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OR.II.0022.1.29.2014 

PROTOKÓŁ  NR 174/2014 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 12 sierpnia 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. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres  

od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r., bilansu na dzień 30.06.2014 r., opisu sytuacji 

finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec czerwca 

2014 r., wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów oraz etatyzacji na dzień 

30.06.2014 r. 

2. Przyjęcie Protokołu Nr 173/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 29 lipca 2014 r. 

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

5. Sprawy różne. 

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Starosta poinformował, że kolejne posiedzenie odbędzie się 19 sierpnia 2014 r.  

 

Ad. 1 

 

Starosta przywitał na posiedzeniu Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu  

Ryszarda Rudnika informując, że przedmiotem obrad jest karta informacyjna Referatu Spraw 
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Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r., bilansu 

na dzień 30.06.2014 r., opisu sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu na koniec czerwca 2014 r., wybranych wskaźników statystycznych 

dla oddziałów oraz etatyzacji na dzień 30.06.2014 r. 

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

173443. 

Szczegółowych wyjaśnień w ww. sprawie udzielił Dyrektor Szpitala Rejonowego                            

w Raciborzu Ryszard Rudnik. Dyrektor przekazał, że jeśli chodzi o przychody ze sprzedaży 

to na koniec czerwca br. ukształtowały się na poziomie około 30 mln zł (przy planowanych 

przychodach w wysokości 31 452 175,00 zł), zaś koszty wyniosły około 36 mln zł  

(przy planowanych kosztach w wysokości 35 132 175,00 zł).  

Dyrektor poinformował, iż na koniec czerwca bieżącego roku Zakład zanotował stratę  

w wysokości 3 708 174,77 zł, jest to wielkość o 1 266 406,30 zł niższa od straty  

w analogicznym okresie 2013 roku wynoszącej 4 974 581,07 zł oraz o 1 636 495,44 zł 

wyższa, od straty na koniec marca bieżącego roku wynoszącej 2 071 679,33 zł. 

Uwzględniając amortyzację w wysokości 2 619 076,55 zł Zakład na koniec II kw. bieżącego 

roku zanotował niedobór finansowy w wysokości 1 089 098,22 zł. 

Dyrektor przekazał, że świadczenia wykonane ponad limit zakontraktowany przez NFZ  

na dzień 30 czerwca 2014 r. wyniosły ponad 2 600 000,00 zł. Największą pozycję w tym 

zakresie stanowią „nadwykonania” za leczenie szpitalne, jest to kwota ponad 2 300 000,00 zł.  

Przekroczenie limitów odbija się negatywnie na sytuacji finansowej Szpitala. Szpital musiał 

ponieść wydatki na płace personelu wykonującego „nadwykonania”, zakup leków i drobnego 

sprzętu medycznego niezbędnego do realizacji tych „nadwykonań” oraz ponieść dodatkowe 

koszty związane z zużyciem energii elektrycznej i innych mediów. Koszty działalności 

operacyjnej zaplanowane na 2014 rok w wysokości około 70 mln zł, za I półrocze br. 

wyniosły ponad 36 mln zł, co stanowi 51,35 %.  

Drugi główny czynnik, jaki wpłynął na przekroczenie planu kosztów, to wydatki poniesione 

na dostosowanie do wymogów NFZ i Sanepidu pomieszczeń nowego oddziału opiekuńczo – 

leczniczego oraz konieczność zakupienia dodatkowego wyposażenia niezbędnego  

do uruchomienia wspomnianego oddziału. 

Następnie Dyrektor przypomniał, że wykonanie kontraktu za 2013 r. było mocno 

przekroczone. NFZ za usługi wykonane ponad limit zapłacił tylko za nielimitowane czyli 

ratujące życie, pozostałe nierozliczone usługi medyczne Szpital wycenił na kwotę  

3 194 890,00 zł. W związku z powyższym Szpital zaproponował NFZ zawarcie ugody 
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sądowej na kwotę 2 000 000,00 zł, jednakże do ugody nie doszło. Aktualnie Szpital  

przygotowuje nowy wniosek do sądu, co wiąże się z koniecznością zaangażowania 

pracowników do przygotowania odpowiedniej dokumentacji. Szacuje się, że postępowanie 

sądowe trwać będzie ok. 2 lata i wiąże się z poniesieniem opłat sądowych. Jak poinformował 

Dyrektor Rudnik szpitale w całej Polsce dochodzą od NFZ zapłaty za świadczenia medyczne 

wykonane ponad limit i odzyskują ok. 80 % - 90 % poniesionych środków.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się rachunkiem zysków i strat za okres  

od 01.01.2014  r. do 30.06.2014 r., bilansem na dzień 30.06.2014 r., opisem sytuacji 

finansowej, zestawieniem zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec czerwca 

2014 r., wybranymi wskaźnikami statystycznymi dla oddziałów oraz etatyzacją na dzień 

30.06.2014 r. postanawiając o prowadzeniu dalszego monitorowania sytuacji finansowej 

Szpitala. 

 

Dyrektor Rudnik poinformował, że w dniu 8 sierpnia 2014 r. uczestniczył w posiedzeniu 

Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które poświęcone było hospitalizacji, 

diagnostyce i izolacji pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem wystąpienia choroby 

zakaźnej. Posiedzeniu przewodniczył Wojewoda Śląski Piotr Litwa. Światowa Organizacja 

Zdrowia określiła epidemię wirusa Ebola w Afryce Zachodniej jako sytuację nadzwyczajną 

dla zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. W spotkaniu brali udział dyrektorzy 

szpitali, w których strukturach funkcjonują oddziały zakaźne. Zostali oni zobowiązani  

do opracowania procedur postępowania na wypadek zagrożenia epidemiologicznego. 

Dyrektor przekazał, że koszt przygotowania Szpitala na wypadek przyjęcia pacjenta 

zarażonego wirusem jest bardzo wysoki, stąd zdaniem Dyrektora powinno się stworzyć 

przynajmniej jeden taki ośrodek na terenie Województwa Śląskiego, którego koszt powołania 

i funkcjonowania powinien zostać sfinansowany ze środków Ministra Zdrowia.  

Dyrektor stwierdził, iż o ww. stanowisku poinformuje na piśmie Wojewodę Śląskiego.  

Na tym spotkanie zakończono.  

 

Ad. 2 

 

Protokół Nr 173/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 29 lipca  

2014 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.  
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Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady 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 

175928. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2014 rok oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję w dniu 26 sierpnia 2014 r.  

 

Starosta zaprezentował projekt 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 

175929. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2014 – 2024 oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję  

w dniu 26 sierpnia 2014 r.  

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia 

Miastu Racibórz zarządzania publiczną drogą powiatową. 

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

175923. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie powierzenia Miastu Racibórz zarządzania publiczną drogą 

powiatową oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję w dniu 26 sierpnia 2014 r. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia woli 

przystąpienia z Miastem Racibórz do projektu pod nazwą "Przebudowa ul. Ocickiej  

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

175926. 

Starosta poinformował, że Powiat Raciborski zamierza przystąpić w charakterze partnera  

do uczestnictwa w realizacji projektu pod nazwą „Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu”,  

w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo  

- Dostępność - Rozwój”. Projekt ten Powiat Raciborski realizować będzie na podstawie 

porozumienia z Miastem Racibórz. Powiat zobowiąże się przekazać środki w wysokości  

475 000,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu", 

stanowiących część wkładu własnego Miasta Racibórz w przypadku uzyskania przez Miasto 

dofinansowania w ramach ww. programu. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że środki w wysokości 475 000,00 zł zabezpieczone są  

w 2015 r. w projekcie uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2014 – 2024, który będzie przekazany na sesję  

w dniu 26 sierpnia 2014 r.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia woli przystąpienia z Miastem Racibórz do projektu  

pod nazwą "Przebudowa ul. Ocickiej w Raciborzu" oraz postanowił o jego skierowaniu  

na sesję w dniu 26 sierpnia 2014 r. 

 

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dostosowania do stanu faktycznego granic okręgów wyborczych w celu przeprowadzenia 

wyborów do rady powiatu. 

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

174414. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dostosowania do stanu faktycznego granic okręgów wyborczych  

w celu przeprowadzenia wyborów do rady powiatu oraz postanowił o jego przekazaniu  

na sesję w dniu 26 sierpnia 2014 r.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator omówił projekt uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr 5 
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mieszczącego się w budynku położonym w Raciborzu przy ul. Ludwika 4, stanowiącego 

własność Powiatu Raciborskiego. 

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

175986. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr 5 mieszczącego 

się w budynku położonym w Raciborzu przy ul. Ludwika 4, stanowiącego własność Powiatu 

Raciborskiego oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję w dniu 26 sierpnia 2014 r.  

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzycieli Samodzielnego 

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

w Raciborzu. 

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

176087. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę 

wierzycieli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję  

w dniu 26 sierpnia 2014 r. 

 

Ad. 4 

 

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 

175744. 

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

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok dokonał zmiany w Rozdziale 60014  

w kwocie 6 000,00 zł w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu  

z przeznaczeniem na realizację umów dotyczących przeglądów obiektów mostowych  

oraz przygotowania dokumentacji technicznej związanej z tymi obiektami.  
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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 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że zmiany wprowadzone w ww. uchwałą zostaną 

uwzględnione w projektach uchwał Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie: dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok oraz dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2014 – 2024, które zostaną skierowane 

na sesję w dniu 26 sierpnia 2014 r.  

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Starosta zaprezentował projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach   

i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe  

i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem 

w 2014 roku. 

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

175745. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia 

planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach  

i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe  

i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem  

w 2014 roku.  

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

Jednocześnie Zarząd zwrócił uwagę, że sfinansowanie do 100 % obowiązującej opłaty jest 

możliwe w sytuacji, gdy dana specjalność będzie uwzględniona w Wieloletnim Planie 

Doskonalenia Nauczycieli oraz po udokumentowaniu przez dyrektora, że na rynku pracy brak 

jest nauczycieli o wymaganych kwalifikacjach. O powyższym Kierownik Referatu Edukacji, 

Kultury i Sportu poinformuje dyrektorów.  

Ponadto Zarząd polecił ww. Kierownikowi przedłożyć na posiedzenie w styczniu 2015 r. 

zbiorczą informację o udzieleniu przez dyrektorów dofinansowania opłat za kształcenie 
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pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w wysokości do 100 %,  

nie więcej niż 5 000 zł obowiązującej opłaty dla jednego nauczyciela za jeden semestr,  

w przypadku kwalifikacji niezbędnych do właściwego funkcjonowania szkoły/placówki  

lub wynikających z potrzeb organu prowadzącego.  

 

Ad. 5 

 

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 

174581. 

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

Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, Agencji Promocji i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, Powiatowego Zarządu Dróg  

w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Młodzieżowego Domu Kultury  

w Raciborzu. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia obliczenia należnej dotacji dla placówek niepublicznych. 

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

175462. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął obliczenia subwencji oświatowej na podstawie 

algorytmu na 2014 rok oraz należnej dotacji dla placówek niepublicznych, a także podjął 

decyzję dotyczącą naliczania dotacji dla placówek niepublicznych – zmiana dotacji  

od września br. przyjmując do obliczeń należnej dotacji 50 % kosztów ponoszonych  

w placówkach publicznych danego typu – wg. algorytmu. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. zwiększenia 

zatrudnienia o 0,25 etatu na stanowisku referenta w Zespole Szkół Budowlanych i Rzemiosł 

Różnych w Raciborzu. 

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

175374. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego nie wyraził zgody na zwiększenie zatrudnienia o 0,25 etatu  

na stanowisku referenta w Zespole Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu  
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w związku z dokonanym na niskim poziomie naborem do klas I w roku szkolnym 2014_2015 

oraz zmniejszającą się ilością uczniów w Zespole. 

 

Zgodnie z ustaleniami z poprzedniego posiedzenia Starosta zaprezentował kartę informacyjną 

Referatu Spraw Społecznych dot. działalności Środowiskowego Domu Samopomocy typu B 

w Raciborzu.   

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

175932. 

Starosta poinformował, że zgodnie z decyzją Zarządu z dnia 29 lipca 2014 r. Referat Spraw 

Społecznych przedłożył deklaracje 6 osób w sprawie uczestnictwa w zajęciach 

Środowiskowego Domu Samopomocy typu B w Raciborzu, pod warunkiem zapewnienia 

dowozu. Osoby te zamieszkują w następujących miejscowościach: Racibórz, Turze, 

Pietrowice Wielkie, Tworków, Maków, Bieńkowice. 

Należy przypuszczać, iż w przypadku zapewnienia dowozu dla wspomnianych powyżej osób, 

część osób które dotychczas samodzielnie dojeżdżały do Domu wyrazi potrzebę dowozu. 

Osoby, korzystające już z usług Ośrodka zamieszkują w następujących miejscowościach: 

 Racibórz   – 6 osób, 

 Nędza    – 2 osoby, 

 Kuźnia Raciborska  – 1 osoba, 

 Babice   – 1 osoba, 

 Samborowice   – 1 osoba, 

 Pietrowice Wielkie  – 3 osoby, 

 Rudyszwałd   – 1 osoba, 

 Tworków   – 1 osoba, 

 Bieńkowice   – 1 osoba, 

 Wojnowice   – 1 osoba. 

 

Starosta przekazał, że na chwilę obecną rozważana jest możliwość zakupu środka transportu 

typu bus (używanego) i docelowo przekazanie go Stowarzyszeniu prowadzącemu Dom.  

Koszt zakupu busa to wydatek ok. 30 000,00 zł. Ponadto planowane jest podjęcie rozmów  

z zarządzającymi gminami naszego powiatu w sprawie dowozu podopiecznych Domu 

wspólnie z uczniami poszczególnych gmin dowożonych do Zespołu Szkół Specjalnych  

w Raciborzu, za których gminy już opłacają transport. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do omówienia karty informacyjnej  

dot. działalności Środowiskowego Domu Samopomocy typu B w Raciborzu powróci  

na kolejnym posiedzeniu z udziałem Przewodniczącej Stowarzyszenia na rzecz wspierania 

osób niepełnosprawnych „DOM” w Raciborzu oraz Kierownika Referatu Spraw Społecznych.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Zamówień Publicznych dot. informacji  

o wynikach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonych  

w Referacie Zamówień Publicznych w II kwartale 2014 r. 

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

174391. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o wynikach postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego przeprowadzonych w Referacie Zamówień Publicznych  

w II kwartale 2014 r. 

 

Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z kartą informacyjną Audytora Wewnętrznego  

i Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli Zarządczej dot. sprawdzenia czy kierownicy 

komórek organizacyjnych (SG, SK, OR, SE, SN, SA) właściwie określili zadania zlecone  

z zakresu administracji rządowej realizowane przez tut. Starostwo. 

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

168918. 

Sekretarz Powiatu przekazała, że na podstawie otrzymanej karty informacyjnej Wydziału 

Finansowego TF.3021.4.11.2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. Audytor Wewnętrzny i Inspektor 

ds. Kontroli Zarządczej dokonały weryfikacji zadań wymienionych przez komórki 

organizacyjne SG, SK, OR, SE, SN, SA jako zadania zlecone z zakresu administracji 

rządowej. 

W wyniku dokonanej analizy przepisów prawa, właściwym wydaje się wskazanie zadań 

przez: Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa, Referat Gospodarki 

Nieruchomościami, Wydział Geodezji oraz Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 

(jedynie w zakresie organizowania i przeprowadzania kwalifikacji wojskowej). Wątpliwości 

pojawiły się jedynie czy zadania wskazane przez Referat Architektury i Budownictwa są 

zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej oraz czy zadania wskazane  

przez Wydział Komunikacji i Transportu należą – według przytoczonych przez naczelnika 

przepisów prawa – do zadań Starosty działającego w charakterze reprezentanta administracji 

rządowej w imieniu Skarbu Państwa.  
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W związku z powyższym w zakresie ww. wątpliwości wystąpiono o wykładnię przepisów 

prawa do radców prawnych. Informację prawną w ww. zakresie załączono do przedmiotowej 

karty informacyjnej.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z:  

1) informacją dot. weryfikacji zadań wymienionych przez komórki organizacyjne SG, SK, 

OR, SE, SN, SA jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez 

tut. Starostwo,  

2) informacją prawną radcy prawnego Marty Topór – Piórko, z której wynika, że:  

a) zadania powiatu z zakresu administracji architektoniczno – budowalnej należy zaliczyć  

do zadań własnych,  

b) zadania Wydziału Komunikacji i Transportu (wpis do rejestru działalności regulowanej 

przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, wpis do rejestru działalności 

regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, 

udzielanie/odmowa udzielenia, zmiana oraz zawieszenie lub cofnięcie zezwolenia na 

wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, udzielanie/odmowa udzielenia, 

zmiana lub cofnięcie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego  

w zakresie przewozu osób: samochodem osobowym, pojazdem samochodowym 

przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie 

z kierowcą, licencji w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, wydawanie 

zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych osób) 

należy zaliczyć jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.  

 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że Pan Marek Labus złożył: 

1) skargę na działalność Zarządu i Starosty dot. braku ustalonych zasad przyznawania nagród 

rocznych dla prezesów zarządów spółek z udziałem samorządu powiatowego w latach 

2010 – 2014 oraz zamierzonych działań Starosty i Zarządu mających na celu 

uniemożliwienie naprawy całej szkody, jaką poniósł Szpital Rejonowy w Raciborzu  

z tytułu niezgodnych z prawem wypłat części świadczeń dla dyrektora Szpitala,  

2) pismo kierowane do Zarządu Powiatu Raciborskiego dot. funkcjonowania Rady 

Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością w kontekście nagród rocznych przyznanych Prezesowi 

Spółki oraz braku ustalonych zasad przyznawania nagród rocznych dla prezesów zarządów 

spółek z udziałem samorządu powiatowego w latach 2010 – 2014.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 175652. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Pana Marka Labusa otrzymanym  

w dniu 7 sierpnia 2014 r. dot. funkcjonowania Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

w kontekście nagród rocznych przyznanych Prezesowi Spółki. W związku z powyższym 

polecił Inspektorowi w Biurze Obsługi Prawnej przekazać ww. pismo Radzie Nadzorczej  

w celu zajęcia stanowiska w ww. sprawie.  

Starosta poinformował, że projekt odpowiedzi na pismo Pana Marka Labusa przygotowany 

przez Sekretarza Powiatu oraz Biuro Obsługi Prawnej zostanie przedstawiony na jednym  

z kolejnych posiedzeń.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że w kolejnym posiedzeniu wezmą udział: 

1) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, który omówi zmiany w zakresie 

funkcjonowania urzędów pracy wprowadzone nowelizacją ustawy z dnia 20 kwietnia  

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (godz. 09.00),  

2) Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, który przedstawi 

koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1  

w Raciborzu (godz. 09.30),  

3) Przewodnicząca Stowarzyszenia na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych „DOM”  

w Raciborzu oraz Kierownik Referatu Spraw Społecznych w sprawie działalności 

Środowiskowego Domu Samopomocy typu B w Raciborzu (10.00).  

 

Ponadto Zarząd ustalił, że do omówienia nieprawidłowości, które zostały stwierdzone 

podczas kontroli oraz audytu przeprowadzonych w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym  

w Raciborzu powróci na jednym z posiedzeń we wrześniu br.  

 

Starosta przekazał, że na kolejnym posiedzeniu zostanie przedstawiona karta informacyjna 

Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. prośby Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

Nr 2 w Raciborzu w sprawie dofinansowania zakupu laptopów na potrzeby szkoły. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Magdalena Powązka   
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Podpisy Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego obecnych na posiedzeniu, zgodnie z listą 

obecności: 

1. Adam Hajduk  

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

3. Józef Stukator  

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

5. Piotr Olender  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 12 sierpnia 2014 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 12 sierpnia 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 zmiany uchwały dotyczącej ustalenia 

planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach  i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych za kształcenie przez 

szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych 

dofinansowaniem w 2014 roku. 


