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OR.II.0022.1.23.2015 

PROTOKÓŁ  NR 25/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 27 maja 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 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 19 maja 2015 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

Na wstępie Starosta przypomniał, że dzień 27 maja jest Dniem Samorządu Terytorialnego.  

Z tej okazji złożył najserdeczniejsze życzenia zebranym, jak i wszystkim pracownikom 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu.  

 

Starosta poinformował, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 5.100.000 zł., przeznaczonego na spłatę 

zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu” ofertę złożyły trzy banki. Spośród  

zgłoszonych ofert do realizacji zamówienia został wybrany Bank Spółdzielczy w Raciborzu,  

z siedzibą w Raciborzu ul. Klasztorna 3. W dniu dzisiejszym o godz. 8.30 podpisano umowę 

o kredyt w wysokości 5.100.000,00 złotych pomiędzy Bankiem Spółdzielczym w Raciborzu, 

a Powiatem Raciborskim, stąd nastąpiła zmiana godziny rozpoczęcia posiedzenia Zarządu  

(z 09.00 na 09.30). 
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Starosta przekazał, że następne posiedzenie Zarządu odbędzie się w tut. Starostwie  

28 maja 2015 roku o godz. 08.00, gdyż po podjęciu przez Radę uchwał dotyczących 

utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 z siedzibą w Raciborzu  

przy ul. Gimnazjalnej 3 oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2  

z siedzibą w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1 zachodzi konieczność ogłoszenia konkursów  

na stanowiska dyrektorów tych placówek.  

 

Skarbnik Powiatu zwróciła się z prośbą do Starosty o rozszerzenie porządku posiedzenia  

o dodatkowy projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2015 – 2025 (nowa 

wersja).  

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

0 głosów wstrzymujących – wprowadził do porządku posiedzenia projekt uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2015 – 2025 (nowa wersja).  

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. 

 

Ad. 1 

Protokół Nr 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 19 maja  

2015 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

Ad. 2 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania 

odznaki „Wyróżniony Herbem Powiatu Raciborskiego”. 

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

217156. 

Wicestarosta poinformował, że w tym roku obchodzony jest jubileusz 50 - lecia założenia 

Oddziału Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Raciborzu. 

Uroczystości te odbędą się 19 czerwca 2015 r. na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Tutejszy 

oddział, działający obecnie w strukturach Śląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia 

Ratunkowego, zrzesza ponad 200 członków. Nadanie tej zasłużonej organizacji odznaki 

„Wyróżniony Herbem Powiatu Raciborskiego” jest formą publicznego jej uhonorowania  
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za zasługi na rzecz stałej poprawy bezpieczeństwa ludności, szczególnie w trakcie 

wypoczynku nad wodą. 

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 nadania odznaki „Wyróżniony Herbem Powiatu Raciborskiego” 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 27 maja 2015 r. 

 

W tym miejscu Skarbnik Powiatu przedstawiła nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2015 – 2025, informując, że w omawianym dokumencie poprawiono 

drobne błędy literowe.  

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

214934. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2015 – 2025 oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 

27 maja 2015 r. 

 

Zarząd postanowił, że zwróci się do Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego z prośbą  

o wprowadzenie na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 27 maja 2015 roku:  

1) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2015 – 2025  

 

i jednocześnie wycofanie z porządku obrad sesji ww. projektu przekazanego pismem  

nr OR.II.0022.3.5.2015 z dnia 13 maja 2015 r.  

 

2) projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania odznaki „Wyróżniony 

Herbem Powiatu Raciborskiego". 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w latach 2015 - 2020. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

216449. 

Wicestarosta przypomniał, że Zarząd skierował ww. projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego do konsultacji. Konsultacje prowadzono w formie pisemnego i elektronicznego 

wyrażania opinii, w terminie od 6 maja 2015 r. do 20 maja 2015 r. Osobą uprawnioną  

do kontaktu z organizacjami pozarządowymi był Szymon Kura - podinspektor ds. szkolnictwa 

specjalnego i kultury Referatu Edukacji, Kultury i Sportu. Żadna z organizacji 

pozarządowych nie wzięła udziału w konsultacjach.  

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 zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  

w latach 2015 – 2020 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję, która odbędzie się  

w czerwcu 2015 r. 

Ad. 3 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok. Poinformowała,  

że zaproponowane zmiany w budżecie dotyczą zabezpieczenia środków na wynagrodzenia  

i pochodne oraz na specjalną organizację nauki w szkołach i placówkach, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.  

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

216754. 

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, po wprowadzeniu na wniosek Skarbnika Powiatu autopoprawek 

w uzasadnieniu. 

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

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek omówił kartę informacyjną 

Biura Obsługi Prawnej dot. zapoznania się ze sprawozdaniem finansowym za 2014 r.  

i kwartalną informacją za I kwartał 2015 r. Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej   

w Raciborzu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu, protokołem Rady 

Nadzorczej z posiedzenia w dniu 7 maja 2015 r. oraz analizy dokumentów finansowych 

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

217047. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przekazał, że w dniu 28 maja 

2015 r. o godz. 09:00 w tut. Starostwie odbędzie się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników 

PKS w Raciborzu Sp. z o.o. Porządek obrad wraz z przedstawionymi przez spółkę 

dokumentami finansowymi znajduje się w załączniku do niniejszej karty. 

Z kolei w dniu 7 maja 2015 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej PKS w Raciborzu  

Sp. z o.o., na którym Rada zapoznała się z: 

1) opinią wraz z raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego spółki  

za rok obrotowy 2014,  

2) sprawozdaniem Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2014,  

3) sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2014,  

4) pisemnym wnioskiem Zarządu dot. podziału zysku spółki za rok obrotowy 2014, 

5) wnioskiem Prezesa Zarządu o przyznanie nagrody rocznej, 

6) obszernymi wyjaśnieniami biegłego rewidenta,  

7) wyjaśnieniami oraz ustną informacją Prezesa Zarządu spółki dot. sytuacji           

ekonomicznej spółki. 

 

W związku z powyższym Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 7 maja 2015 r. przyjęła 

sprawozdanie Rady Nadzorczej oraz postanowiła zarekomendować Zwyczajnemu 

Zgromadzeniu Wspólników: 

1) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2014, 

2) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, 

3) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto spółki za rok obrotowy 2014 zgodnie  

z wnioskiem Zarządu spółki, tj. z przeznaczeniem na kapitał zapasowy spółki. 

 

Rada Nadzorcza spółki na posiedzeniu w dniu 7 maja 2015 r. odstąpiła od rozpatrzenia 

wniosku Prezesa spółki o przyznanie mu nagrody rocznej oraz od powzięcia uchwały            

w sprawie wystąpienia do Zgromadzenia Wspólników z umotywowanym wnioskiem               

o przyznanie nagrody rocznej Prezesowi spółki. 

Rada Nadzorcza spółki pozytywnie oceniła działalność spółki i zawnioskowała  

do Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania 

Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2014. Ponadto Rada Nadzorcza przyjęła 

„Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji 
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Samochodowej Sp. z o.o. w 2014 r.”, skierowała go na Zgromadzenie Wspólników spółki 

oraz zawnioskowała o udzielenie przez Zgromadzenie Wspólników absolutorium Członkom 

Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie sprawozdawczym w 2014 roku. 

Referujący poinformował, że dokumenty finansowe przedstawione przez spółkę zostały 

przekazane do analizy Wydziałowi Finansowemu. 

W dniu 21 maja br. odbyło się w tut. Starostwie spotkanie, którego celem było wypracowania 

wniosków na posiedzenie Zarządu Powiatu Raciborskiego w związku ze złożeniem  

przez spółkę dokumentów finansowych spółki, tj. informacji o spółce za I kwartał 2015 r.  

oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2014 i zaplanowanym na dzień 28 maja  

2015 r. Zwyczajnym Zgromadzeniem Wspólników.  

Nawiązując do wypowiedzi przedmówcy, Skarbnik Powiatu podkreśliła, że z analizy 

dokumentów finansowych przekazanych przez spółkę wynika, że w kwartalnej informacji  

o spółce według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. nie ujęto danych nt. zaciągniętego kredytu 

w rachunku bieżącym. Z kolei w bilansie spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2014 r.   

w strukturze kapitałów pojawił się kapitał obcy w postaci kredytu w rachunku bieżącym. 

Dowodzi to, że dane przekazane przez spółkę nie zostały podane rzetelnie.  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek stwierdził, iż rachunek zysków 

i strat za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazuje zysk netto w kwocie 19 072,39 zł, 

należy jednak mieć na względzie inne elementy, które przyczyniły się do jego osiągnięcia. 

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, iż na wykazany większy niż w poprzednich latach 

zysk netto spółki na koniec roku obrotowego 2014, miał wpływ zwrot nienależnie pobranego 

wynagrodzenia przez dwóch członków poprzedniej Rady Nadzorczej spółki. Z kolei spadły 

wpływy ze sprzedaży biletów o kwotę 73 272,03 zł.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego:  

1) zapoznał się ze sprawozdaniem finansowym za 2014 r. Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o.,  

2) przyjął kwartalną informację o spółce Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej  

w Raciborzu Sp. z o. o. według stanu na dzień 31 marca 2015 r.,  

postanawiając o bieżącym monitorowaniu wyników i analizie danych finansowych spółki. 

 

Ponadto Zarząd zapoznał się z protokołem nr 15/07.05/2015 z przebiegu posiedzenia Rady 

Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. odbytego  

w dniu 7 maja 2015 roku w siedzibie spółki.  

Jak przypomniał Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek w związku  
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z otrzymaną kwartalną informacją o spółce Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej  

w Raciborzu Sp. z o. o. według stanu na dzień 31 marca 2015 r. Zarząd w dniu 19 maja br. 

polecił, aby spółka ujęła w poz. 2 „Dane ekonomiczne”, w części dotyczącej przychodów 

netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, działalności podstawowej – przewozy 

pasażerskie kwotę przychodów uzyskanych z tytułu przewozów pasażerskich na terenie 

powiatu raciborskiego. Na dzień dzisiejszy spółka nie przekazała powyższych danych  

do tut. Starostwa.  

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia Członka Zarządu Andrzeja Chroboczka do reprezentowania Powiatu 

Raciborskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą  

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą  

w Raciborzu w dniu 28 maja 2015 r. 

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

216753. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie 

upoważnienia Członka Zarządu Andrzeja Chroboczka do reprezentowania Powiatu 

Raciborskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą  

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą  

w Raciborzu w dniu 28 maja 2015 r., na wniosek Sekretarza Powiatu, wniósł autopoprawki 

polegające na prawidłowym oznaczeniu numerów ustępów w § 1, a następnie wniósł 

autopoprawki do ust. 4 – 6, które otrzymały brzmienie: 

„4) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania 

obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., 

stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszej uchwały 

- głosować .........., 

5) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania 

obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., 

stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszej uchwały 

- głosować .........., 

6) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania 

obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., 

stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszej uchwały 

- głosować ..........”. 
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Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia 

Członka Zarządu Andrzeja Chroboczka do reprezentowania Powiatu Raciborskiego  

na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą - Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu w dniu 28 maja 

2015 r. zobowiązując Członka Zarządu do głosowania „za” przyjęciem uchwał w sprawie: 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 

finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.,  

podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., 

udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 

obejmujący okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., udzielenia absolutorium członkom Rady 

Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o.  

z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2014 r.  

do 31.12.2014 r. 

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

 

Sekretarz Powiatu przypomniała, że na posiedzeniu w dniu 13 maja 2015 r. Zarząd  

po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Nadzorczej PKS w Raciborzu Sp. z o.o.  

oraz opiniami prawnymi w związku z pismem Pana Marka Labusa z dnia 6 sierpnia 2014 r. 

polecił, aby:  

1) Rada Nadzorcza spółki podjęła czynności zmierzające do wyegzekwowania od Prezesa 

spółki nienależnie pobranych nagród rocznych (za 2010 r., 2011 r., 2012 r.),  

2) w związku z tym, iż w dniu 29 maja 2015 r. upływa termin przedawnienia roszczeń  

z tytułu nagrody rocznej za 2011 r. wypłaconej Prezesowi spółki w 2012 r. Rada 

Nadzorcza spółki podjęła czynności zmierzające do przerwania biegu przedawnienia.  

 

W dniu 25 maja 2015 r. do tut. Starostwa wpłynęło pismo Przewodniczącego Rady 

Nadzorczej PKS w Raciborzu Sp. z o. o. w którym poinformowano, że „Rada Nadzorcza jako 

organ kolegialny ze względu na nieobecność wszystkich Członków Rady Nadzorczej w kraju, 

nie ma możliwości spotkania się w terminie do 29.05.2015 r. Czynności podejmowania takich 

decyzji prawnych wymagają dłuższego okresu decyzyjnego i Rada Nadzorcza nie jest  

w stanie skutecznie wykonać czynności prawnych zmierzających do przerwania biegu 

przedawnienia w terminie do 29.05.2015 r. Działania zlecone przez Zarząd Powiatu 
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Raciborskiego Rada Nadzorcza będzie prowadziła w możliwie najkrótszym terminie, o czym 

będzie informować Zarząd Powiatu Raciborskiego.”.  

Starosta przekazał, że mając na uwadze ww. pismo Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKS 

w Raciborzu Sp. z o. o. polecił radcy prawnemu Marcie Topór – Piórko podjęcie stosownych 

działań prawnych zmierzających do przerwania biegu przedawnienia terminu ewentualnych 

roszczeń Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o. wobec 

Prezesa spółki. 

 

Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej. 

Sekretarz Powiatu przypomniała, że radny Adrian Plura podczas posiedzenia Komisji 

Budżetu i Finansów oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 23 marca 2015 r. wniósł  

o przeanalizowanie 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. Po otrzymaniu informacji od radcy 

prawnego Marty Topór – Piórko oraz przeanalizowaniu zapisów dotychczasowej Uchwały 

przygotowano nowy projekt uchwały w powyższej sprawie.  

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

216580. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania nagrody 

rocznej dyrektorowi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz wzoru 

wniosku o przyznanie nagrody rocznej.  

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

Jednocześnie Zarząd polecił Inspektorowi ds. zarządzania personelem OR przekazać  

ww. uchwałę Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz Radzie Społecznej, celem stosowania.  

Ad. 4 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2015 r. 
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

216660. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Powiatowego 

Zarządu Dróg w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu.  

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. przyznania Patronatu Starosty Raciborskiego i wprowadzenia zmian w kalendarzu imprez 

sportowych realizowanych jako zadania własne samorządu powiatowego w zakresie 

upowszechniania sportu, rekreacji i turystyki w 2015 roku, poprzez dopisanie: 

1) pod poz. 61 – VI Śląski Maraton Rowerowy pod patronatem Starosty Raciborskiego, 

2) pod poz. 62 – V Ogólnopolski Bieg na Łyżworolkach Modzurów – Pawłów 2015  

pod patronatem Starosty Raciborskiego. 

 

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

216874. 

Wicestarosta przekazał, że 18 i 20 maja br. do tut. Starostwa wpłynęły dwa wnioski o objęcie 

patronatem Starosty Raciborskiego: VI Śląskiego Maratonu Rowerowego  

i V Ogólnopolskiego Biegu na Łyżworolkach Modzurów – Pawłów 2015. W obu imprezach 

odbywających się na terenie powiatu raciborskiego biorą udział mieszkańcy powiatu, ponadto 

bieg na łyżworolkach ma swój jubileusz 5 – lecia. W każdej z imprez spodziewany jest udział 

zawodników z terenu całego kraju, a ich liczba szacowana jest na 200 osób w obu 

przypadkach. Ponadto patronat nad VI Śląskim Maratonem Rowerowym objęli już Marszałek 

Województwa Śląskiego i Starosta Wodzisławski.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dotyczącą 

wprowadzenia zmian w kalendarzu imprez sportowych realizowanych jako zadania własne 

samorządu powiatowego w zakresie upowszechniania sportu, rekreacji i turystyki  

w 2015 roku: 

1) pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji 

w Mszanie, objął patronatem Starosty Raciborskiego VI Śląski Maraton Rowerowy  

oraz zaakceptował propozycję, aby ufundować trzy puchary dla zawodników, którzy zajmą 

drugie miejsca w wybranych kategoriach wiekowych,  

2) pozytywnie rozpatrzył wniosek Prezesa UKS Zryw Rudnik, objął patronatem Starosty 

Raciborskiego V Ogólnopolski Bieg na Łyżworolkach Modzurów – Pawłów 2015  
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oraz zaakceptował propozycję, aby ufundować statuetki dla zwycięzców  

w poszczególnych kategoriach. 

Jednocześnie Zarząd wyraził zgodę na sfinansowanie zakupu trofeów sportowych, którego 

łączna wartość nie przekroczy 1 100,00 zł brutto. 

Mając na uwadze powyższe, ww. imprezy sportowe zostają wpisane do kalendarza imprez 

sportowych na 2015 r. pod poz. 61 i 62. 

 

Starosta przedstawił: 

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

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z posiedzenia w dniu 18 maja 2015 r.,  

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 217120,  

2) opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z posiedzenia w dniu 20 maja 2015 r., 

która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 217122,  

3) opinię Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z posiedzenia w dniu 22 maja 2015 r., 

która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 217189,  

4) opinie Komisji Budżetu i Finansów z posiedzenia w dniu 26 maja 2015 r., które znajdują 

się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 217188.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła pismo Burmistrza Krzanowic, w którym poinformowano,  

że Gmina nie jest w stanie zadeklarować finansowego wsparcia wykonania projektu 

architektoniczno – budowlanego rozbudowy i modernizacji budynku Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu, ze względu na bardzo trudną sytuację finansową 

Gminy.  

Starosta poinformował, że prośbę o dofinansowanie wykonania projektu rozbudowy  

i modernizacji Komendy skierowano do wszystkich włodarzy Gmin Powiatu Raciborskiego. 

Otrzymane odpowiedzi, w tym Burmistrza Krzanowic, zostaną przekazane do Kierownika 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Raciborzu, celem udzielenia odpowiedzi 

na prośbę Komendanta.  

 

Inspektor ds. współpracy z mediami OR Karolina Kunicka poruszyła sprawę wydania folderu 

pt. „Skarby raciborskiej ziemi” w kontekście tłumaczenia nazw miejscowości położonych  

na terenie powiatu raciborskiego na język niemiecki.  
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Zarząd ustalił, że w niemieckojęzycznej wersji  nazwy miejscowości położonych na terenie 

powiatu raciborskiego zostaną podane w języku polskim, a w nawiasach zostanie 

umieszczona nazwa miejscowości w języku niemieckim, jeśli taka istnieje. 

 

Starosta poinformował, że wydane zostało rozporządzenie nr 00/2015 Wojewody Śląskiego  

z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego na terenie 

województwa śląskiego. Wojewoda Śląski ogłosił stan zagrożenia epidemicznego na obszarze 

miast Katowice, Częstochowa, Racibórz oraz Chorzów w związku z wystąpieniem 

podejrzenia zachorowania na Wirusową Gorączkę Krwiotoczną EBOLA.  

Celem ćwiczenia jest sprawdzenie i weryfikacja wybranych elementów Wojewódzkiego 

Planu Działań na Wypadek Wystąpienia Epidemii dla Województwa Śląskiego, w tym 

zwłaszcza dotyczących kwarantanny osób, które były narażone na zakażenie  

oraz sprawdzenie sprawności służb, inspekcji i instytucji współdziałających podczas 

prowadzonych ćwiczeń.  

 

Starosta poinformował, że zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  

o działalności leczniczej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą przeprowadza 

się konkurs na stanowisko: 

1)   kierownika; 

2)   zastępcy kierownika, w przypadku gdy kierownik nie jest lekarzem; 

3)   ordynatora; 

4)   naczelnej pielęgniarki lub przełożonej pielęgniarek; 

5)   pielęgniarki oddziałowej. 

Konkurs na stanowisko kierownika oraz zastępcy kierownika ogłasza podmiot tworzący,  

a na pozostałe stanowiska - kierownik. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu 

przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym 

niebędącym przedsiębiorcą konkurs na stanowiska, o których mowa powyżej przeprowadza 

komisja konkursowa powołana przez właściwy podmiot. W myśl § 3 ust. 2 rozporządzenia 

komisję konkursową powołuje się w terminie 2 miesięcy od dnia zwolnienia stanowiska 

objętego konkursem. 
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Ad. 5 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Bura Rady do określenia realizacji: 

1) Uchwały Nr VII/55/2015 Rady Powiatu Raciborskiego  z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie 

uzupełnienia składu osobowego Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki 

Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa,  

2) Uchwały Nr VII/56/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie 

uzupełnienia składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,  

3) Uchwały Nr VII/57/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie 

uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji,  

4) Uchwały Nr VII/58/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie 

uzupełnienia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji  

i Współpracy z Zagranicą,  

5) Uchwały Nr VII/59/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie 

uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów,  

6) Uchwały Nr VII/60/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie 

powołania Przewodniczących Stałych Komisji Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

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

216801. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Magdalena Powązka   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14 

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 27 maja 2015 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 maja 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 Członka Zarządu 

Andrzeja Chroboczka do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na Zwyczajnym 

Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą - Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu w dniu 28 maja 2015 r. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zasad i trybu przyznawania nagrody 

rocznej dyrektorowi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz wzoru 

wniosku o przyznanie nagrody rocznej. 


