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OR.II.0022.1.8.2015 

PROTOKÓŁ  NR 10/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 10 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 9/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 3 lutego 2015 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków (nieobecny z powodu choroby 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek) – 4 głosami za, 0 głosów 

przeciw, 0 głosów wstrzymujących – przyjął szczegółowy porządek posiedzenia, który 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Starosta poinformował, że nastąpiła zmiana zaplanowanej godziny posiedzenia Zarządu  

(z 09.00 na 15.00), gdyż w dniu dzisiejszym o godz. 11.00 wraz z Dyrektorem Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu uczestniczył w spotkaniu, które miało miejsce w Śląskim Oddziale 

Wojewódzkim w Katowicach Narodowego Funduszu Zdrowia, a dotyczyło zapłaty  

za świadczenia zdrowotne wykonane ponad limit w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu  

w 2014 roku. Jak przekazano aktualnie trwa procedura sprawdzenia tzw. nadwykonań  

przez służby prawne i medyczne NFZ.   

Starosta poinformował, że następne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 18 lutego  

2015 roku o godz. 09.00.  
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Ad. 1 

 

Protokół Nr 9/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 3 lutego 2015 r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2 

 

Na wstępie Sekretarz Powiatu poinformowała, że nadal nie zakończyło się postępowanie  

w Sądzie Okręgowym w Gliwicach Ośrodku Zamiejscowym w Rybniku, który stwierdził 

nieważność wyborów do Rady Powiatu Raciborskiego przeprowadzonych w Obwodowej 

Komisji nr 19 w Okręgu Wyborczym nr 1 w Raciborzu oraz w Obwodowej Komisji nr 20  

w Okręgu Wyborczym nr 2 w Raciborzu. Jak wynika z informacji telefonicznych na wydane 

postanowienie zostało złożone zażalenie, co wydłuża całą procedurę. W związku  

z powyższym istnieje możliwość zwołania sesji w trybie zwyczajnym, zgodnie z przyjętym 

planem pracy Rady na 2015 rok. W myśl przyjętych ustaleń sesja odbyłaby się  

w ostatni wtorek, tj. 24 lutego 2015 roku. Zgodnie z § 30 ust. 1 statutu Powiatu Raciborskiego 

o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesji powiadamia się radnych najpóźniej 

na 12 dni przed terminem obrad w formie elektronicznej lub w sytuacjach wyjątkowych 

pisemnie za potwierdzeniem odbioru. Na sesję tą powinny więc zostać skierowane te projekty 

uchwał, materiały i sprawozdania, które zostały dotychczas pozytywnie zaopiniowane  

przez Zarząd, a nie zostały skierowane na sesję, która odbyła się w trybie nadzwyczajnym  

w dniu 13 stycznia 2015 roku.  

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie strategii rozwiązywania problemów społecznych powiatu raciborskiego  

na lata 2015 – 2022. 

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

190513. 

Wicestarosta przypomniał, że w trakcie posiedzenia w dniu 29 grudnia 2014 roku  

po zapoznaniu się z przedmiotowym projektem uchwały Zarząd dokonał drobnych poprawek 

redakcyjnych w tytule uchwały oraz załączniku do projektu, postanawiając o jego 

skierowaniu na sesję w dniu 27 stycznia 2015 roku. Aktualnie przedłożono pod obrady 

wspomniany projekt uchwały, celem podjęcia decyzji o skierowaniu go na najbliższą sesję 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie strategii rozwiązywania problemów społecznych powiatu 

raciborskiego na lata 2015 – 2022 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 24 lutego 2015 roku. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie programu 

rozwoju pieczy zastępczej w powiecie raciborskim na lata 2015 –2017. 

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

188098. 

Wicestarosta poinformował, że zgodnie z ustaleniami z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 29 grudnia 2014 roku uszczegółowiono ww. projekt uchwały.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie raciborskim  

na lata 2015 – 2017 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego 

w dniu 24 lutego 2015 roku. 

 

W tym miejscu Skarbnik Powiatu zwróciła się z prośbą do Starosty o rozszerzenie porządku 

posiedzenia o dwa dodatkowe projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego, które dotyczą 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok oraz dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2015 – 2024. 

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

0 głosów wstrzymujących – wprowadził do porządku posiedzenia: 

1) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2015 rok,  

2) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2015 – 2024. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady 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 

202271. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że zaproponowane zmiany w budżecie Powiatu 
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Raciborskiego na 2015 r. dotyczą zwiększenia o kwotę 192 605,00 zł w Rozdziale 60014 

planu wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem 

na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku 

przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421”, celem zwrotu części zaliczki 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 24 lutego 

2015 roku. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2015 – 2024, informując, że jest to konsekwencja proponowanych zmian w budżecie.  

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

202272. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2015 – 2024 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 24 lutego 2015 roku.  

 

Nawiązując do wypowiedzi Sekretarza Powiatu, Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, 

iż zwróci się z prośbą do Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego o wprowadzenie  

na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 24 lutego 2015 roku: 

1) projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie strategii rozwiązywania 

problemów społecznych powiatu raciborskiego na lata 2015 – 2022, 

2) projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie programu rozwoju pieczy 

zastępczej w powiecie raciborskim na lata 2015 – 2017, 

3) projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie programu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie raciborskim  

na lata 2015 – 2018, 

4) projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2015 rok,  
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5) projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2015 – 2024,  

6) projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej  

z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Pietrowice Wielkie na realizację zadania 

publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji ekologicznej, 

7) projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

powołania członków Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy  

z Zagranicą,  

8) projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

powołania członków Komisji Budżetu i Finansów, 

9) sprawozdania 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,  

10) sprawozdania 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. 

Ponadto zgodnie z planem pracy Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2015 zatwierdzonym 

Uchwałą Nr III/27/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. na sesję 

zostanie przedłożony materiał pt. „Zadania z zakresu architektury i budownictwa realizowane 

przez Referat Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Raciborzu”.  

 

W tym miejscu Starosta zapoznał zebranych z pismem Starosty Częstochowskiego  

Andrzeja Kwapisza, który poinformował, że w związku z przyjętym w dniu 29 grudnia  

2014 roku przez Zarząd Województwa Śląskiego projektem Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Rada Powiatu w Częstochowie 

podjęła uchwałę w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie alokacji środków unijnych w ramach 

RPO Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. W uchwale Rada przyjęła negatywne 

stanowisko odnośnie alokacji środków unijnych w ramach RPO Województwa Śląskiego  

na lata 2014 – 2020, w związku z podjętą przez Zarząd Województwa Śląskiego decyzją  

o rezygnacji w ostatecznym projekcie RPO Województwa Śląskiego ze wsparcia funduszami 

unijnymi budowy dróg powiatowych w ramach osi priorytetowej „VI Transport”.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 202073. 
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Obecny w tej części posiedzenia Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Roman Peikert 

przedstawił pokrótce powody, co do których Rada Powiatu w Częstochowie podjęła  

negatywne stanowisko odnośnie alokacji środków unijnych w ramach RPO Województwa 

Śląskiego na lata 2014 – 2020.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wstępnie zapoznał się ze stanowiskiem Rady Powiatu  

w Częstochowie odnośnie alokacji środków unijnych w ramach RPO Województwa 

Śląskiego na lata 2014 – 2020, w związku z podjętą przez Zarząd Województwa Śląskiego 

decyzją o rezygnacji w ostatecznym projekcie RPO WSL ze wsparcia funduszami unijnymi 

budowy dróg powiatowych w ramach osi priorytetowej „VI Transport”, polecając 

Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów oraz Kierownikowi Referatu Funduszy 

Zewnętrznych i Strategii Rozwoju przeanalizować jego treść i przygotować ewentualną 

propozycję stanowiska Powiatu Raciborskiego w terminie do dnia 16 lutego 2015 roku. 

Jednocześnie Starosta poinformował, że w powyższej sprawie będzie rozmawiał  

z Panią Gabrielą Lenartowicz – Członkiem Zarządu Województwa Śląskiego.  

 

Ad. 3 

 

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 

201610. 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z dodatkowym pismem Dyrektora Powiatowego 

Zarządu Dróg w Raciborzu, który poinformował, że podczas czynnej akcji zimowego 

utrzymania dróg uszkodzeniu uległ pług stanowiący wyposażenie pojazdu specjalistycznego 

Mercedes UNIMOG. Szkoda ta została niezwłocznie zgłoszona ubezpieczycielowi i z tego 

tytułu zostanie wypłacone odszkodowanie. Ponieważ naprawa jest nieekonomiczna (wycena 

naprawy przez autoryzowany serwis) a ze względu na sezon zimowy koniecznym jest 

doposażenie sprzętu, powstaje pilna potrzeba zakupu nowego pługa, co jednostka zamierza 

dokonać w ramach polisy. W związku z powyższym PZD zwraca się z prośba o wyrażenie 

zgody na przesunięcie własnych środków finansowych w wysokości 24 200,00 zł celem 

zapłaty za urządzenie. Dopiero po otrzymaniu faktury ubezpieczyciel dokona wypłaty 

odszkodowania. Uzyskana w ten sposób kwota będzie stanowiła uzupełnienie wcześniej 

przesuniętych środków. Ponadto jednostka zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody  

na zlikwidowanie uszkodzonego pługa.  
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Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 202004. 

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

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok oraz z wyżej omówionym pismem 

Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu dokonał zmian w Rozdziale 60014  

w budżecie Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu polegających na przeniesieniu kwoty 

24 200,00 zł z grupy Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 

do grupy Inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup pługa.  

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

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

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok. 

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

Ponadto Zarząd przekazał pismo Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu  

nr NF.3012-04/2015 z dnia 9 lutego 2015 roku dotyczące m.in. wyrażenia zgody 

na zlikwidowanie uszkodzonego pługa stanowiącego wyposażenie pojazdu specjalistycznego 

Mercedes UNIMOG, Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontu, prosząc o przygotowanie 

karty informacyjnej w ww. sprawie.  

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia, Wicestarosta zapoznał zebranych  

z projektem 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 w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu do sprawowania kontroli nad rodzinami 

zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka i placówkami opiekuńczo  

– wychowawczymi. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 
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Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia zmian w planach finansowych jednostek podległych na 2015 r. 

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

201425. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianą planu finansowego Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu. 

 

W tym miejscu Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z wnioskiem nr 1 Dyrektora Domu 

Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie 

uruchomienia środków finansowych na wydatki budżetowe z przeznaczeniem na wypłatę 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r. Dyrektor Jolanta Rabczuk zwróciła się  

z prośbą o przekazanie na ww. cel kwoty 360 000,00 zł.  

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

0 głosów wstrzymujących – wyraził zgodę na przekazanie kwoty 360 000,00 zł  

z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r.  

dla pracowników Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”. Ww. środki powinny zostać 

rozliczone z odprowadzonych dochodów – w transzach po 60 000,00 zł po 20 każdego 

miesiąca począwszy od marca br. 

 

Sekretarz Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego w sprawie 

wniosku Pana Ryszarda Rudnika - Dyrektora SP ZOZ Szpitala Rejonowego w Raciborzu 

dotyczącego zmiany warunków zatrudnienia. 

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

201949. 

Sekretarz Powiatu przekazała, że Pan Ryszard Rudnik – Dyrektor SP ZOZ Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu wystąpił do Starosty Raciborskiego z wnioskiem o dokonanie 

zmian w warunkach zatrudnienia: 

1) nawiązanie stosunku pracy mając na uwadze treść art. 204 ust. 3 w zw. z art. 204 ust. 3a 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w tym podjęcie decyzji  

przez organ tworzący w sprawie przeprowadzenia konkursu, 

2) wprowadzenie w umowie o pracę sposobu określenia wysokości wynagrodzenia poprzez 

odniesienie się do krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, 
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3) wprowadzenie umowy regulującej zasady korzystania z prywatnego pojazdu do celów 

służbowych. 

 

Sekretarz Powiatu przekazała, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r.  

o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (dalej: ustawa 

kominowa) organem właściwym do ustalenia wynagrodzenia miesięcznego kierowników 

samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej jest właściwy do reprezentowania 

organ jednostki samorządu terytorialnego, która utworzyła lub nadzoruje dany podmiot.  

W przypadku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu kwestie związane z wynagrodzeniem miesięcznym 

Dyrektorowi ustala Zarząd Powiatu Raciborskiego, stąd pismo Pana Ryszarda Rudnika 

zostało skierowane pod obrady Zarządu.  

Jak poinformowała Sekretarz Powiatu zgodnie z opinią prawną przedstawioną przez radcę 

prawnego Michała Gebela: 

1) w stosunku do Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu na mocy art. 204 ust. 3a 

ustawy o działalności leczniczej nie zachodzi konieczność przeprowadzenia konkursu,  

a tym samym skrócenia okresu obowiązywania dotychczasowej umowy, gdyż 

ustawodawca co do zasady wyłączył w stosunku do dotychczasowych kierowników 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej konieczność przeprowadzenia konkursu, o ile 

organ prowadzący nie postanowi odmiennie. Obecnie nie ma obowiązku wprowadzania 

zmian w umowie o pracę Dyrektora Szpitala w zakresie terminu jej obowiązywania, z tym 

iż organ prowadzący może w każdej chwili ogłosić konkurs na stanowisko Dyrektora 

Szpitala, 

2) przepisy prawne nie zabraniają ustalenia wynagrodzenia pracownika poprzez określenie jej 

wysokości w odniesieniu do krotności miesięcznego wynagrodzenia, przy czym należałoby  

w umowie o pracę dokonać precyzyjnych zapisów. Zwrócić należy bowiem uwagę,  

iż w odniesieniu do Dyrektora Szpitala ustawa kominowa wprowadza ograniczenia jej 

maksymalnej wysokości z jednej strony do czterokrotności przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym 

kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

(art. 8 pkt 10 ustawy kominowej) z drugiej poprzez ustalenie, iż przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym 

kwartale 2009 r. stanowi w 2015 r. roku podstawę do ustalenia maksymalnej wysokości 

wynagrodzenia miesięcznego (art. 29f ustawy kominowej). Zatem praktyczniejszy  
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i bardziej przejrzysty jest dotychczasowy sposób ustalania wynagrodzenia za pracę 

Dyrektora Szpitala, poprzez określenie konkretnej kwoty, 

3) przepisy wyłączają możliwość przyznania Dyrektorowi ryczałtu na używanie samochodu 

prywatnego do celów służbowych w jazdach lokalnych, a dopuszczają jedynie zwrot 

kosztów przejazdu samochodem niebędącym własnością pracodawcy w przypadku 

używania samochodu jako środka transportu w delegacji służbowej (jazdy zamiejscowe). 

Wówczas zwrot kosztów następuje na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  

- Kodeks pracy w związku z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 

2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów 

używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów 

niebędących własnością pracodawcy oraz zarządzeniem nr 112/2013 Starosty 

Raciborskiego z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zasad delegowania  

oraz rozliczania kosztów krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz dyrektorów powiatowych jednostek 

organizacyjnych.  

 

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

Pana Ryszarda Rudnika - Dyrektora SP ZOZ Szpitala Rejonowego w Raciborzu dotyczącego 

zmiany warunków zatrudnienia oraz zgodnie ze stanowiskiem potwierdzonym opinią prawną 

radcy prawnego Michała Gebela nie wyraził zgody na zmianę dotychczasowych warunków 

zatrudnienia Dyrektora Szpitala. Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków  

– 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – uznał: 

1) że w stosunku do Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu na mocy art. 204 ust. 3a 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217  

z późn. zm.) nie zachodzi konieczność przeprowadzenia konkursu, a tym samym skrócenia 

okresu obowiązywania dotychczasowej umowy, gdyż ustawodawca co do zasady wyłączył  

w stosunku do dotychczasowych kierowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej 

konieczność przeprowadzenia konkursu, o ile organ prowadzący nie postanowi odmiennie,  

2) za praktyczniejszy i bardziej przejrzysty dotychczasowy sposób ustalania wynagrodzenia 

za pracę Dyrektora Szpitala, poprzez określenie konkretnej kwoty, 

3) że przepisy wyłączają możliwość przyznania Dyrektorowi ryczałtu na używanie 

samochodu prywatnego do celów służbowych w jazdach lokalnych, a dopuszczają jedynie 

zwrot kosztów przejazdu samochodem niebędącym własnością pracodawcy w przypadku 

używania samochodu jako środka transportu w delegacji służbowej (jazdy zamiejscowe). 
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Wówczas zwrot kosztów następuje na podstawie art. 77
5
  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. 

- Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania  

oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów 

osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, 

poz. 271 z późn. zm.) i zarządzeniem nr 112/2013 Starosty Raciborskiego  

z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów 

krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu oraz dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych. Wobec 

powyższego pracodawca, który wyraża zgodę, aby pracownik w podróż służbową pojechał 

własnym samochodem nie musi podpisywać z nim odrębnej umowy. 

O powyższym Wydział Organizacyjny poinformuje Dyrektora Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu.  

 

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. ------------------------------------  

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 10 lutego 2015 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 10 lutego 2015 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2015 rok. 

4. Uchwała 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. 


