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OR.II.0022.1.15.2015 

PROTOKÓŁ  NR 17/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 24 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 16/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 20 marca 2015 r.  

2. Omówienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego 

zakładu opieki zdrowotnej za 2014 rok – referuje Dyrektor Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego, na wniosek Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego 

Andrzeja Chroboczka, przesunął na kolejne posiedzenie omówienie Protokołu  

nr 13/18.03./2015 z przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu odbytego 

w dniu 18 marca 2015 r. w siedzibie Spółki (pkt 13 porządku posiedzenia). Jednocześnie 

polecił Inspektorowi w Biurze Obsługi Prawnej tut. Starostwa każdorazowo przygotowywać  

w ww. sprawie karty informacyjne wraz z dokonaną analizą dokumentów przedłożonych 

przez Spółkę.  

Ponadto Starosta poinformował, że pkt 4 porządku posiedzenia, ze względu na obecność 

Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu, zostanie omówiony po pkt 1.  
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Po zmianie, 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 zgodnie z informacjami telefonicznymi w dniu 24 marca 2015 r. 

zostanie podanie do publicznej wiadomości Zarządzenie Wojewody Śląskiego w sprawie 

przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Powiatu Raciborskiego w okręgu 

wyborczym nr 1, poprzez powtórzenie przeprowadzenia głosowania w obwodzie głosowania 

nr 19 i w okręgu wyborczym nr 2, poprzez powtórzenie przeprowadzenia głosowania  

w obwodzie głosowania nr 20.  

 

Starosta poinformował, że następne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 31 marca   

2015 roku o godz. 08.15. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 16/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20 marca 2015 r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią, po wprowadzeniu drobnych poprawek 

redakcyjnych na str. 1, 7 i 9.  

 

Ad. 2 

 

Starosta przywitał na posiedzeniu Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu  

Ryszarda Rudnika i poinformował, że wizyta wiąże się z projektem uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2014 rok. 

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

207792. 

Przystępując do omówienia przedmiotowego projektu uchwały, Dyrektor Ryszard Rudnik 

poinformował, że na dzień 31 grudnia 2014 roku przychody netto z działalności wykonane 

zostały w wysokości 64 924 221,76 zł, co stanowi 100,26 % przychodów planowanych.  

W przychodach tych największą kwotę stanowią przychody ze sprzedaży produktów  

– 64 437 691,26 zł oraz przychody uzyskane z usług niemedycznych – 1 778 243,11 zł.  

Z kolei główną pozycję przychodów ze sprzedaży produktów stanowią usługi zdrowotne 

świadczone na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wartość 
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sprzedaży w tym zakresie wyniosła 55 707 949,55 zł, tj. 99,30 % sprzedaży planowanej. 

Pozostałe przychody to: 

1) Ratownictwo Medyczne – 5 225 945,90 zł,  

2) sprzedaż odpłatnych usług medycznych świadczonych w zakresie diagnostyki 

laboratoryjnej, RTG, USG, odpłatności pacjentów nieubezpieczonych i inne świadczenia  

– 1 725 552,70 zł,  

3) pozostała sprzedaż usług obejmująca wynajem pomieszczeń (np. stacja dializ, bar, 

automaty) i inne usługi – 1 820 318,94 zł.  

 

Jak poinformował Dyrektor w Szpitalu pozostało mało pomieszczeń, które mogłyby zostać 

wynajęte. Są wprawdzie pomieszczenia, w których miał zostać otwarty szpitalny oddział 

ratunkowy, ale ze względu na duże koszty jego funkcjonowania, przy niskim finansowaniu 

usług medycznych z NFZ-tu pozostaje kwestią otwartą uruchomienie w przyszłości tego 

oddziału. Nie bez znaczenia jest również to, że pomieszczenia te wymagają przeprowadzenia 

niezbędnych remontów, których przewidywany koszt wynosi ok. 2 000 000,00 zł.  

Dyrektor wyjaśnił, że jeśli chodzi o Ratownictwo Medyczne, to jest ono kontraktowane 

wspólnie z Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym w Katowicach. Wojewódzkie 

Pogotowie Ratunkowe w Katowicach jest dysponentem jednostek systemu Państwowe 

Ratownictwo Medyczne i realizuje Wojewódzki Plan Działania Systemu - Państwowe 

Ratownictwo Medyczne w zakresie ratownictwa medycznego w trzech wyznaczonych 

rejonach operacyjnych. Bezpośrednio w strukturze WPR w Katowicach funkcjonują  

74 zespoły ratownictwa, a 11 zespołów poza strukturą, jako podwykonawstwo.  

Podwykonawcą jest m.in. Szpital Rejonowy w Raciborzu, którego zespoły wyjazdowe 

stacjonują w Raciborzu, Krzyżanowicach i Kuźni Raciborskiej. Dyrektor przypomniał,  

że w przeszłości w Kuźni Raciborskiej świadczenia ratownictwa wykonywał zespół  

z NZOZ „MAWO-MED”.  

Następnie Dyrektor udzielał szczegółowych informacji w zakresie sprzedaży odpłatnych 

usług medycznych świadczonych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, RTG, USG. 

Dyrektor zaznaczył, że ww. usługi medyczne nie są kontraktowane przez NFZ. Za powyższe 

usługi Szpital otrzymuje zapłatę za wykonaną procedurę medyczną na oddziale szpitalnym 

lub przez poradnię kierującą na dane badanie, ewentualnie opłatę wnoszoną indywidualnie 

przez osobę fizyczną. Ponadto Dyrektor zaznaczył, iż NFZ ani bezpośrednio ani w zapłacie  

za procedurę nie uwzględnia kosztów zakupu sprzętu, jego naprawy, ewentualnie wymiany, 

natomiast stawia bardzo wysokie wymagania co do jakości tegoż sprzętu. Zaznaczył również, 
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iż sprzęt laboratoryjny, USG i RTG jest przewidziany do pracy przez 24 godziny. Radiolodzy 

po godzinach pracy pełnią dyżury i w razie potrzeby przyjeżdżają do Szpitala. Technicy 

laboratoryjni i RTG pracują w systemie ciągłym.  

Dyrektor poinformował również, że w pierwszej kolejności do badań diagnostycznych 

przyjmowani są pacjenci szpitalni, jako osoby wymagające całodobowej opieki medycznej,  

a następnie osoby posiadające skierowania z przychodni ambulatoryjnych.  

W czasie dyskusji na temat odpłatnego udzielania niektórych świadczeń zdrowotnych 

Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego dopytywali Dyrektora o możliwość zwiększenia 

ilości wykonywanych badań USG i USG Doppler w porze popołudniowej.  

Podsumowując powyższą dyskusję Dyrektor Rudnik stwierdził, iż przeszkodą nie są bariery 

sprzętowe tylko brak personelu medycznego – lekarzy radiologów. Ponieważ lekarze 

radiolodzy wykonują – oprócz USG i USG Doppler – opisy zdjęć rentgenowskich czas 

oczekiwania na te usługi wydłuża się o parę miesięcy. 

Dyrektor Rudnik wyjaśnił, iż tzw. nadwykonania w bilansie są księgowane w pozycji „inne 

przychody”. Za świadczenia ponadlimitowe uznane przez NFZ planowano uzyskać kwotę 

3 800 000,00 zł, a uzyskano ponad 4 000 000,00 zł, w tym za rok 2013 – 1 626 000,00 zł,  

a za rok 2014 – ponad 2 400 000,00 zł.  

Dyrektor poinformował, że kwota rezerwy ujęta w zobowiązaniach w wysokości 

6 306 560,57 zł obejmuje głównie utworzoną rezerwę na tzw. świadczenia pracownicze  

w przyszłych okresach, tj. m.in. na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.  

Kolejną pozycję zobowiązań w kwocie 4 633 222,58 zł – „CESJA” stanowią zobowiązania 

Szpitala przeniesione na innego wierzyciela, na co w formie uchwały wyraziła zgodę Rada 

Powiatu Raciborskiego. W związku z powyższym zobowiązania wymagalne „przeszły”  

do zobowiązań niewymagalnych, co poprawiło płynność finansową jednostki.  

Na tym zakończono omówienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2014 rok.  

 

Korzystając z obecności Dyrektora Sekretarz Powiatu Beata Bańczyk przedstawiła 

interpelację radnego Artura Wierzbickiego z dnia 17 marca 2015 r. dot. miejsc parkingowych 

pod Szpitalem Rejonowym im. dr. J. Rostka w Raciborzu. W interpelacji radny zauważa, cyt.: 

„Z pewnością Zarząd Szpitala ma jakiś pomysł na uporządkowanie obecnego stanu rzeczy. 

Jeżeli wiąże się to z jakimiś kosztami to proszę o informację jakiego rzędu są wymagane 

inwestycje. Może uda się to jakoś wygospodarować. W końcu to nasz szpital.”.  
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Dyrektor Rudnik stwierdził, iż temat przyszpitalnych parkingów jest poruszany od dawna. 

Kilka lat temu proponował, aby wydzierżawić firmie zewnętrznej przyszpitalne parkingi  

na okres 10 lat. Firma pobierałaby opłaty od osób parkujących, a następnie uiszczała 

Szpitalowi stosowne opłaty za dzierżawienie terenu. Firma również utrzymywałyby tereny 

zielone, nawierzchnie dróg dojazdowych i miejsc postojowych. Na dzień dzisiejszy Szpital 

zatrudnia dwóch pracowników, którzy zajmują się utrzymaniem przyszpitalnych parkingów, 

dbają o zieleń, ale wszystko to nie wystarcza, aby teren ten był utrzymany w należytym 

stanie. Za parkowanie samochodów przy Szpitalu nie są pobierane opłaty, stąd można 

zauważyć narastający problem z zaparkowaniem samochodów pacjentów i osób 

odwiedzających. Ponadto drogi dojazdowe wymagają remontów, płytki chodnikowe są 

zdewastowane, a pozostawiane na poboczach auta tarasują drogi i niszczą zieleń. Zdarzają się 

też takie sytuacje, że na przyszpitalne parkingi i drogi wjeżdżają tiry oraz ciągniki rolnicze.  

Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego wyrazili oczekiwanie, iż Dyrektor Rudnik 

spowoduje, że pracownicy parkować będą na tzw. parkingach wewnętrznych, przez co osoby 

przybywające do Szpitala na leczenie i odwiedziny uzyskają dodatkowe wolne miejsca.  

Odpowiadając na powyższe sugestie, Dyrektor Rudnik stwierdził, iż nie jest w stanie 

wyegzekwować takiego postępowania od pracowników, m.in. dlatego że pracownicy 

przejeżdżają do pracy różnymi samochodami, poza tym Szpital współpracuje z wieloma 

dostawcami, którzy parkują na terenie Szpitala. Dodał, że oprócz wewnętrznych parkingów 

Szpitala znajdujących się przy głównym kompleksie istnieje również możliwość 

pozostawiania samochodów na parkingu przy Oddziale Zakaźnym. Niestety osoby przyjezdne 

nie chcą korzystać z tych miejsc.  

Odnosząc się do propozycji utworzenia płatnych parkingów przyszpitalnych Członek Zarządu 

Andrzej Chroboczek stwierdził, iż źle społecznie odebrana byłaby sytuacja wnoszenia  

przez członków rodziny opłat parkingowych w czasie kilkumiesięcznego pobytu np. ojca, 

matki lub dziecka w Szpitalu. Tożsame stanowisko z powyższym zajął Wicestarosta.  

Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego podkreślili, że problem braku wolnych miejsc 

parkingowych można byłoby rozwiązać gdyby pracownicy Szpitala pozostawialiby swoje 

samochody wewnątrz kompleksu szpitalnego. 

Na tym spotkanie z Dyrektorem Szpitala Rejonowego w Raciborzu zakończono.  
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Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2014 rok. 

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

207789. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego  

z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2014 rok. 

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

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Raciborskiego za 2014 rok. 

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

207790. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia 

Powiatu Raciborskiego za 2014 rok. 

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

 

Starosta poddał pod głosowanie, omówiony w pkt 2 protokołu, projekt uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu 

finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2014 rok. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego  

z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

za 2014 rok. 

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

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem 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 

207824. 
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Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Skarbnik Powiatu przekazała,  

że po konsultacjach Geodeta Powiatowy wystąpił z ponownym wnioskiem o dokonanie 

zmian w planie wydatków na 2015 rok polegających na zmniejszeniu o kwotę 21 519,00 zł  

w grupie Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  

i jednoczesnym zwiększeniu o ww. kwotę w grupie Wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane. Środki te zostaną przeznaczono na realizację umowy zlecenie, której przedmiotem 

będzie wprowadzanie operatów technicznych do numerycznej mapy zasadniczej i mapy 

ewidencyjnej. 

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

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok, na wniosek Skarbnika Powiatu, 

dokonał zmian w Rozdziale 71014 w planie wydatków będących w dyspozycji Wydziału 

Geodezji z przeznaczeniem na realizację umowy zlecenie, której przedmiotem będzie 

wprowadzanie operatów technicznych do numerycznej mapy zasadniczej i mapy 

ewidencyjnej. 

Po zmianie, 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 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na rok 2015. 

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

207825. 

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

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2015.  

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na wprowadzenie od roku szkolnego 2015/2016 w Zasadniczej Szkole 

Zawodowej nr 3 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu kształcenia  

w zawodzie: krawiec 753105. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

207721. 

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

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

od roku szkolnego 2015/2016 w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 3 wchodzącej w skład 

Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu kształcenia w zawodzie: krawiec 753105. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie od roku szkolnego 2015/2016 w Zasadniczej 

Szkole Zawodowej Specjalnej nr 7 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych  

w Raciborzu kształcenia w zawodzie: murarz-tynkarz 711 [204]. 

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

207664. 

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

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

od roku szkolnego 2015/2016 w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej nr 7  

wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu kształcenia w zawodzie: 

murarz-tynkarz 711 [204]. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z 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 na 2014 rok. 

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

207319. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie sprawozdania z realizacji Programu 

współpracy Powiatu Raciborskiego z 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 na 2014 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 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 Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2015 r. 

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

207820. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Zespołu Szkół 

Zawodowych w Raciborzu, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, Zespołu Szkół 

Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, Młodzieżowego Domu Kultury  

w Raciborzu, Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu.  

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. propozycji 

zmiany w kalendarzu imprez kulturalnych realizowanych jako zadanie własne samorządu 

powiatowego w zakresie upowszechniania kultury. 

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

207628. 

Wicestarosta poinformował, że Pani Aldona Krupa-Gawron Prezes Zarządu Stowarzyszenia 

Kultury Ziemi Raciborskiej „ŹRÓDŁO” zwróciła się z prośbą do Starosty Raciborskiego  

o wpisanie do kalendarza imprez kulturalnych na 2015 r. przedsięwzięcia  

pn.: XV Międzynarodowe Spotkania Artystyczne „ŚLĄSK – KRAINA WIELU KULTUR” 

oraz wsparcie finansowe w wysokości 3 000,00 zł. Na skutek niedopatrzenia organizatora  

w ubiegłym roku nie złożono w terminie do 10 września odpowiedniej informacji o zamiarze 

organizacji kolejnej edycji w 2015 r. W związku z powyższym nie uwzględniono 

przedsięwzięcia w kalendarzu imprez kulturalnych na rok bieżący. Podobna sytuacja miała 

miejsce w 2013 roku.  

Wicestarosta zaproponował, aby mimo wskazanych uwag, biorąc pod uwagę rangę 

przedsięwzięcia oraz jej ponadlokalny charakter, ująć XV Międzynarodowe Spotkania 

Artystyczne „ŚLĄSK – KRAINA WIELU KULTUR” w planie imprez kulturalnych  

na 2015 r. i udzielić wsparcia finansowego w kwocie 2 600,00 zł (brutto), która zostanie 

wydatkowana na pokrycie kosztów transportu zaproszonych gości zagranicznych, w związku 

z występami na terenie powiatu.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął do realizacji zmieniony kalendarz imprez kulturalnych 

realizowanych jako zadania własne samorządu powiatowego w zakresie upowszechniania 

kultury na 2015 r. i wyraził zgodę na wpisanie do kalendarza przedsięwzięcia  

pn.: XV Międzynarodowe Spotkania Artystyczne „ŚLĄSK – KRAINA WIELU KULTUR” 

oraz udzielenie wsparcia finansowego w wysokości 2 600,00 zł (brutto). 

 

Starosta przedstawił interpelacje radnego Artura Wierzbickiego złożone w dniu 17 marca 

2015 r. i w dniu 20 marca 2015 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerami UID: 207284, 207286, 207889. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił:  

1) Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych udzielić odpowiedzi na interpelację radnego 

Artura Wierzbickiego z dnia 17 marca 2015 r. dot. miejsc parkingowych pod Szpitalem 

Rejonowym im. dr. J. Rostka w Raciborzu,  

2) Naczelnikowi Wydziału Komunikacji i Transportu udzielić odpowiedzi na interpelację 

radnego Artura Wierzbickiego z dnia 17 marca 2015 r. dot. miejsca do pomiaru masy 

całkowitej aut i pomiaru obciążenia na oś,  

3) Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa udzielić 

odpowiedzi na interpelację radnego Artura Wierzbickiego z dnia 20 marca 2015 r.  

dot. emisji zanieczyszczeń w rejonie ulic Słowackiego, Ogrodowej i Pracy w Raciborzu. 

 

W tym miejscu Sekretarz Powiatu poinformowała, że Biuro Rady przekazało  

w dniu dzisiejszym dodatkowo:  

1) interpelację radnego Artura Wierzbickiego złożoną w dniu 17 marca 2015 r.  

dot. rejestrowania dźwięku podczas obrad Komisji Rady Powiatu Raciborskiego,  

która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 207285,  

2) interpelację radnej Katarzyny Dutkiewicz z dnia 23 marca 2015 r. dot. problemu rodziców 

dzieci niepełnosprawnych umysłowo skupionych wokół Stowarzyszenia na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych i Ich Otoczenia „SPEKTRUM” siedzibą w Raciborzu, która znajduje 

się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 208170.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z interpelacją radnego  

Artura Wierzbickiego z dnia 17 marca 2015 r. dot. rejestrowania dźwięku podczas obrad 

Komisji Rady Powiatu Raciborskiego zdecydował o przekazaniu do Biura Rady dyktafonu 

cyfrowego będącego na stanie Wydziału Organizacyjnego – stanowiska ds. współpracy  
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z mediami. Jednocześnie polecił Inspektorowi ds. współpracy z mediami OR udzielić 

odpowiedzi na ww. interpelację.  

Ponadto Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych udzielić odpowiedzi  

na interpelację radnej Katarzyny Dutkiewicz z dnia 23 marca 2015 r. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła dodatkowe materiały przekazane przez Biuro Rady  

w dniu 24 marca 2015 r., tj.: 

1) opinię Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z posiedzenia w dniu 16 marca 2015 r.,  

która  znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 208086.  

Zgodnie z opinią, cyt.: „Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do materiałów na sesję 

Rady Powiatu Raciborskiego zwołaną na dzień 24 marca 2015 r. za wyjątkiem projektu 

uchwały 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 - pytania dotyczące projektu zostaną przedstawione  

w dniu sesji.”.  

Sekretarz Powiatu podkreśliła, że żadne pytania w ww. sprawie nie zostały przedstawione 

na sesji w dniu 23 marca 2015 r., stąd Zarząd nie może się do nich ustosunkować,  

2) opinię Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z posiedzenia w dniu 19 marca 2015 r., 

która  znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 208087,  

3) wniosek i opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą  

z posiedzenia w dniu 23 marca 2015 r., które znajdują się w systemie informatycznym 

Mdok pod numerem UID 208090.  

Komisja wnioskuje, aby Zarząd Powiatu Raciborskiego rozważył nawiązanie partnerstwa 

po stronie czeskiej, przede wszystkim pod kątem dużych możliwości pozyskiwania 

środków unijnych.  

Zdaniem Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego możliwość pozyskiwania środków 

unijnych m.in. z Euroregionu Silesia nie jest warunkowana nawiązaniem stałego 

partnerstwa (zawarciem umowy) pomiędzy stroną czeską a Powiatem Raciborskim.  

Tak jak to ma miejsce w przypadku projektu pn. „Kraina Golężyców jako polsko – czeski 

produkt turystyczny. Od Hradca nad Morawicą do Raciborza” czy też projektów 

realizowanych przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

Natomiast wskazanym jest zawieranie partnerstwa celowego, incydentalnego pod kątem 
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konkretnego zapotrzebowania tak, aby Powiat i strona czeska mogły aplikować o środki  

do Euroregionu Silesia.  

Mając na uwadze powyższe, Zarząd polecił Inspektorowi ds. współpracy z mediami OR 

udzielić odpowiedzi na wniosek nr 1, 

4) opinie Komisji Budżetu i Finansów z posiedzenia w dniu 23 marca 2015 r., które znajdują 

się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 208089.  

 

Nawiązując do ustaleń z posiedzenia w dniu 20 marca br. Członek Zarządu Powiatu 

Raciborskiego Piotr Olender zapytał czy sporządzono opinię prawną dotyczącą jego statusu, 

tj. po wygaśnięciu mandatu radnego? 

Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z opinią prawną radcy prawnego Michała Gebela  

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.  

 

Jak wyjaśnił radca prawny, zgodnie z obowiązującymi przepisami, członek zarządu nie musi 

być radnym, może być to być osoba wybrana spoza składu Rady Powiatu co implikuje tezę,  

że wygaśniecie mandatu radnego Powiatu Raciborskiego Piotra Olendra nie będzie mieć 

żadnego wpływu na pełnieniu funkcji Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

Odnośnie zaś diety za udział w posiedzeniach Zarządu po wygaśnięciu mandatu Piotrowi 

Olendrowi, to ta mu nie będzie przysługiwała. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym, jak również przyjęta na jej podstawie Uchwała Nr XVI/175/2012 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie wysokości i zasad naliczania  

oraz wypłacania diet radnym Powiatu Raciborskiego reguluje przyznawanie diet wyłącznie 

radnym, różnicując jej wysokość w zależności od pełnionej funkcji. Zatem Piotr Olender  

z chwilą wygaśnięcia mandatu radnego, nie będzie miał prawa do diet z tytułu udziału  

w pracach Zarządu Powiatu.  

Ww. opinia prawna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

208059.  

 

Starosta przypomniał, że radny Adrian Plura podczas posiedzenia Komisji Budżetu  

i Finansów oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 23 marca 2015 r. wniósł o przeanalizowanie  
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pod względem prawnym zapisów Uchwały Nr 181/916/2014 Zarządu Powiatu Raciborskiego 

z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej 

dyrektorowi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz wzoru wniosku  

o przyznanie nagrody rocznej.  

W związku z powyższym Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił radcy prawnemu  

Marcie Topór – Piórko przeanalizować pod względem prawnym zapisy ww. uchwały  

i przedstawić ewentualne propozycje rozwiązań w terminie do dnia 15 kwietnia 2015 r.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z uwagami radnego Dominika Koniecznego 

zgłoszonymi podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 23 marca 2015 r. 

dotyczącymi opóźnień przy realizacji zbiornika przeciwpowodziowego „Racibórz Dolny”,  

o których mowa na str. 20 załącznika do uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie 

bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Raciborskiego za 2014 rok, polecił Kierownikowi 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego wystąpić do Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej (Zarząd Zlewni Górnej Odry) o udzielenie dodatkowych informacji  

w ww. zakresie, tj. w jakim terminie zostaną zakończone dodatkowe zlecone badania  

oraz na kiedy, w związku z dodatkowym zakresem zadań, wyznaczono termin zakończenia 

budowy zbiornika. Po otrzymaniu informacji zwrotnej Kierownik przekaże ją do Biura Rady.  

 

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 24 marca 2015 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 marca 2015 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego  

z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2014 rok. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia 

Powiatu Raciborskiego za 2014 rok. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego  

z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

za 2014 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2015 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2015. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie 

od roku szkolnego 2015/2016 w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 3 wchodzącej w skład 

Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu kształcenia w zawodzie: krawiec 753105. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie 

od roku szkolnego 2015/2016 w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej nr 7 

wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu kształcenia w zawodzie: 

murarz-tynkarz 711 [204]. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprawozdania z realizacji Programu 

współpracy Powiatu Raciborskiego z 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 na 2014 rok. 


