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OR.II.0022.1.37.2015 

PROTOKÓŁ  NR 39/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 27 sierpnia 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 38/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 18 sierpnia 2015 r.  

2. Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków i strat za okres                     

od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r., bilansu na dzień 30.06.2015 r., opisu sytuacji 

finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec czerwca 

2015 r., wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów oraz etatyzacji na dzień 

30.06.2015 r. 

3. Projekt uchwały  Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

5. Sprawy różne. 

6. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – przyjął szczegółowy porządek posiedzenia,  

po zmianie polegającej na oznaczeniu w porządku posiedzenia pkt 1 jako pkt 2,                               

a dotychczasowy pkt 2 oznacza się jako pkt 1. Szczegółowy porządek posiedzenia stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
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Starosta poinformował, że następne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 1 września br. 

o godz. 08.00. 

 

Ad. 1 

Protokół Nr 38/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 18 sierpnia   

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

poprawki redakcyjnej na str. 5. 

 

Ad. 2 

Starosta przywitał na posiedzeniu Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu Ryszarda 

Rudnika i poprosił o przedstawienie rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2015 r.                  

do 30.06.2015 r., bilansu na dzień 30.06.2015 r., opisu sytuacji finansowej, zestawienia 

zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec czerwca 2015 r., wybranych 

wskaźników statystycznych dla oddziałów oraz etatyzacji na dzień 30.06.2015 r. 

Karta informacyjna Referatu Spraw Społecznych w ww. sprawie znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 225809. 

Dyrektor Ryszard Rudnik zapoznał zebranych z wynikiem finansowym Szpitala Rejonowego 

w Raciborzu za I półrocze br. Dyrektor przekazał, że jeśli chodzi o przychody ze sprzedaży  

to na koniec czerwca br. ukształtowały się na poziomie około 29 837 tys. zł.   

Świadczenia wykonane ponad limit po I półroczu 2015 r. wynoszą około 4 mln zł. Szpital 

Rejonowy w Raciborzu stara się realizować kontrakty do wysokości limitów, jednak 

zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne na terenie powiatu raciborskiego                                  

jest zdecydowanie wyższe. Największe zapotrzebowanie na świadczenia występuje                         

w zakresie chorób wewnętrznych, neurologii, pediatrii, chirurgii ogólnej. Świadczenia 

udzielone ponad limit powodują trudności w planowaniu przepływów pieniężnych, ponieważ 

koszty związane z leczeniem pacjentów zostały poniesione. Jeśli chodzi o wykonanie kosztów 

działalności operacyjnej to na koniec czerwca br. wynosi około 36 865 tys. zł.  

Dyrektor poinformował, iż na koniec czerwca bieżącego roku Zakład zanotował stratę                   

w wysokości 5 071 484,49 zł, jest to wielkość o 1 363 309,72 zł wyższa od straty                       

w analogicznym okresie 2014 roku wynoszącej 3 708 174,77 zł. Uwzględniając amortyzację 

w wysokości 2 543 160,08 zł Zakład w II kw. bieżącego roku  zanotował niedobór finansowy 

w wysokości 2 528 324,41 zł. Jest to wielkość o 915 040,37 zł większa od niedoboru                       

na koniec I kw. wynoszącego 1 613 284,04 zł.  



 

 

3 

W okresie trzech miesięcy bieżącego roku zobowiązania ogółem, w stosunku                             

do zobowiązań na dzień 31.12.2014 r., wzrosły o kwotę 711 916,19 zł i na dzień 30.06.2015 r. 

wynosiły 25 907 931,99 zł. W stosunku do zobowiązań na koniec I kw. zobowiązania zmalały 

o kwotę 742 960,14 zł. 

W dalszej kolejności Dyrektor udzielił wyjaśnień nt. funkcjonowania pakietu onkologicznego 

w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu. Przekazał, że w wyniku podpisania ugody z NFZ 

przesunięto niewykorzystane środki w pakiecie onkologicznym w I półroczu br.                            

W kwestii rozliczeń pakietu onkologicznego Dyrektor Rudnik poinformował,                                     

że w ww. zakresie występują trudności z rozliczeniem świadczeń onkologicznych w ramach 

ww. pakietu. Dyrektor podkreślił, że zdarzają się przypadki, w których Zakład dopłaca                    

do pacjentów.  

Ponadto Dyrektor Szpitala w Raciborzu poinformował, że kluczowym elementem 

wprowadzonego w życie pakietu onkologicznego jest wystawienie pacjentowi tzw. zielonej 

karty. Dzięki niej diagnostyka i leczenie onkologiczne są jasno określone. Plan leczenia 

pacjenta opracowuje konsylium (zespół specjalistów). Po określeniu przez konsylium ścieżki 

terapii dla danego chorego, wyznacza się mu koordynatora, czyli osobę, która będzie                        

się opiekowała chorym podczas procesu diagnozowania i leczenia. 

W dalszej kolejności Dyrektor odpowiadał na pytania zebranych związane ze sposobem 

rozliczenia „procedury ratującej życie”. Dyrektor wyjaśnił, że przyjęty przez NFZ sposób 

rozliczania świadczeń powoduje, że w pierwszej kolejności rozliczane są świadczenia                   

za usługi udzielane pacjentom wymagającym interwencji medycznej ratującej życie.                   

Tym samym dochodzi do sytuacji „wypierania” z rozliczenia świadczeń planowanych przez 

świadczenia ratujące życie.  

Ponadto Dyrektor Ryszard Rudnik przekazał, że Szpital aktywnie zabiega o podjęcie 

renegocjacji kontraktów. W celu poprawy wyniku finansowego prowadzone są działania 

oszczędnościowe związane z racjonalizacją wydatków, a także planowane są zmiany 

zwiększające efektywności procesu leczenia. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z rachunkiem zysków i strat za okres                           

od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r., bilansem na dzień 30.06.2015 r., opisem sytuacji 

finansowej, zestawieniem zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec czerwca 

2015 r., wybranymi wskaźnikami statystycznymi dla oddziałów oraz etatyzacją na dzień 

30.06.2015 r., postanawiając o prowadzeniu dalszego monitorowania sytuacji finansowej 

Szpitala. 

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

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora                    

ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

229251. 

Wicestarosta przekazał, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.) w podmiocie leczniczym niebędącym 

przedsiębiorcą przeprowadza się konkurs na stanowisko zastępcy kierownika, w przypadku 

gdy kierownik nie jest lekarzem. Natomiast zgodnie z § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra 

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

stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U.                       

z 2012 r. poz. 182) konkurs przeprowadza komisja konkursowa powołana przez właściwy 

podmiot, którym zgodnie z wyrokiem syg. akt II OSK 56/14 Sądu Administracyjnego                       

w Warszawie z dnia 24 czerwca 2014 r. jest organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego. 

Następnie Wicestarosta poinformował, że na podstawie § 10 pkt 2 ww. rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w skład komisji konkursowej wchodzą: 

1) od trzech do sześciu przedstawicieli podmiotu tworzącego, w tym przynajmniej jeden 

lekarz, podmiot tworzący wskazuje spośród przedstawicieli przewodniczącego komisji; 

2) przedstawiciel okręgowej rady lekarskiej właściwej ze względu na siedzibę podmiotu 

leczniczego; 

3) przedstawiciel okręgowej rady pielęgniarek i położnych właściwej ze względu na siedzibę 

podmiotu leczniczego; 

4) przedstawiciel zakładowych organizacji związkowych działających w podmiocie 

leczniczym; 

5) przedstawiciel rady społecznej podmiotu leczniczego; 

6) kierownik podmiotu leczniczego. 

Powołanie Komisji konkursowej wszczyna postępowanie konkursowe. 

Wicestarosta zwrócił uwagę, że w myśl § 6 ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia związki 

zawodowe działające na terenie lecznicy wybierają swojego przedstawiciela w ciągu 14 dni 

od dnia otrzymania pisemnej informacji o wszczęciu postępowania konkursowego. 
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Umowa o pracę obecnego zastępcy dyrektora ds. medycznych została zawarta na czas 

określony do dnia 30 listopada 2015 r. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu                      

na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 29 września 2015 r. 

 

Ad. 4 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia 

pełnienia obowiązków dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu                               

przy ul. Stalmacha 12. 

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

229046. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków 

dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu przy ul. Stalmacha 12. 

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

 

Następnie Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego                    

w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, 

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.  

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

229042 . 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych                 

dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym                       

jest Powiat Raciborski. 

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

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok.   
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

229303. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

określania uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu powiatu, 

składania oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych              

z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

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

228807. 

Zarządu Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie określania 

uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu powiatu, składania 

oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych                                 

z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu wniósł autopoprawki polegające na: 

1) uzupełnieniu treści w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a tiret dziewiąte, który otrzymał brzmienie: 

„- Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu p.o. Dyrektora – Elżbieta Biskup,”,  

2) poprawieniu drobnego błędu literowego w uzasadnieniu, 

3) zmianie treści zdania pierwszego w akapicie czwartym uzasadnienia, który otrzymał  

brzmienie: 

„Ponadto z dniem 1 września 2015 r. zachodzi zmiana personalna na stanowisku 

Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu.”. 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za,                          

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

uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu powiatu, składania 

oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych                                

z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

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 

upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów wieloletnich wykraczających poza rok budżetowy 2015. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

228813. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie 

upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów wieloletnich wykraczających poza rok budżetowy 2015 wniósł 

autopoprawki polegające na:  

1) w § 1 ust. 14 dodaniu przed wyrazem „Dyrektora” skrótu „p.o.” i uzupełnieniu treści             

o  zapis „Panią Elżbietę Biskup”, 

2) zmianie treści § 5, który otrzymał brzmienie:  

 „§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 września  

2015r.”, 

3) poprawieniu drobnego błędu literowego w uzasadnieniu, 

4) zmianie treści zdania pierwszego w akapicie szóstym uzasadnienia, który otrzymał 

brzmienie: 

 „Ponadto z dniem 1 września 2015 r. zachodzi zmiana personalna na stanowisku 

Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu.”. 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za,                         

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

kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań                                   

z tytułu umów wieloletnich wykraczających poza rok budżetowy 2015. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 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 upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego                 

do umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności cywilnoprawnych 

przypadających jednostce. 

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

228809. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie 

upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego do umarzania, 

odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności cywilnoprawnych 

przypadających jednostce wniósł autopoprawki polegające na: 

1) uzupełnieniu treści w § 1 pkt 15, który otrzymał brzmienie: 

„15) Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu – Elżbieta Biskup,”, 
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2) poprawieniu drobnego błędu literowego w uzasadnieniu, 

3) zmianie treści zdania pierwszego w akapicie piątym uzasadnienia, który otrzymał 

brzmienie: 

 „Ponadto z dniem 1 września 2015 r. zachodzi zmiana personalna na stanowisku 

Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu.”. 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za,                       

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

kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego do umarzania, odraczania 

terminu spłaty lub rozkładania na raty należności cywilnoprawnych przypadających 

jednostce. 

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

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany uchwały dot. upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania 

przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań 

jednostki w roku 2015. 

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

228838. 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie zmiany 

uchwały dot. upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania 

przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań 

jednostki w roku 2015 wniósł autopoprawki polegające na: 

1) wykreśleniu w § 1 pkt 2 (dotychczasowe punkty od 3 do 5 zostały oznaczone jako punkty 

od 2 do 4),  

2) zmianie treści akapitu trzeciego uzasadnienia, który otrzymał brzmienie: 

„Ponadto z dniem 1 września 2015 r. zachodzi zmiana personalna na stanowisku 

Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu.”. 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za,                      

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały 

dot. upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień                          

w planie wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań jednostki w roku 

2015. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 
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W dalszej kolejności Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu mienia ruchomego 

małej wartości na rzecz publicznych zakładów opieki zdrowotnej lub fundacji i stowarzyszeń, 

które nie prowadzą działalności leczniczej. 

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

229235. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,                 

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

przekazanie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy                

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu mienia ruchomego małej wartości na rzecz publicznych 

zakładów opieki zdrowotnej lub fundacji i stowarzyszeń, które nie prowadzą działalności 

leczniczej. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia Członka Zarządu Andrzeja Chroboczka do reprezentowania Powiatu 

Raciborskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą - 

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

w Raciborzu w dniu 17 września 2015 r. 

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

229363. 

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do omówienia projektu uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia Członka Zarządu Andrzeja 

Chroboczka do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu 

Wspólników spółki działającej pod firmą - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej               

w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu w dniu 17 września 2015 r. powróci                         

na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu. 

 

Ad. 5 

Skarbnik Powiatu omówiła 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 

228978. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, Zespołu 

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

Szkół Specjalnych w Raciborzu, Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej oraz Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, Centrum Kształcenia Ustawicznego 

w Raciborzu. 

 

Następnie Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu 

dot. wyrażenia zgody na przekroczenie limitu 32 uczniów w klasie 1c (grupa z przedmiotem 

wiodącym: geografia) o 1 ucznia w II Liceum Ogólnokształcącym w Raciborzu. Wicestarosta 

poinformował, że na posiedzeniu Rady Pedagogicznej II Liceum Ogólnokształcącego                      

w Raciborzu w dniu 24 sierpnia 2015 r. został wprowadzony zapis do statutu odnośnie 

możliwości zwiększenia limitu uczniów w oddziale w sytuacjach wyjątkowych, szczególnie 

uzasadnionych np. zdrowotnych. Ponadto w następnych latach decyzję odnośnie zwiększenia 

limitu uczniów w oddziale, będą podejmować dyrektorzy szkół, którzy realizują nabór                     

do placówek oświatowych. Zasadność podjętych decyzji będzie przedmiotem weryfikacji 

przez organ prowadzący, tj. referat merytoryczny. 

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

228533. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na przekroczenie limitu 32 uczniów w roku 

szkolnym 2015/2016 w klasie 1c (grupa z przedmiotem wiodącym: geografia) o 1 ucznia                  

w II Liceum Ogólnokształcącym w Raciborzu. O powyższym Kierownik Referatu Edukacji, 

Kultury i Sportu poinformuje Dyrektora ww. jednostki. 

 

Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z kartą informacyjną Wydziału Organizacyjnego               

dot. realizacji zaleceń Komisji Rewizyjnej po rozpatrzeniu skargi na działalność dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu. 

Sekretarz Powiatu przekazała, że po rozpoznaniu skargi na działalność dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu Rada Powiatu Raciborskiego podjęła uchwałę                

Nr X/98/2015 z dnia 18 sierpnia 2015 r., uznając skargę za bezzasadną. Jednak                                   

w uzasadnieniu do powyższej uchwały Komisja Rewizyjna sformułowała do Zarządu Powiatu 

wniosek o wykonanie następujących zaleceń: 
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1) należy zdyscyplinować dyrektora PUP w kierunku prowadzenia profesjonalnej obsługi 

stron – przestrzegania zasad dobrej praktyki urzędniczej, zwłaszcza w kontekście 

zobowiązań względem stron co do umówionych spotkań, 

2) sprawdzenie ile stron przyjął dyrektor PUP w czasie od 2 stycznia 2015 r., 

3) zlecić audyt PUP, który dokona oceny pracy jednostki i dyrektora, przeprowadzi 

ankietyzację wśród bezrobotnych dotyczącą oceny jakości pracy PUP oraz dostępności 

dyrektora dla potencjalnego bezrobotnego. Audyt ma na celu sprawdzenie poziomu pracy 

oraz prawidłowości procedur stosowanych w PUP, 

4) należy zalecić prowadzenie ewidencji przyjmowania stron przez dyrektora i zastępcę PUP, 

5) należy zobowiązać dyrektora PUP do sporządzania właściwych notatek ze spotkań 

służbowych.   

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

229360. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną Wydziału 

Organizacyjnego dot. realizacji zaleceń Komisji Rewizyjnej po rozpatrzeniu skargi                         

na działalność dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu: 

1) przyjął do wykonania zalecenia Komisji Rewizyjnej w zakresie nr 1,2,4,5 tzn.: 

a) zdyscyplinować dyrektora PUP w kierunku prowadzenia profesjonalnej obsługi stron – 

przestrzegania zasad dobrej praktyki urzędniczej, zwłaszcza w kontekście zobowiązań 

względem stron co do umówionych spotkań, 

b) sprawdzić ile stron przyjął dyrektor PUP w czasie od 2 stycznia 2015 r., 

c) zalecić prowadzenie ewidencji przyjmowania stron przez dyrektora i zastępcę PUP, 

d) zobowiązać dyrektora PUP do sporządzania właściwych notatek ze spotkań 

służbowych, 

powierzając Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych ich realizację. O sposobie 

realizacji ww. zaleceń Kierownik poinformuje Sekretarza Powiatu, w celu przygotowania 

kompleksowej odpowiedzi do Komisji Rewizyjnej, obejmującej wszystkie zalecenia 

sformułowane w ramach postępowania skargowego, 

2) w zakresie zalecenia Komisji Rewizyjnej nr 3 tj. „zlecenia audytu PUP, który dokona 

oceny pracy jednostki i dyrektora, przeprowadzi ankietyzację wśród bezrobotnych 

dotyczącej oceny jakości pracy PUP oraz dostępności dyrektora dla potencjalnego 

bezrobotnego” polecił Audytorowi Wewnętrznemu:                       

a) zbadać formalno-prawne możliwości i uprawnienia do przeprowadzenia audytu PUP-u              

w Raciborzu w ww. zakresie, 
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b) ująć w przyszłorocznym planie audytu lub/i kontroli szeroko rozumiany obszar kontaktu 

z klientem w PUP-ie w Raciborzu w kontekście planów działalności jednostki                      

oraz analizowania ryzyka. 

O sposobie realizacji ww. poleceń Audytor Wewnętrzny poinformuje Sekretarza Powiatu, 

w celu przygotowania kompleksowej odpowiedzi do Komisji Rewizyjnej, obejmującej 

wszystkie zalecenia sformułowane w ramach postępowania skargowego, 

3) polecił Sekretarzowi Powiatu: 

a) zwrócić się do dyrektorów wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego z prośbą, by w organizowaniu kontaktów z klientami stosowali wszelkie 

dobre praktyki ułatwiające komunikację i budujące pozytywny wizerunek, 

b) udzielić kompleksowej odpowiedzi Komisji Rewizyjnej, obejmującej wszystkie 

zalecenia sformułowane w ramach postępowania skargowego. 

 

W tym miejscu Wicestarosta omówił dodatkowo wnioski Komisji Rewizyjnej skierowane              

do Zarządu Powiatu w uchwale nr X/99/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 sierpnia 

2015 r. po rozpatrzeniu skargi na dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z wnioskami Komisji Rewizyjnej skierowanymi 

do Zarządu Powiatu w Uchwale nr X/99/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 sierpnia 

2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych                           

w Raciborzu, pana Sławomira Janowskiego w zakresie: 

1) zobowiązania dyrektorów szkół do przedstawienia sprecyzowanych danych zawartych                

w arkuszu organizacyjnym szkoły ze szczególnym uwzględnieniem przydziału godzin                  

dla danego nauczyciela, 

2) sprawdzenia praktyki zatrudnienia nauczycieli mianowanych na czas określony                  

(czy występują w obecnym czasie przypadki zatrudnienia nauczycieli mianowanych              

na czas określony?), 

przekazując Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu ww. wnioski do realizacji.  

O sposobie realizacji przedmiotowych wniosków Kierownik Referatu Edukacji, Kultury                   

i Sportu poinformuje Komisję Rewizyjną.  

 

Ad. 6 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego do określenia realizacji 
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Uchwały Nr X/93/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie 

przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego. 

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 

229421. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących –  zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr X/94/2015 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 sierpnia 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 

228981. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących –  zaakceptował 

kartę informacyjna Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr X/95/2015 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 sierpnia 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.  

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

228983. 

 

Starosta omówił interpelacje złożone przez radnych na sesji Rady Powiatu Raciborskiego               

w dniu 18 sierpnia 2015 r., które znajdują się w systemie informatycznym Mdok                         

pod numerem UID 229448 . 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił: 

1) Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury i Sportu udzielić odpowiedzi na interpelację 

radnej Katarzyny Dutkiewicz złożoną na sesji w dniu 18 sierpnia 2015 r. nt. orlików                    

w szkołach podległych Starostwu Powiatowemu, 

2) Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów udzielić odpowiedzi na interpelację 

Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego Władysława Gumieniaka złożoną                 

na sesji w dniu 18 sierpnia 2015 r. dotyczącą doprowadzenia do stanu pierwotnego sprzed 

budowy wałów dróg powiatowych (m.in. droga między Turzem a Rudą), po których 

poruszały się ciężkie pojazdy, po uprzednim doprecyzowaniu przez radnego informacji, 

których konkretnie dróg dotyczy interpelacja. 

 

 

 

 

 

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.  

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 sierpnia 2015 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 sierpnia 2015 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków 

dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu przy ul. Stalmacha 12. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych                   

dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym                

jest Powiat Raciborski. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2015 rok. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie określania uprawnień                                   

i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu powiatu, składania oświadczenia 

woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych z prowadzeniem 

bieżącej działalności powiatu. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierowników 

jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu 

umów wieloletnich wykraczających poza rok budżetowy 2015. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierowników 

jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego do umarzania, odraczania terminu 

spłaty lub rozkładania na raty należności cywilnoprawnych przypadających jednostce. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dot. upoważnienia 

kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków 

bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań jednostki w roku 2015. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

przekazanie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy                  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu mienia ruchomego małej wartości na rzecz 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej lub fundacji i stowarzyszeń, które nie prowadzą 

działalności leczniczej. 


