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych 

dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym  

jest Powiat Raciborski. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2014 r. 

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

168597. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianą planów finansowych na 2014 r. 

Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu.  
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Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia 

zgody na sprzedaż złomu tj. blachy i obróbek blacharskich z blachy cynkowej, pochodzących 

z rozbiórki pokrycia dachu na zrealizowanym zadaniu pn.: „Remont kaplicy Zamku 

Piastowskiego w Raciborzu w zakresie wymiany pokrycia dachu, malowania elewacji, 

konserwacji portalu wejściowego i drzwi zewnętrznych oraz wykonania i montażu witraży 

okiennych”. 

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

167821. 

Starosta przekazał, że po wykonaniu prac związanych z realizacją zadania w zakresie 

wymiany pokrycia dachu kaplicy oraz wykonania i montażu witraży okiennych kaplicy 

Zamku Piastowskiego wykonawca: Konserwacja Zabytkowej Architektury – Mzyk Bronisław 

z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Zwycięstwa 35 przekazał przedstawicielom 

Zamawiającego materiały i elementy z rozbiórki: blachę cynkową z obróbkami blacharskimi  

i drobnymi akcesoriami oraz elementy metalowe i aluminiowe z okien w kaplicy.  

Na okoliczność przekazania ww. materiałów i elementów z rozbiórki został sporządzony 

Protokół przekazania pomiędzy Wykonawcą jako stroną przekazującą reprezentowanym 

przez kierownika budowy a przedstawicielami Zamawiającego jako stroną odbierającą 

reprezentowaną przez pracowników Referatu Inwestycji i Remontów tut. Starostwa, 

inspektora nadzoru inwestorskiego WPI „Wudimeks”,  przy współudziale dyrektora Agencji 

Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu (protokół przekazania stanowi załącznik do karty informacyjnej). 

W oparciu o ilości wyszczególnione w ww. protokole przekazania ustalono szacunkową ilość 

materiału i elementów z rozbiórki na ok. 900 kg. W chwili obecnej materiały i elementy te są 

złożone na Zamku Piastowskim w Raciborzu, na parterze budynku słodowni „B”. 

Materiały i elementy z rozbiórki były zabudowane na obiekcie kaplicy przez okres ostatnich 

co najmniej kilkunastu lat. Z całości zdaniem Referatu Inwestycji i Remontów jedynie  

do dalszego wykorzystania nadają się:   

1)  metalowe obramowania ram okiennych (0,54 m*3,20 m) – 6 szt., 

2)  kształtki metalowe ram szyb z maswerków okien gotyckich – 36 szt., 

3)  rury spustowe z blachy aluminiowej o śr. 10 cm – 3 mb, 

4)  kolana rury spustowej z blachy aluminiowej o śr. 10 cm – 3 szt. 

 

Materiały i elementy z rozbiórki ujęte w pkt 1 i 2 można docelowo wykorzystać  

do ekspozycji, z kolei z pkt 3 i 4 wykorzystać przy utrzymaniu obiektów należących  
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do Powiatu Raciborskiego. Pozostałe materiały i elementy z rozbiórki są zużyte, w stanie 

technicznym nie nadającym się do powtórnej zabudowy i użytku (dokumentacja fotograficzna 

składowanego materiałów i elementów z rozbiórki stanowi załącznik do karty informacyjnej). 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na sprzedaż blachy i obróbek blacharskich  

z blachy cynkowej, pochodzących z rozbiórki pokrycia dachu na zrealizowanym zadaniu  

pn.: „Remont kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu w zakresie wymiany pokrycia dachu, 

malowania elewacji, konserwacji portalu wejściowego i drzwi zewnętrznych oraz wykonania  

i montażu witraży okiennych” jako złomu w ramach zapytania ofertowego  

do min. 3 podmiotów za wyjątkiem:  

1) metalowych obramowań ram okiennych (0,54 m*3,20 m) – 6 szt., 

2) kształtek metalowych ram szyb z maswerków okien gotyckich – 36 szt., 

3) rur spustowych z blachy aluminiowej o śr. 10 cm – 3 mb., 

4) kolan rur spustowych z blachy aluminiowej o śr. 10 cm – 3 szt. 

 

Ww. elementy, które nie będą podlegały sprzedaży jako złom Zarząd polecił przekazać   

do dyspozycji Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego nr SZ.272.18.2014 pn. „Zagospodarowanie terenu 

przed wejściami głównymi w ZSO nr 2 w Raciborzu (przetarg 2)”. 

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

168970. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie środków finansowych  

na sfinansowanie zamówienia publicznego nr  SZ.272.18.2014 pn. „Zagospodarowanie terenu 

przed wejściami głównymi w ZSO nr 2 w Raciborzu (przetarg 2)” w dziale 801, rozdziale 

80120 § 6050 (zadanie poza WPF) do kwoty 267 645,82 zł brutto.  

 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami                 

w sprawie informacji o rozstrzygnięciu ofert i wydatkowaniu przyznanych środków  

na podziały działek zajętych pod drogi powiatowe 3548S i 3549S. 

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

168106. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją o rozstrzygnięciu ofert  
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i wydatkowaniu przyznanych środków finansowych na podziały działek zajętych pod drogi 

powiatowe 3548S i 3549S. Jednocześnie wyraził zgodę na wykorzystanie pozostałej części 

dotacji celowej na zlecenie prac geodezyjnych w celu dalszych regulacji stanów prawnych 

dróg powiatowych. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. wyrażenia zgody  

na zwiększenie zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu o jeden etat. 

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

168172. 

Starosta przekazał, że Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu zwrócił się z prośbą                               

o zwiększenie zatrudnienia w Urzędzie o jeden etat. Swoją prośbę Dyrektor uzasadnia tym,  

iż pracownik Urzędu specjalista ds. programów, który realizuje aktualnie program na rzecz 

promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej  

dla bezrobotnych do 25 roku życia, a także projekty współfinansowane z Europejskiego 

Funduszu Społecznego pn.: „W przyszłość", „Droga do zatrudnienia", „Osiągnąć  

Standard IV", „Kierunek Przedsiębiorczość" zatrudniony jest na ½ etatu. Zatrudniony 

specjalista ds. programów zajmuje się całością obsługi projektów.  

Ponadto w związku z wejściem w życie w dniu 27 maja br. nowelizacji ustawy  

z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do końca  

2014 roku każdy pracownik obsługujący bezpośrednio bezrobotnych, oprócz aktualnie 

wykonywanych zadań, będzie musiał sprofilować średnio 300 osób. Dodatkowo wspomnianą 

nowelizacją zostały wprowadzone nowe instrumenty rynku pracy takie jak bony stażowe, 

bony zatrudnieniowe, granty za telepracę, świadczenia aktywizacyjne, pożyczki  

na utworzenie nowego miejsca pracy oraz trójstronne umowy szkoleniowe.  

W ocenie Dyrektora PUP obecny stan zatrudnienia w zakresie programów celowych                            

jest niewystarczający i zachodzi konieczność zatrudnienia dodatkowej osoby. 

Dyrektor proponuje, aby zatrudnienie nowego pracownika finansowane było                                      

w ramach budżetu Urzędu na 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu na 2014 rok 

zaplanował wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Urzędu w wysokości 28 950,00 zł. 

W związku z tym, iż wymieniony pracownik nie złożył wniosku o przejście na emeryturę, 

PUP nie wykorzysta zaplanowanej kwoty. Środki te całkowicie wystarczyłyby  

na sfinansowanie wynagrodzenia z pochodnymi dla nowozatrudnionego pracownika,  

w okresie od lipca do grudnia 2014 roku. 
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Jednocześnie Dyrektor informuje, iż od roku 2015 w wyniku przejścia na emeryturę jednego  

pracownika i niezatrudnianiu nowego na to miejsce, etat, o który wnioskuje nie zwiększyłby 

ilości etatów oraz nie zmieniłby budżetu PUP w Raciborzu. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że zgodnie z przekazanymi przez główną księgową PUP 

wyliczeniami koszt zatrudnienia nowego pracownika wynosi 17 640,00 zł.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie zatrudnienia w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Raciborzu o jeden etat i zaakceptował propozycję, aby koszty związane  

z zatrudnieniem pracownika w wysokości 18 000,00 zł zostały sfinansowane  

z zaplanowanych na 2014 r. środków na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika 

Urzędu. Jednocześnie zdecydował, że środki niewykorzystane, a zaplanowane  

na ww. odprawę emerytalną pozostaną w budżecie Powiatu Raciborskiego.  

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia oraz informacji przekazanych  

przez Skarbnika Powiatu w trakcie omawiania projektu uchwały w sprawie dokonania zmian 

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 r., Starosta przedstawił kartę informacyjną 

Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. propozycji uczczenia rocznicy 800-lecia śmierci 

księcia Mieszka Laskonogiego w Powiecie Raciborskim. 

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

168705. 

Starosta przypomniał, że już kilka lat temu podjęto starania związane z uczczeniem pochówku 

księcia Mieszka Laskonogiego w Katedrze Wawelskiej. Aktualnie rozmowy nabrały tempa, 

po spotkaniu z ks. prałatem Zdzisławem Sochackim, w dniu 23 czerwca br. miała miejsce 

wizyta u kard. Stanisława Dziwisza podczas której ustalono, że w dniu 16 października br. 

odbędzie się msza święta w Katedrze Wawelskiej. Uzgodniono także, że na tę okoliczność 

wydany zostanie medal pamiątkowy z podobizną księcia Mieszka Laskonogiego.  

Dwa egzemplarze medalu zostaną wykonane w kamieniu, poświęcone, a następnie jeden  

z nich zostanie przekazany do Muzeum Katedry Wawelskiej w Krakowie, a drugi 

umieszczony na Zamku Piastowskim w Raciborzu.  

Starosta dodał, że w związku z podjętym tematem wypromowania i uczczenia na terenie 

powiatu raciborskiego postaci księcia Mieszka Laskonogiego oraz rocznicą 800-lecia śmierci 

księcia Mieszka, proponuje się ogłosić w Powiecie Raciborskim rok pamięci księcia Mieszka 

Laskonogiego.  

W ramach obchodów tego przedsięwzięcia zostanie zaplanowane szereg działań 

promocyjnych przybliżających postać ww. księcia, tj. planuje się: 
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1) nazwać park przy Zamku Piastowskim w Raciborzu im. księcia Mieszka Laskonogiego 

(wrzesień – październik 2014 r.), 

2) w parku przy Zamku Piastowskim w Raciborzu wmurować kamień węgielny  

pod budowę pomnika księcia Mieszka Laskonogiego, 

3) wydać medal pamiątkowy z podobizną księcia,  

4) opracować kalendarz obchodów roku księcia Mieszka Laskonogiego z uwzględnieniem 

koncertów, konkursów, wystaw i prelekcji poświęconych historii życia i dokonań tej 

wyjątkowej postaci historycznej, 

5) opracować i wykonać drzewo genealogiczne dynastii Piastów w sali konferencyjnej 

Zamku Piastowskiego w Raciborzu, ze szczególnym uwzględnieniem linii genealogicznej 

księcia Mieszka Laskonogiego w ozdobnej i trwałej formie (2015 r.).  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował planowane formy uczczenia 800-lecia śmierci 

księcia Mieszka Laskonogiego poprzez ogłoszenie w Powiecie Raciborskim roku pamięci 

księcia Mieszka Laskonogiego i przeprowadzenie cyklu planowanych przedsięwzięć z nim 

związanych. 

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. realizacji wniosku Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Powiatu 

Raciborskiego z posiedzenia w dniu 15 maja 2014 r. 

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

168128. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną w sprawie realizacji 

wniosku Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Powiatu Raciborskiego  

z posiedzenia w dniu 15 maja 2014 r. polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury  

i Sportu wystąpić do dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski z prośbą o ustosunkowanie się na piśmie do propozycji zgłoszonych  

przez ww. Komisję a dotyczących rozważenia możliwości podwyższenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia 

nauczycieli w wysokości: 

1) w przypadku specjalności mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych 

nauczycieli – z 50 % do 65 % obowiązującej opłaty dla jednego nauczyciela za jeden 

semestr oraz zwiększenie kwoty maksymalnego dofinasowania z kwoty do 1 000 zł  

do 1 300 zł,  
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2) w przypadku kwalifikacji niezbędnych do właściwego funkcjonowania szkoły/placówki 

lub wynikających z potrzeb organu prowadzącego z 70 % do 80 % obowiązującej opłaty 

dla jednego nauczyciela za jeden semestr oraz zwiększenie kwoty maksymalnego 

dofinansowania z 2 000 zł do 3 000 zł. 

 

Ponadto Zarząd polecił, aby dyrektorzy szkół poinformowali w jakich uczelniach wyższych  

w ciągu ostatnich 5 lat dokształcali się nauczyciele zatrudnieni w szkołach, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. Następnie Kierownik przygotuje informację 

na temat wysokości opłat pobieranych przez ww. uczelnie wyższe za jeden semestr studiów 

podyplomowych/kursów kwalifikacyjnych w specjalnościach, które zostały uwzględnione  

w Uchwale Nr 160/820/2014 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 23 kwietnia 2014 r., 

którą przekaże na kolejne posiedzenie Zarządu.  

O powyższych działaniach Kierownik Referatu poinformuje również Komisję Oświaty, 

Kultury, Sportu i Rekreacji.  

 

Starosta przedstawił interpelacje radnego Artura Wierzbickiego z dnia 17 czerwca 2014 r., 

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID: 168315, 168323, 

168326. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z interpelacją radnego  

Artura Wierzbickiego dot. ochrony marki (znaku słownego i/lub graficznego) „Zamek 

Piastowski w Raciborzu” polecił Dyrektorowi Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej  

i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu sprawdzić jakie są 

możliwości oraz koszty związane z ochroną ww. marki, a następnie ustalenia przekazać  

do tut. Starostwa. O powyższym Podinspektor ds. współpracy z mediami OR poinformuje  

ww. Dyrektora oraz radnego składającego interpelację.  

Ponadto Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu udzielić 

odpowiedzi na interpelację radnego Artura Wierzbickiego dot. pamiątkowej tablicy 

poświęconej Tadeuszowi Kościuszce oraz przy udziale Kierownika Referatu Inwestycji  

i Remontów na interpelację radnego Artura Wierzbickiego dot. remontu budynku 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Klasztorna 9, 47 – 400 Racibórz. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu nr PPP 311/5/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., 

na wniosek Skarbnika Powiatu, wyraził zgodę na przesunięcie kwoty 6.797 zł w rozdziale 
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85406 z § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne do § 4010 Wynagrodzenia osobowe 

pracowników (4.997 zł) oraz § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (1.800 zł).  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy w Raciborzu nr FK-3012-10/MŁ/14 z dnia 17 czerwca 2014 r., na wniosek Skarbnika 

Powiatu, nie wyraził zgody na przesunięcie środków w wysokości 3.790 zł z § 4040 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne do § 4140 Wpłaty na PFRON (2.100 zł) oraz § 4300 Zakup 

usług pozostałych (1.690 zł). Polecił, aby brakujące środki wygospodarować z budżetu 

Urzędu w ramach pozostałych wydatków statutowych (oprócz § 4260 Zakup energii  

oraz § 4440 Odpisy na ZFŚS).  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Młodzieżowego Domu 

Kultury w Raciborzu nr MDK 311/10/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., na wniosek Skarbnika 

Powiatu, wyraził zgodę na przesunięcie kwoty 8.290 zł w rozdziale 85407 z § 4040 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne do § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników.  

 

Starosta przedstawił: 

1) opinię Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z posiedzenia w dniu 17 czerwca 2014 r.,  

która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 168934,  

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

z posiedzenia w dniu 17 czerwca 2014 r., które znajdują się w systemie informatycznym 

Mdok pod numerem UID 168937.  

Starosta poinformował, że na sesji w dniu 24 czerwca br. udzieli odpowiedzi na wniosek  

nr 1, natomiast odpowiedzi na wniosek nr 2 udzieli Naczelnik Wydziału Komunikacji  

i Transportu,  

3) wnioski i opinie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  

i Rekreacji z posiedzenia w dniu 16 czerwca 2014 r., które znajdują się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 168974.  

Jak poinformował Starosta Członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  

i Rekreacji (8 głosami za, 1 wstrzymującym) zaopiniowali propozycję nazwania parku  

tzw. zamkowego im. księcia Mieszka Laskonogiego, a w przyszłości wzniesienia pomnika 

władcy na terenie nieruchomości. Mając na uwadze powyższą opinię Zarząd polecił 

Podinspektorowi ds. współpracy z mediami OR przygotować wystąpienie do Rady Miasta 

Raciborza w kwestii nazwania parku im. księcia Mieszka Laskonogiego,  
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4) wniosek i opinię Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania 

Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z posiedzenia w dniu 23 czerwca 2014 r., 

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 168972.  

Jak przekazał Starosta Komisja zapoznała się z pismem Nr SI. 0012.4.2014  

z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie odpowiedzi na wniosek dotyczący zakupu urządzenia, 

które będzie umożliwiało mierzenie natężenia ruchu na drogach powiatowych  

i pozytywnie zaakceptowała zakup urządzenia o zaproponowanych przez PZD 

parametrach. Ww. opinię przekazano do Referatu Inwestycji i Remontów.  

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z pismem Prezesa Zarządu „Centrum Zdrowia” Spółka  

z o. o. w Raciborzu nr AE-II-224/21/137/2014 z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie                                   

wyrażenia zgody na wykonanie przez Centrum powiększenia parkingu przy Przychodni 

„Śródmieście” o 10 miejsc postojowych, w ramach środków przypadających powiatowi                        

za zwolnienie z czynszów, za obiekty dzierżawione przez „Centrum Zdrowia” (ww. pismo 

znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 166671). 

Jak argumentuje Prezes Zarządu „Centrum Zdrowia” obecny parking przy Przychodni 

„Śródmieście” posiada 11 miejsc postojowych dla pacjentów i 6 miejsc dla pracowników 

przychodni, co jest ilością dalece niewystarczającą. Jak ponadto zauważa Prezes Zarządu 

„Centrum Zdrowia” z parkingu często korzystają również klienci Powiatowego Urzędu Pracy 

w Raciborzu, co dodatkowo zmniejsza liczbę miejsc dostępną dla pacjentów. 

Prezes Zarządu „Centrum Zdrowia” proponuje, aby na nieużytkowanej części działki, będącej 

własnością powiatu, przyległej do parkingu przeznaczyć około 240 m
2
 na stworzenie  

10 dodatkowych miejsc postojowych.   

Prace związane z wykonaniem dodatkowych miejsc postojowych polegałyby na: 

 wykorytkowaniu powierzchni na głębokość 20 cm, 

 wykonaniu podsypki piaskowej, 

 nawiezieniu i ubiciu kruszywa. 

Koszt przedsięwzięcia „Centrum Zdrowia” szacuje na 15 000,00 zł. 

Odnosząc się propozycji wykonania przez „Centrum Zdrowia” Spółka z o.o. w Raciborzu 

powiększenia parkingu przy Przychodni „Śródmieście” o 10 miejsc postojowych, w ramach 

środków przypadających Powiatowi Raciborskiemu za zwolnienie z czynszów za obiekty 

dzierżawione przez „Centrum Zdrowia” Skarbnik Powiatu podkreśliła, że takich rozwiązań 

nie przewiduje umowa dzierżawy nr ZS.7220-1/03 z dnia 5 listopada 2003 r. Stąd proponuje, 

aby Zarząd nie wyraził zgody na ww. propozycję.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Prezesa Zarządu „Centrum 

Zdrowia” Spółka z o.o. w Raciborzu nr AE-II-224/21/137/2014 z dnia 4 czerwca 2014 r.  

nie wyraził zgody na wykonanie przez „Centrum Zdrowia” Spółka z o.o. w Raciborzu 

powiększenia parkingu przy Przychodni „Śródmieście” o 10 miejsc postojowych za środki 

uzyskane przez Spółkę z podnajmu pomieszczeń mając na uwadze, że: 

1) takich rozwiązań nie przewiduje umowa dzierżawy nr ZS.7220-1/03 z dnia 5 listopada 

2003 r.,  

2) prowadzone są negocjacje dot. sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka  

nr 4373/164, k. m. 4, zlokalizowanej w Raciborzu przy ul. Klasztornej 10 na rzecz 

„Centrum Zdrowia” Spółka z o.o. w Raciborzu.  

 

Starosta przedstawił prośbę Prezesa Fundacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

w Raciborzu o oddelegowanie osoby, która reprezentować będzie Powiat Raciborski  

w pracach zarządu, jako przedstawiciela powiatu, jednego obok Miasta Racibórz i PWSZ 

założyciela fundacji. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 168847. 

Starosta zaproponował, aby Powiat Raciborski w pracach zarządu Fundacji PWSZ 

reprezentowała Kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu Danuta Miensopust,  

która wyraziła na to zgodę.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Prezesa Fundacji Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 23 czerwca 2014 r. wyznaczył Kierownika 

Referatu Edukacji, Kultury i Sportu Danutę Miensopust jako przedstawiciela Powiatu 

Raciborskiego do prac w zarządzie Fundacji. Jednocześnie ustalił, że w ww. kwestii zostanie 

podjęta stosowna uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

 

Starosta poinformował, że Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej  

w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu zamierza 

wystąpić do firmy leasingującej autobusy z wnioskiem o wcześniejsze nabycie czterech 

autobusów. W związku z powyższym zachodzi potrzeba zwołania Nadzwyczajnego 

Zgromadzenia Wspólników.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego ustalił, że w powyższej sprawie spotka się z Prezesem Zarządu 

w dniu dzisiejszym o godz. 14:30.  
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Ad. 5 

 

Obecny na posiedzeniu Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej  

w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu  

Kazimierz Kitliński przedstawił wniosek Zarządu do Rady Nadzorczej z dnia 18 czerwca 

2014 r., w którym poinformował, że w celu zapewnienia wykonania realizacji zadań, 

zwiększenia przychodów Spółki, a także zapewnienia poprawy bezpieczeństwa przewozu 

osób, Spółka w latach ubiegłych podpisała umowy leasingu na nowe autobusy. Obecnie 

Spółka posiada do wykupienia z leasingu pięć autobusów w grudniu 2014 r. i pięć w lutym 

2015 r. Dokonana analiza finansowa wykazała, że wcześniejsze wykupienie autobusów  

z 2015 r. przyniesie Spółce korzyści w postaci oszczędności na opłatach za ubezpieczenie OC 

i za autocasco, co pozwoli Spółce na osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego. W związku 

z powyższym Zarząd Spółki zamierza wystąpić do firmy leasingującej autobusy z wnioskiem 

o wcześniejsze nabycie czterech autobusów wg umów: nr nr 26806, 26807, 26808, 26809, 

których ostateczny termin wykupu przypada w 2015 r. Ogólny koszt nabycia (wykupu) 

wyniesie ok. 500 000,00 zł netto i finansowany będzie z przyznanego kredytu w rachunku 

bieżącym Spółki.  

Jak dodał Prezes Zarządu Kazimierz Kitliński Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w Raciborzu podjęła uchwałę nr 10/2014 z dnia 18 czerwca 2014 r., w której wyraziła 

pozytywną opinię o nabyciu przez Spółkę czterech autobusów przed upływem czasu trwania 

leasingu na podstawie następujących umów: nr nr 26806, 26807, 26808, 26809.  

Mając na uwadze powyższe Prezes Zarządu poinformował, że zamierza wystąpić  

z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które zajmie się sprawą 

nabycia składników aktywów trwałych, tj. czterech autobusów przed upływem czasu trwania 

leasingu. Problemem na dzień dzisiejszy jest ustalenie terminu Zgromadzenia, gdyż Starosta 

Wodzisławski reprezentujący drugiego wspólnika spółki, tj. Powiat Wodzisławski przebywa 

na urlopie.  

Starosta zaproponował, aby Powiat Raciborski na ww. Zgromadzeniu Wspólników 

reprezentował Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator. Ww. propozycja 

spotkała się z akceptacją zebranych.  

Analizując przygotowany przez Zarząd Spółki projekt uchwały Nadzwyczajnego 

Zgromadzenia Wspólników w powyższej sprawie, obecna w tej części posiedzenia radca 

prawny Marta Topór – Piórko, wyraziła pogląd zgodnie z którym przygotowany dokument 
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powinien określać dwie kwestie, tj. na nabycie jakich składników aktywów trwałych 

Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę oraz maksymalną kwotę za którą nastąpić ma ich 

nabycie.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Prezesowi Zarządu Kazimierzowi Kitlińskiemu 

przygotowanie projektu uchwały Zgromadzenia Wspólników, zgodnie z wyrażonym 

poglądem przez radcę prawnego Martę Topór – Piórko oraz ustalenie terminu Zgromadzenia.  

 

Ad. 6  

 

Starosta poinformował, że do tut. Starostwa wpłynęło zawiadomienie Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Katowicach o wszczęciu postępowania nadzorczego dotyczącego 

stwierdzenia nieważności Uchwały Nr 147/759/2014 Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie potwierdzenia ważności przyznania wynagrodzenia 

miesięcznego dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu, w części określonej w § 2 Uchwały.  

Starosta przekazał, że przedmiotową uchwałę organ nadzoru otrzymał na swój wniosek  

w dniu 30 maja 2014 r. oraz przypomniał, że w § 1 ww. Uchwały Zarząd Powiatu 

Raciborskiego, działając na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r.  

o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi zwanej dalej „ustawą”, 

potwierdził ważność przyznania w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 lipca 2011 r. 

dyrektorowi SPZOZ  Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu wynagrodzenia 

miesięcznego. Natomiast w § 2 Uchwały Zarząd nie potwierdził ważności wypłaty  

przez wymieniony Szpital jego dyrektorowi nagród jubileuszowych przyznanych bez zgody 

Zarządu Powiatu Raciborskiego. Zdaniem organu nadzoru przepis art. 6 ust. 1 ustawy daje 

uprawnienie Zarządowi Powiatu tylko do ustalania wynagrodzenia miesięcznego dyrektorowi 

SPZOZ Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu. Mając na uwadze powyższe, 

organ nadzoru stwierdził, iż wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności 

Uchwały Nr 147/759/2014 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 14 stycznia 2014 r.  

w części określonej w § 2 Uchwały należy uznać za konieczne i uzasadnione.  

Ww. zawiadomienie znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

168999.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z zawiadomieniem o wszczęciu 

postępowania nadzorczego dotyczącym stwierdzenia nieważności Uchwały Nr 147/759/2014 

Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie potwierdzenia ważności 
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przyznania wynagrodzenia miesięcznego dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu 

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

określonej w § 2 Uchwały ustalił, że zwróci się z prośbą do Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Katowicach o wstrzymanie rozstrzygnięcia nadzorczego. Jednocześnie 

zdecydował, iż na posiedzenie Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 26 czerwca 2014 r. 

zostanie skierowany projekt uchwały w sprawie zmiany ww. Uchwały, poprzez uchylenie  

§ 2. O powyższym stanowisku Starosta poinformuje organ nadzoru.  

Mając na uwadze powyższe Starosta poinformował, że kolejne posiedzenie odbędzie się  

w dniu 26 czerwca 2014 r. o godz.08:00.  

 

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: 

1. Adam Hajduk  

2. Andrzej Chroboczek  

3. ------------------------- 

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

5. Piotr Olender  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 czerwca 2014 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 czerwca 2014 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2014. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie 

umorzenia należności pieniężnych przypadających Powiatowi Raciborskiemu  

od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z tytułu niespłaconej części pożyczki udzielonej 

Szpitalowi z budżetu Powiatu Raciborskiego na podstawie umowy nr ZS.8023.2.1.2013  

z dnia 7 stycznia 2013 r. wraz ze zm. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora  

II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu  

przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych 

dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Raciborski. 


