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OR.II.0022.1.24.2015 

PROTOKÓŁ  NR 26/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 28 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. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

2. Sprawy różne. 

 

Starosta poinformował, że protokół Nr 25/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 27 maja 2015 r. zostanie przyjęty na następnym posiedzeniu Zarządu, które odbędzie 

się 3 czerwca 2015 roku o godz. 08.00.  

 

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 

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 

216955. 

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 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 
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Wicestarosta omówił projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie: 

1) ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego                         

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3, 

2) ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego                         

i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1. 

Ww. projekty uchwał znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID: 

210680, 210681. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

1) po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu                     

przy ul. Gimnazjalnej 3 wniósł zmiany polegające na: 

 a) zastąpieniu w zdaniu drugim akapitu pierwszego uzasadnienia słowa „mówi” 

 wyrazem „określa”, 

 b) uzupełnieniu treści akapitu drugiego uzasadnienia o numer i datę uchwały Rady  

 Powiatu Raciborskiego w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego                  

 i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu. 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,                        

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

konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1             

w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3, 

2) po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu                      

przy ul. Zamkowej 1 wniósł zmiany polegające na: 

 a) zastąpieniu w zdaniu drugim akapitu pierwszego uzasadnienia słowa „mówi” 

 wyrazem „określa”, 

 b) uzupełnieniu treści akapitu drugiego uzasadnienia o numer i datę uchwały Rady 

 Powiatu Raciborskiego w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego                  

 i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu. 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,                        

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

konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2                    

w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1. 

Ww. Uchwały stanowią załącznik nr 4 i nr 5 do protokołu i znajdują się w teczce                                

nr OR.II.0025.1.2015. 
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Wicestarosta wstępnie zasygnalizował, że konkursy na stanowiska dyrektorów Centrów 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 i nr 2 w Raciborzu odbędą się 18 czerwca br.  

Natomiast 10 czerwca br. przeprowadzony zostanie konkurs na stanowisko dyrektora 

Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu.  

 

Ad. 2 

Starosta przywitał na posiedzeniu radcę prawnego Michała Gebel informując, że dodatkowy 

temat posiedzenia związany jest z pismem Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKS                      

w Raciborzu Sp. z o.o. z dnia 25 maja 2015 r.  dotyczącym działań w zakresie czynności 

prawnych wobec Prezesa Zarządu PKS Racibórz Sp. z o.o. Starosta przypomniał,                            

że w przedmiotowym piśmie Przewodniczący Rady poinformował, że ze względu                       

na nieobecność w kraju wszystkich członków Rady Nadzorczej, organ ten nie jest w stanie 

skutecznie wykonać czynności prawnych zmierzających do przerwania biegu przedawnienia 

w terminie do 29 maja 2015 r. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 216923. 

Mając na uwadze powyższe Starosta zwrócił się do radcy prawnego Michała Gebel                          

o omówienie sytuacji prawnej i przedstawienie propozycji czynności prawnych                              

w przedmiotowej sprawie. 

Radca prawny Michał Gebel poinformował, że zgodnie z art. 210 § 1 ustawy z dnia                      

15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.) 

w zw. z § 36 umowy Spółki PKS w Raciborzu Sp. z o.o. (t. j. na dzień 18 kwietnia 2014 r.) 

kompetencje do reprezentacji Spółki w sporze z Prezesem Zarządu posiada delegowany przez 

Radę Nadzorczą członek Rady albo pełnomocnik ustanowiony uchwałą Zgromadzenia 

Wspólników. Władne podejmowania czynności prawnych i procesowych przeciwko 

Prezesowi Zarządu w przedmiotowej sprawie są ww. organy Spółki. Ponadto ww. podmioty 

w myśl art. 87 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego                     

(t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.) mogą udzielić pełnomocnictwa procesowego 

radcy prawnemu lub adwokatowi. Jak podkreślił radca prawny Michał Gebel ww. stanowisko 

jest tożsame ze stanowiskiem radcy prawnego Marty Topór-Piórko wyrażonym w opinii 

prawnej z dnia 27 maja 2015 r. (ww. opinia prawna radcy prawnego Marty Topór-Piórko 

znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 218048). 

Biorąc pod uwagę informację Przewodniczącego Rady Nadzorczej o braku możliwości  

podjęcia przez Radę Nadzorczą w terminie do 29 maja br. czynności prawnych zmierzających 
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do przerwania biegu przedawnienia, niezbędne jest działanie Zgromadzenia Wspólników.               

W tej sytuacji konieczne jest podjęcie przez ww. organ Spółki na zwołanym w dniu 28 maja 

br. Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników uchwały ustanawiającej pełnomocnika, który 

będzie reprezentował Spółkę w sporze o zwrot nienależnie wypłaconych nagród rocznych              

w latach 2010-2012.  

W dalszej kolejności radca prawny Michał Gebel zaprezentował projekt uchwały 

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej                

w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu w sprawie 

ustanowienia pełnomocnika Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółki                            

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu do reprezentowania w sporze                  

o  zwrot nienależnie wypłaconych nagród rocznych w latach 2010, 2011, 2012.  

Radca prawny Michał Gebel przekazał, że do reprezentowania Spółki w przedmiotowej 

sprawie może zostać umocowany radca prawny lub adwokat. W odniesieniu do powyższego 

należy wyjaśnić, że niezasadnym jest wyznaczenie w roli pełnomocnika w ww. sprawie: 

1) jednego z radców prawnych świadczących obsługę prawną na rzecz powiatu raciborskiego 

ze względu na zasady etyki zawodowej radcy prawnego, a co za tym idzie konflikt 

interesów oraz brak istnienia stosunku prawnego  o charakterze stosunku pracy czy umowy 

cywilnoprawnej z PKS w Raciborzu Sp. z o.o., 

2) adwokata świadczącego obsługę prawną na rzecz PKS w Raciborzu Sp. z o.o. ze względu 

na charakter świadczonej pomocy prawnej w sprawie i możliwość wyłączenia się. 

Mając na uwadze powyższe radca prawny Michał Gebel zaproponował na pełnomocnika             

Spółki PKS w Raciborzu do reprezentowania w sporze z Prezesem Zarządu Panią adwokat 

Zuzannę Mikołajczyk.   

Ponadto radca prawny Michał Gebel przekazał, że w projekcie przedmiotowej uchwały 

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników znajduje się zapis dotyczący wynagrodzenia 

pełnomocnika. Za czynności prawne dokonane w granicach umocowania Spółka wypłaci 

pełnomocnikowi wynagrodzenie ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie                  

oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej               

z urzędu (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 461, z późn. zm.). Jak podkreślił radca prawny Michał 

Gebel powiat raciborski nie ma podstaw prawnych do uiszczenia wynagrodzenia 

ustanowionemu pełnomocnikowi w przedmiotowej sprawie.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z opinią radcy prawnego Michała Gebel   

nt. podjęcia stosownych działań zmierzających do wyegzekwowania od Prezesa Zarządu 

nienależnie pobranych nagród rocznych za lata 2010-2012 i przerwania biegu przedawnienia: 

1) zaakceptował propozycję ustanowienia Pani adwokat Zuzanny Mikołajczyk 

pełnomocnikiem do reprezentowania PKS w Raciborzu Sp. z o.o. w sporze o zwrot 

nienależnie wypłaconych nagród rocznych w latach 2010-2012,  

2) upoważnił Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzeja Chroboczka, uprawnionego 

uchwałą Nr 25/89/2015 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 27 maja 2015 r.                         

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. do wniesienia do porządku obrad 

Zgromadzenia Wspólników dodatkowego punktu tj. projektu uchwały Zwyczajnego 

Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu w sprawie ustanowienia 

pełnomocnika Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu do reprezentowania w sporze o zwrot 

nienależnie wypłaconych nagród rocznych w latach 2010, 2011, 2012. 

 

Następnie Starosta zwrócił się z pytaniem do radcy prawnego Michała Gebel w kwestii 

udostępniania na stronie internetowej uchwał i protokołów z posiedzeń Rady Społecznej 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.  

W ocenie radcy prawnego Michała Gebel nie ma przeszkód, aby ww. materiały                              

były publikowane na stronie internetowej. Protokoły z posiedzeń Rady Społecznej                         

są dokumentami jawnymi i ich publikacja na konkretnej stronie internetowej jest zależna               

od woli ujawnienia przez Radę.  

Mając na uwadze powyższe Starosta przekazał, że na najbliższym posiedzeniu Rady 

Społecznej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu przedstawi członkom 

Rady ww. kwestię. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Agnieszka Bosianek 
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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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 

Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 28 maja 2015 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 28 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 ogłoszenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu                    

przy ul. Gimnazjalnej 3. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu                   

przy ul. Zamkowej 1. 


