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OR.II.0022.1.7.2015 

PROTOKÓŁ  NR 9/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 3 lutego 2015 r.  

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

 Posiedzeniu przewodniczył Starosta Ryszard Winiarski.  

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane 

quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał.  

   

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 8/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 27 stycznia 2015 r.  

2. Zadania realizowane przez powiat z zakresu architektury i budownictwa. 

3. Sprawozdania z realizacji: Uchwały Nr V/78/2003 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 25 lutego 2003 r. oraz Uchwały Nr III/41/2006 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 28 grudnia 2006 r. 

4. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

5. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

6. Sprawy różne. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – przyjął szczegółowy porządek posiedzenia, który stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Starosta poinformował, że kolejne posiedzenie odbędzie się 10 lutego 2015 roku  

o godz. 09.00, chyba że będzie zwoływana sesja w trybie nadzwyczajnym, to wówczas 

posiedzenie będzie miało miejsce 6 lutego 2015 roku o godz. 08.00.  
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Ad. 1 

 

Protokół Nr 8/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 stycznia 2015 r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią, po sprostowaniu zapisów na str. 5  

i str. 9.  

 

Ad. 2 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek omówił materiał pt. „Zadania 

realizowane przez powiat z zakresu architektury i budownictwa”, który znajduje się  

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 199298. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował materiał pt. „Zadania realizowane  

przez powiat z zakresu architektury i budownictwa” oraz postanowił o jego przekazaniu  

na jedną z kolejnych sesji Rady Powiatu Raciborskiego, po wniesieniu autopoprawki 

polegającej na zmianie tytułu materiału na: „Zadania z zakresu architektury i budownictwa 

realizowane przez Referat Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu”, co jest zgodne z zapisami Uchwały Nr III/27/2014 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu 

Raciborskiego na rok 2015.  

 

Ad. 3 

 

Sekretarz Powiatu Beata Bańczyk przypomniała, że Zarząd został zobowiązany do składania 

Radzie corocznych sprawozdań z realizacji: Uchwały Nr V/78/2003 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 25 lutego 2003 r. oraz Uchwały Nr III/41/2006 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 28 grudnia 2006 r. W związku z powyższym Referat Gospodarki 

Nieruchomościami przygotował nw. sprawozdania. 

 

Mając na uwadze powyższe, Starosta omówił sprawozdanie z realizacji Uchwały  

Nr V/78/2003 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie określenia 

zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu 

Raciborskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata. 



 3 

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

200143. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował sprawozdanie z realizacji Uchwały  

Nr V/78/2003 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie określenia 

zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu 

Raciborskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata  

oraz postanowił o jego przekazaniu na jedną z kolejnych sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

Starosta zapoznał zebranych ze sprawozdaniem z realizacji Uchwały Nr III/41/2006 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania 

lokali mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. 

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

200179. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował sprawozdanie z realizacji Uchwały  

Nr III/41/2006 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie określenia 

zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego 

oraz postanowił o jego przekazaniu na jedną z kolejnych sesji Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

Ad. 4 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. zmiany zapisów Uchwały Nr XXVI/267/2013 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym  

do rejestru zabytków oraz sposobu kontroli wykonania zadania. 

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

196289. 

Wicestarosta poinformował, że Zarząd Powiatu Raciborskiego w trakcie posiedzenia  

w dniu 2 grudnia 2014 r. polecił przygotować propozycję zmiany zapisów Uchwały  

Nr XXVI/267/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie 

określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie  

lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz sposobu kontroli 
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wykonania zadania w części określającej terminy składania wniosków o udzielenie dotacji  

i weryfikacji ich przez Zarząd. W związku z powyższym wprowadzono zmianę polegającą  

na dokładnym określeniu terminów składania wniosków o udzielenie dotacji – od 1 stycznia 

do końca lutego danego roku (§ 7 ust. 1). Ponadto zaktualizowano kryteria jakie musi spełnić 

obiekt zabytkowy, aby z budżetu powiatu została udzielona dotacja celowa na sfinansowanie 

prac lub robót budowlanych przy zabytku, poprzez wykreślenie zapisu o ogólnej dostępności 

obiektu zabytkowego dla mieszkańców i turystów (§ 2). 

Sekretarz Powiatu zwróciła uwagę, że zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia  

2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej przedmiotowy projekt 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego, przewidujący udzielanie pomocy de minimis, podlega 

zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w terminie 14 dni 

może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości, zasad udzielania pomocy.  

Po otrzymaniu informacji zwrotnej od Prezesa UOKiK, Zarząd Powiatu Raciborskiego może 

skierować projekt uchwały do konsultacji społecznych. 

 

Nawiązując do ww. karty informacyjnej Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków. 

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

197225. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wniósł,  

na wniosek Wicestarosty, autopoprawkę do zdania drugiego w akapicie 4 uzasadnienia, które 

otrzymało brzmienie:  

„W niniejszej uchwale zrezygnowano z określenia sposobu kontroli wykorzystania 

zadania, który będzie określony w umowie z beneficjentem, doprecyzowano termin 

składania wniosków o udzielenie dotacji, zaktualizowano kryteria jakie musi spełniać 

obiekt zabytkowy, przy którym prace mają zostać sfinansowane z udziałem środków 

pochodzących z dotacji Powiatu, jak również kwestie związane z ubieganiem się 

przedsiębiorców o dotację”.  
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Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował ww. projekt uchwały 

oraz polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu skierować go do Prezesa 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów celem zaopiniowania. Ponadto Zarząd 

przypomniał Kierownikowi Referatu, aby w przyszłości projekty uchwał dotyczące zasad 

udzielania dotacji jako wywołujące skutki finansowe konsultowane były ze Skarbnikiem 

Powiatu.  

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej powołania członków Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy  

z Zagranicą. 

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

200174. 

Starosta poinformował, że w związku z pisemną rezygnacją radnego Łukasza Winiarskiego  

z mandatu radnego, złożoną w dniu 29 grudnia 2014 r., zachodzi konieczność dokonania 

zmiany Uchwały Nr II/14/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 15 grudnia 2014 r.  

w sprawie powołania członków Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy  

z Zagranicą. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania członków Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz postanowił o jego przekazaniu  

na najbliższą sesję Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej powołania członków Komisji Budżetu i Finansów. 

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

200175. 

Jak przekazał Starosta w związku z pisemną rezygnacją radnego Łukasza Winiarskiego  

z mandatu radnego, złożoną w dniu 29 grudnia 2014 r., również w tym przypadku zachodzi 

konieczność dokonania zmiany Uchwały Nr II/17/2014 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie powołania członków Komisji Budżetu i Finansów. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 
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Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania członków Komisji Budżetu  

i Finansów oraz postanowił o jego przekazaniu na najbliższą sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego. 

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

198973. 

Wicestarosta poinformował, że zmianę przyjętego Uchwałą Nr III/24/2014 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  

na terenie powiatu raciborskiego dokonuje się z powodu rozpoczęcia działalności Apteki 

„Pod Różami Książęca – Centrum Farmaceutyczne” w Raciborzu przy ul. Książęcej 12 

(pozycja 16), wydłużenia godzin pracy Apteki „Esculap” w Rudach ul. Rogera 3 (pozycja 29) 

oraz zmiany nazwy Apteki na Dr. Max (pozycja 9). 

Jak dodała Sekretarz Powiatu w przygotowanym projekcie uchwały doprecyzowano również 

czas pracy aptek poprzez wstawienie w rozkładzie godzin pracy dwóch kolumn „Pora nocna” 

oraz „Święta i inne dni wolne od pracy”. Powyższej zmiany dokonano po uzgodnieniu  

z pracownikiem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Wydziału Nadzoru 

Prawnego Panią B. Kukurawasz, która w rozmowie telefonicznej zwróciła uwagę na to,  

że zgodnie z prawem farmaceutycznym rada powiatu ustala rozkład godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych, który powinien zapewnić ludności powiatu dostęp do świadczeń w porze 

nocnej, niedziele, święta i dni wolne od pracy. W Uchwale Nr III/24/2014 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. określono jedynie że Apteka „Opawska  

– Pod Różami” (apteka całodobowa) zabezpiecza bezterminowo ludności powiatu dostęp  

do świadczeń w porze nocnej, niedziele, święta i dni wolne, co zdaniem ww. pracownika 

Wydziału Nadzoru Prawnego nie jest wystarczające. Jak przekazała Sekretarz Powiatu  

po uwzględnieniu przez Zarząd Powiatu w rozkładzie godzin pracy dwóch kolumn „Pora 

nocna” oraz „Święta i inne dni wolne od pracy” nie zostanie wszczęte postępowanie 

nadzorcze wobec uchwały z 29 grudnia 2014 r. Członkowie Zarządu Powiatu przychylili się 

do powyższej sugestii.  

W związku z powyższym Sekretarz Powiatu poinformowała, że skontaktuje się telefonicznie 

z Panią B. Kukurawasz, celem przekazania ustaleń w powyższej sprawie.  

Ponadto Sekretarz Powiatu poinformowała, że działając w oparciu o Uchwałę  

Nr XIX/196/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia 
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szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z Powiatową Radą Działalności 

Pożytku Publicznego w Raciborzu lub 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 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej organizacji projekt omawianej uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego należy skierować do konsultacji. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  

na terenie powiatu raciborskiego, po poprawieniu drobnego błędu literowego w uzasadnieniu.  

 

Ad. 5 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej określenia rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego. 

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

198969. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego dotyczącej określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

na terenie powiatu raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok. 

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

200672. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

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

Raciborskiego na 2015 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 
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Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

określania uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu powiatu, 

składania oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych  

z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

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

200589. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie określania uprawnień  

i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu powiatu, składania oświadczenia woli  

w imieniu powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych z prowadzeniem bieżącej 

działalności powiatu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego do umarzania, 

odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności cywilnoprawnych 

przypadających jednostce. 

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

200587. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego do umarzania, odraczania terminu spłaty  

lub rozkładania na raty należności cywilnoprawnych przypadających jednostce. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat pobieranych za kształcenie prowadzone w formach 

pozaszkolnych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu. 

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

200608. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat 

pobieranych za kształcenie prowadzone w formach pozaszkolnych przez Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Raciborzu, po wprowadzeniu autopoprawki w podstawie prawnej 
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polegającej na uaktualnieniu publikacji tekstu jednolitego rozporządzenia w Dzienniku 

Ustaw.  

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

Jednocześnie Zarząd polecił radcy prawnemu przygotować odpowiedź na pytanie  

czy dyrektor CKU może ustalać ze starostą jako organem prowadzącym wysokość opłat  

za kształcenie prowadzone w formach pozaszkolnych.  

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu  

do sprawowania kontroli nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka  

i placówkami opiekuńczo – wychowawczymi. 

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

199984. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że na kolejnym posiedzeniu powróci  

do omówienia projektu uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Raciborzu do sprawowania kontroli nad rodzinami zastępczymi, 

prowadzącymi rodzinne domy dziecka i placówkami opiekuńczo – wychowawczymi. 

 

Ad. 6 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. audytu 

gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, dot. projektu „Osiągnąć standard IV” – nr projektu: 

POKL.06.01.02-24-007/12, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu. 

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

200413. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że w dniach od 7 października 2014 r. do 17 listopada 

2014 r. pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach wykonywali czynności  

w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Weryfikacji podlegały dokumenty 

dotyczące projektu „Osiągnąć standard IV” – nr projektu: POKL.06.01.02-24-007/12, 

wnioski o płatność nr: POKL.06.01.02-24-007/12-04, POKL.06.01.02-24-007/12-05, 

POKL.06.01.02-24-007/12-06. 
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Zakres wykonywanych czynności dotyczył następujących obszarów: 

1) Czy operacja spełnia kryteria wyboru w ramach właściwego programu operacyjnego  

oraz została zrealizowana zgodnie z decyzją o dofinansowaniu oraz jest zgodna  

ze wszystkimi warunkami dotyczącymi jej przeznaczenia, wykorzystania i zakładanych 

celów? 

2) Czy wydatki zadeklarowane są zgodne z zapisami księgowymi i dokumentami 

dowodowymi przechowywanymi przez beneficjenta? 

3) Czy wydatki zadeklarowane przez beneficjenta są zgodne z zasadami wspólnotowymi  

i krajowymi? 

 

Po przeprowadzonym audycie zespół audytujący stwierdził, że projekt był realizowany 

prawidłowo, nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości oraz uchybień. 

Skarbnik Powiatu przypomniała, że w październiku 2012 roku zgodnie z poleceniem Zarządu 

Powiatu wystosowała pismo do dyrektorów jednostek organizacyjnych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski, które dotyczyło obowiązków jednostek w związku  

z szeroko rozumianym realizowaniem projektów unijnych. Dyrektorzy jednostek zostali  

m.in. zobowiązani do informowania o rozpoczynającej się kontroli programu unijnego, jej 

przebiegu oraz wyniku kontroli. Pojawia się wątpliwość czy wszyscy dyrektorzy realizują 

ww. polecenie Zarządu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o przeprowadzonym audycie 

gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki, dot. projektu „Osiągnąć standard IV” – nr projektu: 

POKL.06.01.02-24-007/12, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu. 

Jednocześnie Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Funduszy Zewnętrznych i Strategii 

Rozwoju wystosować do dyrektorów jednostek organizacyjnych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski pismo przypominające, że jednostki które realizują  

lub też będą realizować projekty unijne, zobowiązane są do: 

1) przestrzegania wytycznych ustalonych przez instytucje organizujące konkurs  

lub przyznające dotacje, 

2) stosowania się do wytycznych, norm, zasad i reguł zawartych w umowie, 

3) informowania Referatu Funduszy Zewnętrznych i Strategii Rozwoju o: 

a) wszelkiego rodzaju wątpliwościach i problemach dot. programów unijnych, 

b) rozpoczynającej się kontroli programu unijnego, jej przebiegu oraz wyniku kontroli, 

c) nieprawidłowościach i naruszeniach dot. programów unijnych. 
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Wyniki kontroli realizacji projektów będą znajdować się w przedkładanej na Zarząd 

informacji nt. realizacji programów zewnętrznych, do których przystąpił Powiat Raciborski. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. zmiany w kalendarzu imprez sportowych na 2015 r. realizowanych jako zadania własne 

powiatu w zakresie upowszechniania sportu. 

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

199741. 

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

w kalendarzu imprez sportowych na 2015 r. realizowanych jako zadania własne powiatu  

w zakresie upowszechniania sportu:  

1) z powodu rezygnacji organizatorów (ZSOMS w Raciborzu i KS Unia Racibórz) wykreślił 

z kalendarza imprez sportowych III Noworoczny Turniej Piłki Nożnej Chłopców U – 17  

o Puchar Dyrektora ZSOMS w Raciborzu pod Patronatem Starosty Raciborskiego wpisany 

pod poz. 10,  

2) wpisał do kalendarza imprez sportowych pod poz. 10 – I Powiatowy Turniej Dwójek 

Siatkarskich Dziewcząt pod Patronatem Starosty Raciborskiego oraz wyraził zgodę  

na sfinansowanie zakupu pucharów, statuetek i drobnego sprzętu sportowego  

na nagrody dla najlepszych par turnieju w czterech kategoriach wiekowych, którego łączna 

wartość nie przekroczy 500 zł brutto.   

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 

Raciborski w 2014 r. 

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

200875. 

Wicestarosta przypomniał, że Zarząd Powiatu Raciborskiego na posiedzeniu  

w dniu 20 stycznia 2015 roku dokonał analizy poniesionych w 2014 roku wydatków  

na wynagrodzenia nauczycieli, w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których 

mowa w art. 30 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz średniorocznej struktury zatrudnienia 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Z analizy wyniknęło,  

iż zaszła konieczność wypłaty jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli 

stażystów w wysokości 6 373,95 zł. Kwota tej różnicy została podzielona między nauczycieli 
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i wypłacona do 31 stycznia 2015 roku przez szkoły i placówki oświatowe proporcjonalnie  

do osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela. 

W terminie do dnia 10 lutego roku kalendarzowego następującego po roku, który podlegał 

analizie, organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego  ma obowiązek 

sporządzić sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w danej jednostce z uwzględnieniem kwoty ww. różnicy. 

Mając na uwadze powyższe Wicestarosta przekazał, że sporządzono sprawozdanie  

z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego. Sprawozdanie to w terminie 7 dni od dnia jego sporządzenia musi zostać 

przekazane regionalnej izbie obrachunkowej, organowi stanowiącemu jednostki samorządu 

terytorialnego, dyrektorom szkół i placówek oraz związkom zawodowym zrzeszającym 

nauczycieli.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu 

przedłożyć sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 

Raciborski w 2014 r. Radzie Powiatu Raciborskiego, regionalnej izbie obrachunkowej, 

dyrektorom podległych szkół i placówek oraz związkom zawodowym zrzeszającym 

nauczycieli.  

 

W tym miejscu posiedzenie opuścił Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Piotr Olender.  

 

Starosta omówił kartę informacyjną Biura Obsługi Prawnej dot. zapoznania się z protokołem 

z posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu odbytego w dniu 22 stycznia 2015 r.  

w siedzibie spółki oraz kwartalną informacją o spółce na dzień 31 grudzień 2014 r.  

(IV kw. dane wstępne). 

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

200642. 

Sekretarz Powiatu przypomniała, że na podstawie umowy nieodpłatnego przeniesienia praw  

z udziałów zawartej w dniu 5 maja 2010 r. Powiat Raciborski przejął  

100 % udziałów Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością. W dniu 13 czerwca 2013 r. została zawarta umowa 

pomiędzy Powiatem Raciborskim a Powiatem Wodzisławskim w sprawie nieodpłatnego 

zbycia na rzecz Powiatu Wodzisławskiego 235 (dwustu trzydziestu pięciu) udziałów 
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Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością.  

Z kolei zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym organem Powiatu Raciborskiego uprawnionym do gospodarowania mieniem 

powiatu, w tym wykonywania prawa z akcji i udziałów posiadanych przez Powiat Raciborski 

jest Zarząd Powiatu Raciborskiego. W związku z powyższym ustalono jednolite zasady celem 

sprawowania nadzoru nad spółkami, w których Powiat Raciborski posiada udziały. 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że 29 października 2013 roku Zarząd podjął uchwałę  

w sprawie zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Powiatu Raciborskiego, 

w której określono m.in. że na posiedzenia przekazywane są wszystkie dokumenty 

otrzymywane od organów spółki, za wyjątkiem dokumentów dotyczących nawiązania, 

rozwiązania, ustania stosunku pracy w celach związanych z oświadczeniem majątkowym, 

które przekazywane są pracownikowi odpowiedzialnemu za ich analizę. Na posiedzenia 

przekazywana jest również kwartalna informacja sporządzana przez spółkę zgodnie  

ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.  

Sekretarz Powiatu przekazała, że w dniu 22 stycznia 2015 r. odbyło się posiedzenie Rady 

Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, którego przedmiotem było: 

1) analiza informacji Zarządu spółki o bieżącej sytuacji ekonomicznej spółki, 

2) podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i terminu przedłożenia przez Zarząd spółki 

rocznego planu rzeczowo – finansowego na rok 2015, 

3) przedstawienie uchwały w sprawie stanowiska Rady Nadzorczej PKS sp. z o. o. dot. pisma  

Pana Marka Labusa z dnia 6 sierpnia 2014 r., 

4) odczytanie pisma Zarządu spółki z dnia 15 grudnia 2014 r. - wniosku o udostępnienie 

informacji publicznej skierowanego do Starostwa Powiatowego w Raciborzu.  

 

Jak dodała Sekretarz Powiatu Zarząd i Rada Nadzorcza spółki przedstawili kwartalną 

informację o spółce wg. stanu na dzień 31 grudzień 2014 r. (IV kw. dane wstępne). 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się protokołem z przebiegu posiedzenia Rady 

Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Raciborzu odbytego w dniu 22 stycznia 2015 r. w siedzibie spółki  

oraz kwartalną informacją o spółce na dzień 31 grudzień 2014 r. (IV kw. dane wstępne). 

Jednocześnie Zarząd polecił, aby Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu w każdej kolejnej kwartalnej 



 14 

informacji o spółce (załącznik nr 1 do Uchwały Nr 138/715/2013 Zarządu Powiatu 

Raciborskiego z dnia 29 października 2013 r.) przedkładało dane ekonomiczne  

z wyszczególnieniem ujętym w tabeli obejmującym 4 kwartały. O powyższym Inspektor  

w Biurze Obsługi Prawnej poinformuje Radę Nadzorczą. Ponadto Zarząd polecił,  

aby rachunki zysków i strat sporządzone za dany rok obrotowy obejmowały dane za 4 lata.  

O powyższym zostanie poinformowany Zarząd Spółki.  

 

Starosta przedstawił pismo Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu dot. ustalania 

stawek czynszu pomieszczeń przeznaczonych do najmu lub dzierżawy. Jak poinformowano  

w piśmie wszystkie zawarte umowy najmu i dzierżawy pomieszczeń na terenie szpitala 

zawarte są zgodnie z Uchwałą Nr XVI/173/2012 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wydzierżawiania, użyczania, 

wynajmowania majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz Uchwałą Nr 16/56/2011 

Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości 

stawek czynszu z tytułu najmu i dzierżawy oraz opłat z tytułu obciążenia ograniczonymi 

prawami rzeczowymi nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 200632. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Dyrektora Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu dot. podstaw prawnych, którymi kieruje się jednostka  

przy ustalaniu stawek czynszu pomieszczeń przeznaczonych do najmu lub dzierżawy. 

 

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. Ryszard Winiarski – Starosta  

2. Marek Kurpis – Wicestarosta  

3. Andrzej Chroboczek – Członek Zarządu  

4. Brygida Abrahamczyk – Członek Zarządu  

5. Piotr Olender – Członek Zarządu  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 3 lutego 2015 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 3 lutego 2015 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego dotyczącej określenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2015 rok. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie określania uprawnień  

i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu powiatu, składania oświadczenia 

woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych z prowadzeniem 

bieżącej działalności powiatu. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierowników 

jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego do umarzania, odraczania terminu 

spłaty lub rozkładania na raty należności cywilnoprawnych przypadających jednostce. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat 

pobieranych za kształcenie prowadzone w formach pozaszkolnych przez Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu. 


