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OR.II.0022.1.14.2015 

PROTOKÓŁ  NR 16/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 20 marca 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 15/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 17 marca 2015 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. 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 przekazał, że Sąd Apelacyjny w Katowicach w dniu 19 marca 2015 roku podtrzymał 

w mocy orzeczenie Sądu Okręgowego w Gliwicach Ośrodka Zamiejscowego w Rybniku, 

który unieważnił wybory do Rady Powiatu Raciborskiego w dwóch raciborskich obwodach  

- Budowlance i SMS-ie. Od postanowienia Sądu Apelacyjnego nie przysługuje środek 

prawny. Wszyscy radni z Raciborza, najprawdopodobniej 24 marca 2015 roku, stracą 

mandaty. W konsekwencji nie będzie mogła się odbyć sesja zaplanowana na 24 marca br.  

Starosta poinformował, że mając na uwadze powyższe koniecznym było zwołanie  

w dniu dzisiejszym posiedzenia Zarządu, tak aby można było przyjąć wniosek o zwołanie 

sesji w trybie nadzwyczajnym. We wniosku ujęto te projekty uchwał, które Zarząd skierował 

na sesję mającą się odbyć w dniu 24 marca 2015 r. Jedynie zmiany wprowadzono w projekcie 

uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2015 rok oraz w projekcie uchwały  
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w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2015 – 2025, 

które zostaną omówione przez Skarbnika Powiatu w pkt 2 porządku posiedzenia.  

 

Starosta poinformował, że następne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 24 marca   

2015 roku o godz. 09.00. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 15/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 17 marca 2015 r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.  

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu omówiła 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 

205712. 

Skarbnik Powiatu zwróciła uwagę, że w przedmiotowym projekcie uchwały w Rozdziale 

60014 dokonuje się zmiany źródła finansowania, w związku z przyznaniem przez Wojewodę 

Śląskiego dotacji celowej decyzją nr FBI.3111.33.5.2015 z dnia 5 marca 2015 r.,  

na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3525S Maków-Kornice" 

realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg 

lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój". Pozostałe zmiany w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2015 rok zostały omówione w trakcie posiedzenia w dniu 10 marca 

2015 roku. Powyższa zmiana została odzwierciedlona również w projekcie uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego 

na lata 2015 – 2025. 

Odpowiadając na pytanie Sekretarza Powiatu dlaczego nie wprowadzono do omawianego 

projektu uchwały zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 r., o które wnioskował 

Wydział Geodezji a dotyczących przesunięcia środków z grupy Wynagrodzenia i składki  

od nich naliczane do grupy Wydatki bieżące, Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że do ich 

dokonania upoważniony jest Zarząd, a nie Rada. Zostaną one zaproponowane w projekcie 

uchwały Zarządu w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 r.,  
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który przedstawiony zostanie na jednym z kolejnych posiedzeń. Ponadto na dzień dzisiejszy 

Wydział Geodezji posiada zabezpieczone środki w budżecie na realizację zadań.  

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 dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 23 marca 2015 r. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2015 – 2025. 

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

205714. 

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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2015 – 2025 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 23 marca 2015 r. 

 

Ad. 3 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wniosku  

o zwołanie sesji Rady Powiatu Raciborskiego w trybie nadzwyczajnym. 

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

207746. 

Nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi Starosty, Sekretarz Powiatu poinformowała,  

że proponowany porządek obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego zwołanej w trybie 

nadzwyczajnym obejmuje: 

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

Powiatu Raciborskiego na 2015 rok,  

2) podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2015 – 2025,  

3) podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego przez Powiat Raciborski na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej 

zaciągniętego kredytu,  

4) podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego, 
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5) podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej  

z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2015 r. Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi 

Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, 

6) podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Rady Społecznej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, 

7) podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie stanowiska dotyczącego 

alokacji środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,  

8) podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania  

z realizacji w latach 2013 - 2014 Programu opieki nad zabytkami Powiatu Raciborskiego  

na lata 2013 – 2016,  

9) podjęcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o stanie 

bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Raciborskiego za 2014 rok wraz z: 

a) informacją o stanie bezpieczeństwa na terenie działania Komendy Powiatowej Policji  

w Raciborzu w 2014 r.,  

b) informacją Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu o stanie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego powiatu raciborskiego za 2014 rok, 

c) sprawozdaniem z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Powiatowego 

Inspektoratu Weterynarii w Raciborzu w roku 2014,  

d) sprawozdaniem z realizacji zadań w Powiecie Raciborskim przez Śląsko – Małopolski 

Oddział Straży Granicznej w Raciborzu oraz Placówkę Straży Granicznej w Rudzie 

Śląskiej za rok 2014,   

e) informacją o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu raciborskiego za rok 2014 

przygotowaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu, 

f) informacją Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach dot. prac 

realizowanych na administrowanych rzekach i postępu prac związanych z budową 

zbiornika Racibórz Dolny, 

g) informacją Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Biura Terenowego  

w Raciborzu w zakresie bezpieczeństwa powodziowego na terenie powiatu raciborskiego. 

 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wniosku o zwołanie sesji Rady 

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

 

Starosta poinformował, że ustalił z Przewodniczącym Rady Powiatu Raciborskiego, że sesja 

odbędzie się 23 marca 2015 roku o godz. 17.30. Ponadto o zmianie terminu sesji Biuro Rady 

telefonicznie poinformuje szefów służb, inspekcji i straży, którzy zaproszeni byli pierwotnie 

na sesję w dniu 24 marca br.  

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania 

wniosku Wójta Gminy Rudnik dotyczącego zaliczenia drogi położonej w Jastrzębiu  

do kategorii dróg gminnych. 

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

207424. 

Starost zaproponował, aby Zarząd zaopiniował pozytywnie wniosek Wójta Gminy Rudnik  

w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi położonej w Jastrzębiu. Droga 

położona w Jastrzębiu proponowana do zaliczenia do kategorii dróg gminnych ma znaczenie 

lokalne, stanowiąc uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom. Z prośbą  

o wydanie ww. opinii wystąpił Wójt Gminy Rudnik pismem nr IRI.7210.1.2015 z 11 marca 

2015 r. Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu wydał opinię pozytywną w tej sprawie. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania wniosku Wójta Gminy 

Rudnik dotyczącego zaliczenia drogi położonej w Jastrzębiu do kategorii dróg gminnych. 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego 

Powiatu Raciborskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

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

207239. 

Wicestarosta zaproponował ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji 

zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

tj. „Przeprowadzenie w latach 2015 – 2017 programów korekcyjno – edukacyjnych  

dla sprawców przemocy w rodzinie”. Podkreślił, że Powiat nie dysponuje odpowiednią kadrą 

do realizacji tego zadania, stąd najbardziej racjonalnym rozwiązaniem wydaje się powierzenie 
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jego realizacji organizacji pozarządowej, działającej w obszarze pomocy społecznej, 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

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

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego do projektu pn. „Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie raciborskim (I)”. 

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

207263. 

Wicestarosta przypomniał, że dnia 10 marca 2015 r. Zarządu Powiatu Raciborskiego podjął 

uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego do projektu pn. „Aktywizacja osób 

młodych pozostających bez pracy w powiecie raciborskim”. W tytule uchwały oraz w jej 

dalszym tekście błędnie wpisano nazwę programu, która powinna brzmieć: „Aktywizacja 

osób młodych pozostających bez pracy w powiecie raciborskim (I)”.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie  

raciborskim (I)”. 

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

 

Ad. 4 

 

Sekretarz Powiatu zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego  

dot. zwiększenia planu wydatków na 2015 r. w części, której dysponentem jest Wydział 

Organizacyjny. 

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

207484. 

Sekretarz Powiatu wyjaśniła, że w 2011 r. po zmianie przepisów Prawa o ruchu drogowym 

starostom powierzono realizację nowego zadania, obejmującego m. in. likwidację pojazdów 

usuniętych z dróg publicznych i nie odebranych przez właścicieli z parkingu.  
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Przed przejęciem tego zadania pojazdy takie były przechowywane na dwóch parkingach, 

prowadzonych przez podmioty zewnętrzne. W 2012 r. właściciele tych parkingów zwrócili się 

do Starosty Raciborskiego z wnioskiem o zwrot kosztów dozorowania łącznie 42 pojazdów  

w okresie od 27.10.2004 r. do 26.09.2012 r. 

W toku prowadzonych postępowań administracyjnych wydano rozstrzygnięcia, od których 

właściciele parkingu odwoływali się. Zgodnie z decyzją Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Katowicach (październik 2013 r.) podtrzymaną przez Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Katowicach (październik 2014 r.) Starosta Raciborski winien rozpatrzyć 

żądania właścicieli parkingów i przyznać zwrot wydatków poniesionych w związku 

z dozorem nad pojazdami oraz przyznać wynagrodzenie za dozór. Wysokość zwrotu dla obu 

podmiotów ustalono na kwotę łączną 158 842,83 zł (wnioskowana kwota to łącznie 

324 046,-zł). Przewidywany termin wypłaty świadczeń to pierwsza połowa kwietnia 2015 r. 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że ww. wydatki nie zostały ujęte w planie budżetowym  

na 2015 r., stąd zachodzi potrzeba zabezpieczenia środków na pokrycie przedmiotowych 

roszczeń. Wydział Organizacyjny poczynił daleko idące starania by wygospodarować 

brakujące środki w ramach obowiązującego planu finansowego. Wskutek ograniczeń 

wydatków wygospodarowano kwotę 82 tys. zł. Środki te zostały już zabezpieczone zgodnie  

z Zarządzeniem Starosty Raciborskiego z dnia 17 marca 2015 r. Dalsze ograniczanie 

wydatków związanych z funkcjonowaniem Starostwa może spowodować zakłócenia 

w działalności urzędu, dlatego najrozsądniejszym krokiem byłoby w tych okolicznościach 

zwiększenie planu wydatków Wydziału Organizacyjnego o 76 tys. zł z przeznaczeniem  

na wypłatę świadczeń za dozór pojazdów. 

Konkludując Sekretarz Powiatu zaproponowała, aby Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie 

planu wydatków Wydziału Organizacyjnego Starostwa w 2015 r. o kwotę 76 tys. zł a środki 

na ten cel przeznaczył z rezerwy budżetowej Powiatu Raciborskiego. 

Skarbnik Powiatu sprzeciwiła się ww. propozycji, aby zwiększyć budżet Wydziału 

Organizacyjnego. Podkreśliła, że w związku z brakami w budżetach szkół i placówek 

oświatowych oraz prawdopodobieństwem, że dochody ze sprzedaży mienia nie zostaną 

wykonane, Wydział Organizacyjny powinien ponownie przeanalizować wydatki  

i zaproponować przesunięcia między paragrafami. Ponadto Skarbnik Powiatu przekazała,  

że pod koniec marca br. Zarząd będzie musiał podjąć kroki zmierzające do ograniczenia 

wydatków budżetowych, stąd podejmowanie w tej chwili decyzji o zwiększeniu planu  

wydatków Wydziału Organizacyjnego jest nieuzasadnione.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego, na wniosek Starosty postanowił, iż do rozpatrzenia karty 
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informacyjnej dot. zwiększenia planu wydatków na 2015 r. w części, której dysponentem jest 

Wydział Organizacyjny powróci na jednym z posiedzeń w kwietniu 2015 roku, po dokonaniu 

analizy budżetu Powiatu Raciborskiego.  

 

Starosta przedstawił opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z posiedzenia  

w dniu 18 marca 2015 r., która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem 

UID 207474.  

 

Starosta poinformował, że zmianie uległy godziny rozpoczęcia posiedzeń Komisji 

zaplanowanych na 23 marca 2015 roku.  

Według informacji Biura Rady z dnia 20 marca br. wspólne posiedzenie Komisji Budżetu  

i Finansów oraz Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 23 marca 2015 r. o godz. 15:00,  

a nie jak wcześniej planowano o godz. 16.00. Z kolei posiedzenie Komisji Budżetu  

i Finansów będzie miało miejsce w dniu 23 marca 2015 r. o godz. 16:00, a nie o godz. 15.00. 

Ww. informacje Biura Rady dotyczące terminów posiedzeń Komisji, które odbędą się  

23 marca 2015 r. znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID: 207730 

i 207607.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Piotr Olender złożył wniosek, aby radca prawny  

tut. Starostwa przedstawił opinię prawną dotyczącą jego statusu, tj. po wygaśnięciu mandatu 

radnego.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił radcy prawnemu Michałowi Gebelowi przygotować  

w trybie pilnym informację dot. statusu Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego  

Piotra Olendra, po wygaśnięciu mandatu ww. radnemu, w szczególności w kontekście: 

1) udziału w posiedzeniach Zarządu oraz w głosowaniu nad uchwałami będącymi 

przedmiotem obrad, 

2) wypłacania diety za udział w posiedzeniach Zarządu.  

 

Starosta poinformował, że radny Dawid Wacławczyk zgłosił uwagi co do zapisów Protokołu 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 10 lutego 2015 r. w części dotyczącej 

rozpatrywanej karty informacyjnej Wydziału Organizacyjnego w sprawie wniosku  

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

zmiany warunków zatrudnienia.  
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W związku z powyższym Wicestarosta ponownie omówił przedmiotową kartę informacyjną 

oraz pismo Pana Ryszarda Rudnika - Dyrektora SP ZOZ Szpitala Rejonowego w Raciborzu 

dotyczące zmiany warunków zatrudnienia.  

Wicestarosta podkreślił, iż 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. Ponadto zdaniem Wicestarosty praktyczniejszy i bardziej 

przejrzysty jest dotychczasowy sposób ustalania wynagrodzenia za pracę Dyrektora Szpitala, 

poprzez określenie konkretnej kwoty, a nie poprzez określenie jej wysokości w odniesieniu  

do krotności miesięcznego wynagrodzenia.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po ponownym rozpatrzeniu karty informacyjnej Wydziału 

Organizacyjnego w sprawie wniosku Pana Ryszarda Rudnika - Dyrektora SP ZOZ Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu dotyczącego zmiany warunków zatrudnienia podtrzymał 

stanowisko zawarte w Protokole z posiedzenia w dniu 10 lutego 2015 r., uznając:  

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). 

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  
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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. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego nie wyraził zgody na zmianę dotychczasowych warunków 

zatrudnienia 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. 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 20 marca 2015 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20 marca 2015 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wniosku o zwołanie sesji Rady 

Powiatu Raciborskiego w trybie nadzwyczajnym. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania wniosku Wójta 

Gminy Rudnik dotyczącego zaliczenia drogi położonej w Jastrzębiu do kategorii dróg 

gminnych. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 

raciborskim (I)”. 


