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OR.II.0022.1.26.2015 

PROTOKÓŁ  NR 28/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 9 czerwca 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 27/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 3 czerwca 2015 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Sprawy różne. 

4. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

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

18 czerwca 2015 roku o godz. 09.00, gdyż w dniach 16 – 17 czerwca br. będzie brał udział  

we wspólnym konwencie Powiatów Województwa Dolnośląskiego, Małopolskiego, 

Mazowieckiego, Śląskiego.  

 

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 27/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 3 czerwca 2015 r.  

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 



 

 

2 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Powiatu Raciborskiego za 2014 rok. 

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

218640. 

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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2014 rok oraz postanowił o jego skierowaniu 

na sesję w dniu 23 czerwca 2015 r. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego za 2014 rok. 

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

218635. 

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 udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego  

za 2014 rok oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję w dniu 23 czerwca 2015 r. 

 

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 

218630. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że po przesłaniu przedmiotowego projektu uchwały pod obrady 

Zarządu otrzymała pismo Geodety Powiatowego z dnia 8 czerwca br. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego, które znajduje się w systemie informatycznym 

Mdok pod numerem UID 218865. 

Poproszony na posiedzenie Geodeta Powiatowy Piotr Blochel poinformował, że proponowane 

zmiany w budżecie dotyczą zwiększenia o kwotę 70 000,00 zł planu dochodów w Wydziale 

Geodezji z tytułu sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych 

materiałów geodezyjnych i kartograficznych. Jednocześnie o ww. kwotę planowane jest 
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zwiększenie wydatków będących w dyspozycji Wydziału Geodezji z przeznaczeniem  

na zakup nowego systemu informatycznego i przeniesienia danych.  

W trakcie dyskusji Członkowie Zarządu zapytali, czy Wydział Geodezji własnymi siłami jest 

w stanie przygotować niezbędną dokumentację do wnioskowania w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa II 

Cyfrowe Śląskie? 

Geodeta Powiatowy poinformował, że nie jest w stanie przygotować takiego materiału 

własnymi siłami, albowiem projekt będzie nie tylko przewidywał zadania związane  

z cyfryzacją powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ale również dotyczył 

będzie poprawy infrastruktury informatycznej tut. Starostwa, prac adaptacyjnych  

i remontowych oraz koniecznym będzie wykonanie do opracowania wielu analiz 

finansowych. Zdaniem Geodety Powiatowego, aby skutecznie ubiegać się o środki na projekt 

związany z cyfryzacją niezbędne jest zlecenia takiego opracowania jednostce zewnętrznej, 

tym bardziej, że w przypadku otrzymania finansowania projektu zakup tego opracowania 

może zostać sfinansowany w 85 % ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa II Cyfrowe Śląskie.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

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

oraz wysłuchaniu Geodety Powiatowego: 

1) zwiększył w Rozdziele 71014 o kwotę 70 000,00 zł plan dochodów w Wydziale Geodezji 

z tytułu sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów 

geodezyjnych i kartograficznych,  

2) zwiększył w Rozdziale 71014 o kwotę 70 000,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Wydziału Geodezji, z przeznaczeniem na zakup nowego systemu 

informatycznego i przeniesienia danych oraz zakup stosownego sprzętu komputerowego 

wraz z oprogramowaniem systemowym. 

 

Po zmianie, 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 skierowaniu na sesję w dniu 23 czerwca 2015 r.  
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Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2015 – 2025. 

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

218633. 

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 Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2015 – 2025 oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję  

w dniu 23 czerwca 2015 r., po uwzględnieniu zmian wynikających z projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2015 rok. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ustalenia szczegółowych zasad określających tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez nauczycieli, którym powierzono 

stanowiska kierownicze szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski. 

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

218715. 

Wicestarosta przypomniał, że działając w oparciu o Uchwałę Nr XIX/196/2012 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego  

w Raciborzu lub organami 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 

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 

organizacji, Zarząd skierował projekt przedmiotowej uchwały do konsultacji. Konsultacje 

prowadzono w formie pisemnego i elektronicznego wyrażania opinii w terminie od 21 maja 

2015 r. do 5 czerwca 2015 r. Osobą uprawnioną do kontaktu z organizacjami pozarządowymi 

była Danuta Miensopust – Kierownik 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 ustalenia szczegółowych zasad określających tygodniowy 
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obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  

przez nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze szkół i placówek, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję  

w dniu 23 czerwca 2015 r. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie likwidacji 

szkoły o nazwie II Liceum Profilowane w Raciborzu. 

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

217183. 

Wicestarosta przekazał, że w przedmiotowym projekcie uchwały zaproponowano,  

aby z dniem 31 sierpnia 2015 r. zlikwidować II Liceum Profilowane w Raciborzu. Szkoła 

objęta likwidacją nie realizuje swej działalności statutowej, gdyż nie posiada uczniów,  

a ostatniego naboru do II Liceum Profilowanego w Raciborzu dokonano w roku szkolnym 

2011/2012. Uczniowie zakończyli edukację w roku szkolnym 2013/2014. Likwidowana 

szkoła prowadziła swą działalność edukacyjną w budynku i na mieniu Zespołu Szkół 

Ekonomicznych w Raciborzu. Likwidacja szkoły jest działaniem porządkującym istniejącą 

strukturę Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz dostosowaniem typów szkół do stanu zgodnego 

z obowiązującym prawem. 

Mienie zlikwidowanego II Liceum Profilowanego w Raciborzu z dniem 1 września 2015 r. 

przejmie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu  

przy ul. Gimnazjalnej 3. 

Jak poinformował Wicestarosta projekt przedmiotowej uchwały został uzgodniony ustnie 

przez Kierownika Referatu Edukacji, Kultury i Sportu Danutę Miensopust z Iwoną 

Andruszkiewicz – Zastępcą Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Katowicach.  

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 likwidacji szkoły o nazwie II Liceum Profilowane w Raciborzu  

oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję w dniu 23 czerwca 2015 r. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

likwidacji szkoły o nazwie Technikum Uzupełniające Nr 3 dla Dorosłych w Raciborzu. 

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

217184. 
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Wicestarosta przekazał, że w projekcie uchwały zaproponowano, aby z dniem 31 sierpnia 

2015 r. zlikwidowane zostało Technikum Uzupełniające Nr 3 dla Dorosłych w Raciborzu. 

Szkoła objęta likwidacją realizuje swoją działalność statutową do dnia 31 sierpnia 2015 r. 

Ostatniego naboru do Technikum Uzupełniającego Nr 3 dla Dorosłych w Raciborzu 

dokonano w roku szkolnym 2012/2013, a słuchacze zakończą edukację w obecnym roku 

szkolnym 2014/2015.  Mienie zlikwidowanego Technikum Uzupełniającego Nr 3  

dla Dorosłych w Raciborzu z dniem 1 września 2015 r. przejmie Centrum Kształcenia 

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

Jak dodał Wicestarosta również w tym przypadku uzgodniono projekt uchwały z Wydziałem 

Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.  

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 likwidacji szkoły o nazwie Technikum Uzupełniające Nr 3  

dla Dorosłych w Raciborzu oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję w dniu 23 czerwca 

2015 r. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Kuźnia Raciborska  

na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie rolnictwa. 

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

218734. 

Starosta poinformował, że w projekcie uchwały przewidziano udzielenie pomocy finansowej 

z budżetu Powiatu Raciborskiego, w formie dotacji celowej w kwocie 10 000,00 zł dla Gminy 

Kuźnia Raciborska z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego o charakterze 

ponadgminnym w zakresie rolnictwa pn.: „Dożynki Powiatowe 2015". 

W bieżącym roku gospodarzem Dożynek Powiatowych będzie Gmina Kuźnia Raciborska,  

a uroczystości odbędą się w dniu 6 września 2015 r. w sołectwie Siedliska. 

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 udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego  

dla Gminy Kuźnia Raciborska na realizację zadania publicznego o charakterze 

ponadgminnym w zakresie rolnictwa oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję  

w dniu 23 czerwca 2015 r.  
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Ad. 3 

 

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 

218713. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: II Liceum 

Ogólnokształcącego w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek omówił kartę informacyjną 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. określenia zasad nabywania, zbywania  

i obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego oraz ich 

wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. 

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

216697. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przypomniał,  

że na posiedzenie Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20 sierpnia 2013 r., Referat 

Gospodarki Nieruchomościami skierował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, stanowiących 

własność Powiatu Raciborskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres 

dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Proponowane uregulowania miały zastąpić 

obecnie obowiązujące a wynikające z Uchwały Nr V/78/2003 Rady Powiatu  Raciborskiego  

z dnia 25 lutego 2003 r. Celem projektu było znaczne zwiększenie kompetencji Zarządu  

w zakresie gospodarowania nieruchomościami Powiatu Raciborskiego. Projekt zawierał 

liczne uregulowania, w których Rada Powiatu delegowała Zarządowi uprawnienia  

do samodzielnego decydowania o zbyciu, obciążaniu nieruchomości ograniczonymi prawami 

rzeczowymi, czy wynajmowania/wydzierżawiania nieruchomości na czas dłuższy niż 3 lata 

lub czas nieoznaczony. Intencją Referatu Gospodarki Nieruchomościami było znaczne 

zwiększenie samodzielności decyzyjnej Zarządu w celu sprawniejszego/szybszego 

załatwiania spraw. Zarząd Powiatu Raciborskiego zwrócił przedstawiony projekt zgłaszając 

poprawki. 

Projekt uchwały został poddany ponownej szczegółowej analizie, w szczególności prawnej, 

tj. zgodności zawartych uregulowań z obowiązującym prawem przez obsługę prawną  
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tut. Starostwa w porozumieniu ze służbami Wojewody Śląskiego, który sprawuje nadzór 

prawny nad uchwałami podejmowanymi przez jednostki samorządu terytorialnego.  

W konsekwencji szereg uregulowań zostało zakwestionowanych, w szczególności zapisów 

dotyczących zwiększenia kompetencji i samodzielności Zarządu. 

Z uwagi, iż zapisy wniesionego projektu uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, 

zbywania i obciążania nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego  

oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata budzą wątpliwości 

prawne, a w szczególności w zakresie zwiększenia kompetencji Zarządu do samodzielnego 

podejmowania decyzji w zakresie gospodarowania nieruchomościami Powiatu Raciborskiego, 

Kierownik Referatu zaproponował odstąpienie od podejmowania dalszych kroków w celu 

jego uchwalenia. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu 

Raciborskiego, będzie odbywać się wg aktualnego stanu prawnego, tj. na podstawie Uchwały  

Nr V/78/2003 Rady Powiatu  Raciborskiego z  dnia  25 lutego 2003 r. w  sprawie  określenia 

zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, stanowiących własność Powiatu 

Raciborskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.   

Sekretarz Powiatu przypomniała, że na posiedzeniu w dniu 20 sierpnia 2013 r. Zarząd  

po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia 

zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Powiatu 

Raciborskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata  

lub na czas nieoznaczony przyjął przedstawiony projekt uchwały.  

Przyjęciu projektu uchwały przyświecało zwiększenie samodzielności decyzyjnej Zarządu  

w celu sprawniejszego/szybszego załatwiania spraw w zakresie gospodarowania 

nieruchomościami Powiatu Raciborskiego. Ponadto Zarząd wniósł n/w zmiany polegające na: 

1) zastąpieniu kwoty 25 000 euro, o której mowa w uzasadnieniu, § 4 ust. 2 pkt 1 – 3,  

§ 6 pkt 1 – 4, § 8 ust. 1 pkt 1 kwotą 5 000 euro,  

2) zmianie tytułu uchwały na: w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania 

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego oraz ich wydzierżawiania  

lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony,  

3) wprowadzeniu zapisu dot. składania przez Zarząd Powiatu corocznych informacji  

z realizacji ww. uchwały,  

4) poprawieniu drobnych błędów literowych w projekcie uchwały.  

 

Ponadto Zarząd zwrócił uwagę na fakt, że przygotowany projekt uchwały jest aktem prawa 

miejscowego w związku z powyższym polecił przeprowadzenie procedury konsultacji 
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społecznych. Po ich przeprowadzeniu Referat Gospodarki Nieruchomościami miał 

przygotować kilka przykładów obrazujących na czym będzie polegało rozszerzenie 

kompetencji Zarządu w stosunku do poprzedniej regulacji określonej w Uchwale  

Nr V/78/2003 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 lutego 2003 r., a dotyczących 

nabywania lub wydzierżawiania nieruchomości.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami dot. określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości 

stanowiących własność Powiatu Raciborskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania 

na okres dłuższy niż 3 lata  lub na czas nieoznaczony postanowił, że do omówienia powyższej 

sprawy powróci na posiedzeniu w dniu 23 czerwca br. W związku z powyższym polecił 

Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami uzupełnienie przedmiotowej karty 

informacyjnej o kilka przykładów obrazujących na czym polegać będzie rozszerzenie 

kompetencji Zarządu w stosunku do regulacji określonej w Uchwale Nr V/78/2003 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 25 lutego 2003 r., a dotyczących nabywania  

lub wydzierżawiania nieruchomości. 

 

Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z pismem Pani Moniki Swobody dot. podjęcia 

działań w związku z uciążliwością powodowaną eksploatacją drogi krajowej DK 45 w ciągu 

ul. Kozielskiej w Raciborzu. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 217515. 

 

Starosta poinformował, że Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu pełni 

swoją funkcję do dnia 30 listopada 2015 r.  

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 m.in. na stanowisko zastępcy kierownika, w przypadku 

gdy kierownik nie jest lekarzem, 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. 

Starosta przekazał, że w powyższej sprawie adwokat Szymon Stuchly wystąpił pismem  

z dnia 5 listopada 2012 r. do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o wydanie opinii czy w świetle 

powyższej regulacji prawnej dopuszczalne będzie wszczęcie procedury konkursowej jeszcze 

przed zwolnieniem stanowiska zajmowanego przez dotychczasowego kierownika SP ZOZ? 
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W swoim piśmie podkreślił, iż przeprowadzenie konkursu przed zwolnieniem stanowiska 

pozwoliłoby na zapewnienie ciągłości decyzyjnej w poszczególnych SP ZOZ, a termin 

określony w § 3 ust. 2 rozporządzenia należy rozumieć w ten sposób, że rozpoczęcie 

procedury konkursowej po tym terminie stanowić będzie naruszenie prawa. Zgodnie z zasadą 

wykładni systemowej do obliczania terminów należy stosować regulacje prawa cywilnego. 

Zdaniem adwokata Szymona Stuchlego nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozpocząć procedurę 

konkursową jeszcze przed zwolnieniem stanowiska objętego konkursem.  

Odpowiadając na pismo adwokata Szymona Stuchlego z dnia 5 listopada 2012 r. Dyrektor 

Departamentu Dialogu Społecznego Ministerstwa Zdrowia poinformował, że zdaniem 

Departamentu nie ma przeszkód, aby procedurę konkursową można było rozpocząć jeszcze 

przed zwolnieniem stanowiska zajmowanego przez dotychczasowego kierownika podmiotu 

leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, tak aby zapewnić ciągłość w zakresie obsadzenia 

stanowiska kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Zgodnie z § 3 

ust. 2 ww. rozporządzenia komisję konkursową powołuje się w terminie 2 miesięcy  

od dnia zwolnienia stanowiska objętego konkursem. Jest to ostateczny termin, w którym 

powinna zostać powołana komisja konkursowa.  

Starosta przekazał, że w powyższej sprawie oczekuje na opinię radców prawnych, którzy 

zapewniają obsługę prawną tut. Starostwa.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem adwokata Szymona Stuchlego  

z dnia 5 listopada 2012 r. oraz odpowiedzią na ww. pismo Dyrektora Departamentu Dialogu 

Społecznego Ministerstwa Zdrowia nr MZ-DS-WSZ-643-3107-142/HR12 z dnia 21 listopada 

2012 r. dotyczącą wątpliwości związanych ze stosowaniem przepisów rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu  

na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą 

polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych przygotować na jedno z kolejnych 

posiedzeń kartę informacyjną, w której zaproponowane zostanie rozwiązanie w sprawie 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu.  

 

Starosta poinformował, że Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przekazała do Zarządu 

Powiatu wniosek radnego Dawida Wacławczyka, który został sformułowany podczas 

posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 5 czerwca 2015 r. w trakcie analizy wykonania 

budżetu powiatu raciborskiego za 2014 rok. W związku z powyższym Starosta odczytał 
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wniosek radnego Dawida Wacławczyka o treści: 

"Film promujący powiat, który został zrealizowany w roku 2014 (pod koniec kadencji Rady 

Powiatu 2010-2014) jest bezzasadny, bo nie nadaje się do promocji na zewnątrz. Jest on 

skierowany tylko do mieszkańców powiatu. Produkowanie takiego filmu jest złą praktyką, 

która może być źle odczytana jako chęć wpływu na nastroje polityczne Powiatu 

Raciborskiego. Film ten nie promuje powiatu na zewnątrz, a jedynie władzę, co nie 

przyczynia się do pozyskania turystów lub nowego mieszkańca. Podobnie jak złą praktyką 

jest płacenie lokalnym mediom za produkowanie serwisów informacyjnych z zakresu 

promocji samorządu raciborskiego. 

Funkcja informacyjna jest podstawowym zadaniem mediów. Płacenie im za prowadzenie ich 

misji może wpłynąć na obiektywność. Każda zależność na linii władza-media jest 

niebezpieczna i niezdrowa".  

Ww. wniosek znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 218873. 

 

Ad. 4 

 

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 Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr VIII/61/2015 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2015 rok. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację. 

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

218568. 

 

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 Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr VIII/62/2015 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2015 – 2025. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację. 
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

218569. 

 

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 Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego do określenia realizacji 

Uchwały Nr VIII/63/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie 

przekazania środków finansowych dla Policji. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Powiatowe Centrum 

Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialne za jej realizację. 

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

218443. 

 

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 Referatu Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr VIII/64/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie przejęcia  

od Województwa Śląskiego zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg 

wojewódzkich zlokalizowanych na terenie powiatu raciborskiego, w latach 2015 – 2018. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Inwestycji  

i Remontów odpowiedzialny za jej realizację. 

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

218514. 

 

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 Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr VIII/65/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie 

zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację. 

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

218566. 
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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 Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji: 

1) Uchwały Nr VIII/66/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 maja 2015 r.  

w sprawie udzielenia dotacji na zadanie pn. „Remont południowej części elewacji 

zewnętrznej zabytkowego kościoła pw. św. Augustyna w Borucinie”, 

2) Uchwały Nr VIII/67/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 maja 2015 r.   

w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu  

przy ul. Gimnazjalnej 3, 

3) Uchwały Nr VIII/68/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 maja 2015 r.  

w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu  

przy ul. Wileńskiej 6,  

4) Uchwały Nr VIII/69/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 maja 2015 r.  

w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu przy ul. Wileńskiej 8,  

5) Uchwały Nr VIII/70/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 maja 2015 r.  

w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu  

przy ul. Zamkowej 1,  

6) Uchwały Nr VIII/71/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 maja 2015 r.  

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

w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3, 

7) Uchwały Nr VIII/72/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 maja 2015 r.  

w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2  

z siedzibą w Raciborzu przy ul. Zamkowej 1.  

 

Co do określenia sposobu realizacji Uchwały Nr VIII/73/2015 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie nadania odznaki „Wyróżniony Herbem Powiatu 

Raciborskiego" Zarząd zwrócił uwagę, że odznaka zostanie wręczona Prezesowi WOPR 

przez Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego oraz Starostę Raciborskiego  

na uroczystości Jubileuszu 50-lecia Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 

Oddziału w Raciborzu. W związku z powyższym polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, 

Kultury i Sportu poprawienie przedmiotowej karty informacyjnej w ww. zakresie.  

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwał, a Referat Edukacji, Kultury 

i Sportu odpowiedzialny za ich realizację. 
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

218020. 

 

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 Biura Rady do określenia realizacji: 

1) Uchwały Nr VIII/74/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 maja 2015 r.  

w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej, 

2) Uchwały Nr VIII/75/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 maja 2015 r.  

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,  

3) Uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 maja 2015 r.  

w sprawie wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej,  

4) Uchwały Nr VIII/77/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 maja 2015 r.  

w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji  

i Współpracy z Zagranicą. 

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

218704. 

 

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 Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr VI/47/2015 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego przez Powiat Raciborski na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej 

zaciągniętego kredytu – uzupełnienie. 

Starosta przekazał, że realizując ww. Uchwałę 29 kwietnia 2015 r. Wydział Finansowy złożył 

wniosek do Referatu Zamówień Publicznych w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 5.100.000 zł., 

przeznaczonego na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu”. W związku  

z powyższym wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu 

nieograniczonego. Spośród trzech zgłoszonych ofert do realizacji zamówienia został wybrany 

Bank Spółdzielczy w Raciborzu, z siedzibą w Raciborzu ul. Klasztorna 3. Ponadto 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Uchwałą Nr 4200/V/84/2015  

z dnia 24 kwietnia 2015 r. wydała pozytywną opinię o możliwości spłaty przez Powiat 
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Raciborski kredytu długoterminowego w wysokości 5.100.000 zł z przeznaczeniem na spłatę 

zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu. 

Następnie 27 maja 2015 r. podpisano umowę o kredyt w rachunku kredytowym  

nr 05/O/15 w wysokości 5.100.000,00 złotych pomiędzy Bankiem Spółdzielczym  

w Raciborzu a Powiatem Raciborskim. Kredyt został uruchomiony dnia 27 maja 2015 r. 

Zgodnie z § 1 pkt 5 umowy o kredyt w rachunku kredytowym nr 05/O/15 z dnia 27 maja 

2015r., Powiat dnia 28 maja 2015 r. spłacił zobowiązanie z tytułu wcześniej zaciągniętego 

kredytu w mBANK (wcześniej BRE BANK SA) 44-200 Rybnik, ul. Rudzka 3 

(um.19/033/10/Z/IN). 

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

218309. 

 

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 9 czerwca 2015 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 9 czerwca 2015 r. 


