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OR.II.0022.1.58.2015 

PROTOKÓŁ  NR 60/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 30 grudnia 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 59/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 22 grudnia 2015 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

 

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

o dodatkowe projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie: dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok oraz zmiany rocznego planu finansowego 

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

Po rozszerzeniu porządku posiedzenia przedmiotowe projekty uchwał zostaną ujęte jako  

pkt 13 – 14, a pozostałe materiały jako pkt 15 – 19.  

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

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

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Starosta przekazał, że kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 12 stycznia 2016 r.  

o godz. 14.00.  
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Ad. 1 

 

Protokół Nr 59/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 grudnia  

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

 

Ad. 2 

 

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia sprawozdania Starosty Raciborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku za 2015 rok 

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

246587. 

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 przyjęcia sprawozdania Starosty Raciborskiego z działalności 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję 

w dniu 26 stycznia 2016 r. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie delegowania 

radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2016-2018. 

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

246588. 

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 delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  

na kadencję 2016-2018 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 26 stycznia  

2016 r. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania 

statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

246160. 
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Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotowego projektu uchwały udzielił obecny  

w tej części posiedzenia Kierownik Referatu Spraw Społecznych Aleksander Kasprzak.  

Kierownik Kasprzak przypomniał, że statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu został nadany 

Uchwałą Nr XLV/422/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 sierpnia 2014 r. 

Proponowane zmiany statutu związane są ze zmianą w strukturze organizacyjnej Zakładu, 

polegającą na wydzieleniu Sekcji Płac z pionu Głównego Księgowego i włączeniu jej 

do Działu Kadr, tworząc w ten sposób Dział Kadrowo-Płacowy. Zmiana ta powinna 

usprawnić pracę i obsługę w obszarze kadr i płac. 

Zmiany w statucie Szpitala Rejonowego w Raciborzu polegające na przeniesieniu Sekcji Płac 

do Działu Kadr pozytywnie zaopiniowała Rada Społeczna Zakładu podejmując uchwałę  

nr 8/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 r. 

Kierownik Kasprzak dodał, 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 organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 

organizacji projekt omawianej uchwały Rady Powiatu Raciborskiego należy skierować  

do konsultacji. 

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 statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.  

 

Ad. 3 

 

Korzystając z obecności na posiedzeniu Kierownika Referatu Spraw Społecznych  

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2016 r., pożyczki Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu, który został przygotowany przez ww. Kierownika.  

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

246340. 
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Starosta przekazał, że w związku z pogarszającą się sytuacją finansową Szpitala Rejonowego 

w Raciborzu Dyrektor lecznicy zwrócił się do Zarządu o udzielenie pożyczki, która pozwoli 

utrzymać płynność finansową jednostki w pierwszych miesiącach 2016 r. 

Zła sytuacja finansowa Zakładu wynika między innymi z faktu, iż Narodowy Fundusz 

Zdrowia, do dnia 1 grudnia 2015 r., nie dokonał zapłaty za świadczenia zdrowotne wykonane 

przez Szpital ponad przyznany limit. W ciągu jedenastu miesięcy 2015 r. Szpital wykonał 

dodatkowych świadczeń zdrowotnych na kwotę ponad 3,3 mln zł. Dodatkowo na trudną 

sytuację finansową jednostki wpływa konieczność samodzielnej spłaty rat za wyposażenie 

Bloku Operacyjnego, która pochłania około 1 mln zł rocznie. 

W przygotowanym projekcie uchwały Kierownik Referatu Spraw Społecznych zasugerował, 

aby Zarząd wyraził zgodę na udzielenie, z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2016 r., 

pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu w kwocie 2 000 000,00 zł. Spłata pożyczki 

nastąpiłaby w terminie do 28 grudnia 2016 roku, a oprocentowanie pożyczki wynosić będzie 

2% w stosunku rocznym. Ponadto określono, że pożyczka może być przekazana Szpitalowi 

Rejonowemu w Raciborzu w transzach w zależności od potrzeb pożyczkobiorcy.  

Skarbnik Powiatu zaproponowała spłatę pożyczki od 31 lipca 2016 r. w dwóch ratach  

po 400 000,00 zł oraz w czterech po 300 000,00 zł z tym, że ostatnią ratę najpóźniej  

do dnia 28 grudnia 2016 r. 

Po dyskusji, Członkowie Zarządu uznali, że spłata pożyczki nastąpi w terminie  

do dnia 28 grudnia 2016 r. w ten sposób, że 1 000 000,00 zł zostanie zwrócony  

do dnia 15 grudnia 2016 r. a 1 000 000,00 zł do dnia 28 grudnia 2016 r.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia, z budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2016 r., pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, po wniesieniu 

autopoprawki do § 1 ust. 2, który otrzymał brzmienie:  

„2. Spłata pożyczki nastąpi w terminie do dnia 28 grudnia 2016 roku w następujący 

sposób: 

 1) 1 000 000,00 zł – do dnia 15.12.2016 r.; 

 2) 1 000 000,00 zł – do dnia 28.12.2016 r.”. 

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

W tym miejscu Kierownik Referatu Spraw Społecznych Aleksander Kasprzak opuścił 

posiedzenie.  
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Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 

nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

246162. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej nadania statutu Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu. 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ustalenia cennika opłat za korzystanie z usług Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”  

w Raciborzu przez osoby nieprzebywające w Domu na stałe. 

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

246323. 

Wicestarosta przypomniał, że Uchwałą Nr XIV/138/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.  

Rada Powiatu Raciborskiego powierzyła Zarządowi uprawnienia do określania wysokości cen  

i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi o charakterze użyteczności publicznej 

oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Powiatu Raciborskiego.  

W związku z powyższym koniecznym stało się uaktualnienie podstaw prawnych  

w uchwałach Zarządu określających: cenniki za korzystanie z usług Domu Pomocy 

Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu przez osoby nieprzebywające w Domu na stałe, 

wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń oraz usług o charakterze 

użyteczności publicznej wykonywanych w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym  

w Raciborzu, godzinowe minimalne stawki czynszu z tytułu wynajmowania pomieszczeń  

i obiektów w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Raciborski, cennik biletów wstępu oraz cennik wynajmu pomieszczeń, dziedzińca  

i urządzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu.  

Wicestarosta dodał, że w cenniku opłat za korzystanie z usług Domu Pomocy Społecznej 

„Złota Jesień” w Raciborzu przez osoby nieprzebywające w Domu na stałe zmienione zostały 

niektóre opłaty pobierane przez Dom, tj. m.in. za osobodzień pobytu opiekuńczo  
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– rehabilitacyjnego, nocleg w pokoju gościnnym. Cennik opłat ustalony został na wniosek 

Dyrektora DPS „Złota Jesień” w Raciborzu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie 

z usług Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu przez osoby nieprzebywające 

w Domu na stałe. 

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

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń oraz usług o charakterze 

użyteczności publicznej wykonywanych w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym  

w Raciborzu przy ulicy Klasztornej 9. 

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

243331. 

Wicestarosta przekazał, że zmiana wysokości cen i opłat w Międzyszkolnym Ośrodku 

Sportowym w Raciborzu podyktowana jest wzrostem ogólnych kosztów utrzymania obiektu. 

W stosunku do poprzednio obowiązujących wzrosły opłaty: 

1) za wynajęcie dużej sali gimnastycznej na 60 min. z 35 zł na 45 zł, 

2) za wynajęcie siłowni na 60 min. z 20 zł na 40 zł, 

3) za wynajęcie sali narad na 60 min. z 20 zł na 30 zł. 

Dodatkowo wprowadzono opłaty: 

1) za wykonanie badania wad postawy ciała - 25 zł, 

2) za wynajęcie sprzętu do badania wad postawy ciała na 60 min. - 30 zł, 

3) za wynajęcie sauny z basenem na 60 min. - 50 zł. 

Zaproponowane opłaty są porównywalne z obowiązującymi w innych jednostkach 

oświatowych. 

 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat  

za korzystanie z obiektów i urządzeń oraz usług o charakterze użyteczności publicznej 

wykonywanych w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu  

przy ulicy Klasztornej 9. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 
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Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ustalenia godzinowych minimalnych stawek czynszu z tytułu wynajmowania pomieszczeń  

i obiektów w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Raciborski. 

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

246307. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustalenia godzinowych minimalnych 

stawek czynszu z tytułu wynajmowania pomieszczeń i obiektów w szkołach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski (po wniesieniu 

drobnej autopoprawki do uzasadnienia). 

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

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie cennika 

biletów wstępu oraz cennika wynajmu pomieszczeń, dziedzińca i urządzeń na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu przy ulicy Zamkowej 2. 

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

245790. 

Wicestarosta poinformował, że wysokość cen biletów wstępu oraz opłat wynajmu 

pomieszczeń, dziedzińca i urządzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu nie uległa zmianie. 

Opłaty pozostały na poziomie obowiązującym od kwietnia 2015 r. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie cennika biletów wstępu oraz cennika 

wynajmu pomieszczeń, dziedzińca i urządzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu  

przy ulicy Zamkowej 2, po wniesieniu autopoprawek do podstawy prawnej oraz uzasadnienia.  

O powyższym Inspektor ds. współpracy z mediami Wydziału Organizacyjnego poinformuje 

Dyrektora Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu. 

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

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyznania/nieprzyznania nagrody rocznej za 2014 r. Dyrektorowi Samodzielnego 

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

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

245355. 

Starosta poinformował, że w dniu 25 listopada 2015 r. Rada Społeczna Samodzielnego 

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

w Raciborzu złożyła wniosek o przyznanie nagrody rocznej za 2014 r. wraz z uchwałą  

nr 18/2015 Rady Społecznej Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu  

z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie przyznania nagrody pieniężnej Dyrektorowi Szpitala 

Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu. 

Starosta zapytał kto z zebranych opowiada się za przyznaniem Dyrektorowi Samodzielnego 

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

w Raciborzu nagrody rocznej za 2014 r.? 

Ze względu na złożoną sytuację Szpitala Rejonowego w Raciborzu, Zarząd Powiatu 

Raciborskiego w obecności 5 Członków – 1 głosem za, 2 głosami przeciw,  

2 głosami wstrzymującymi – zdecydował o nieprzyznaniu nagrody rocznej za 2014 r. 

Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego podjął uchwałę w sprawie nieprzyznania nagrody rocznej  

za 2014 r. Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zapoznał zebranych  

z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia wzoru wniosku  

o przyznanie dotacji celowej z budżetu powiatu raciborskiego na dofinansowanie kosztów 

inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów 

zawierających azbest realizowanych na terenie powiatu raciborskiego w latach 2016-2020. 

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

246044. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przypomniał, że Rada Powiatu 

Raciborskiego Uchwałą Nr XIII/123/2015 z dnia 24 listopada 2015 r. określiła, zasady, tryb 

udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu powiatu raciborskiego  

na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem  

i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest realizowanych na terenie powiatu 

raciborskiego w latach 2016 - 2020 w formie Regulaminu. Zgodnie z § 4 ust. 4 Regulaminu 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego został upoważniony do określenia wzoru wniosku  

o przyznanie dotacji. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie 

dotacji celowej z budżetu powiatu raciborskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji 

związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających 

azbest realizowanych na terenie powiatu raciborskiego w latach 2016-2020, po wniesieniu 

drobnej autopoprawki do § 2. 

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

 

Skarbnik Powiatu omówiła dodatkowy projekt 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 

247078. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że w przedmiotowym projekcie uchwały dokonuje się 

przesunięć w planie wydatków będących w dyspozycji Powiatowego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego, w związku z realizacją zadania pn. „Zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych  

i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny”.  

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 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej  

oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2015. 

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

247080. 

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

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

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

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 
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Ad. 4 

 

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 

246583.  

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

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu, Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach, Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, Domu Pomocy 

Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Powiatowego 

Urzędu Pracy w Raciborzu, Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, Powiatowego Zarządu Dróg  

w Raciborzu. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek omówił kartę informacyjną 

Biura Obsługi Prawnej dot. zapoznania się z protokołem z posiedzenia Rady Nadzorczej  

PKS sp. z o.o. z 19 listopada 2015 r., oraz analizy dokumentów finansowych przedstawionych 

przez spółkę. 

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

246498.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem nr 20/19.11/2015 z przebiegu 

posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu odbytego w dniu 19 listopada 2015 r. 

w siedzibie Spółki oraz informacją Zarządu spółki o sytuacji finansowej według stanu  

na dzień 31 października 2015 r., bieżącej sytuacji spółki oraz o sytuacji kadrowo  

– płacowej spółki, bieżącej i planowanej na 2016 r. postanawiając o dalszym monitorowaniu 

wyników i analizie danych finansowych spółki.  

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. przyjęcia do realizacji kalendarzy imprez kulturalnych i sportowych na 2016 r. 

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

246289.  
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Wicestarosta przekazał, że ww. cykliczne imprezy odbywające się pod patronatem Starosty 

Raciborskiego ujmowane są corocznie w kalendarzach imprez kulturalnych i sportowych. 

Referat Edukacji, Kultury i Sportu przygotował propozycje ww. kalendarzy.  

Przy opracowywaniu propozycji kalendarza imprez kulturalnych na 2016 r. przyjęto 

założenie, że wysokość dofinansowania uzależniona jest od ilości uczestników imprezy. I tak  

w przypadku gdy w imprezie uczestniczy: 

1) do 200 osób kwota dofinansowania wynosi do 1 000,00 zł,  

2) od 200 do 500 osób kwota dofinansowania wynosi do 1 500,00 zł,  

3) od 500 do 1 000 osób kwota dofinansowania wynosi do 2 000,00 zł,  

4) od 1 000 do 1 500 osób kwota dofinansowania wynosi do 2 500,00 zł,  

5) powyżej 1 500 osób kwota dofinansowania wynosi do 3 000,00  zł.  

 

Od powyższej zasady przyjęto wyjątki mając przede wszystkim na uwadze rangę, wieloletnią 

tradycję czy też szanse na rozwój i popularyzację poszczególnych imprez kulturalnych  

na przyszłość. 

Podjęto również decyzję, że Powiat Raciborski włączy się w obchody Dni Raciborza 2016 

organizując i dofinansowując uroczystości związane wyłącznie z otwarciem Kaplicy  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu w dniu 17 czerwca 2016 r., stąd część nowych imprez, 

których organizatorem jest Raciborskie Centrum Kultury nie została dofinansowana.  

Wicestarosta podkreślił, że część wniosków organizatorów nie została pozytywnie 

rozpatrzona ze względu na fakt, że proponowane imprezy miały zasięg typowo gminny,  

a nie powiatowy oraz ze względu na ograniczone możliwości finansowe Powiatu 

Raciborskiego.  

W przypadku gdy organizator imprezy, w wystosowanym wniosku, nie określił kwoty 

dofinansowania w kalendarzu przyjęto wielkość dofinansowania obowiązującą w 2015 r.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego:  

1) przyjął kalendarz imprez sportowych do realizacji w 2016 r.,  

2) przyjął kalendarz imprez kulturalnych do realizacji w 2016 r. po dokonaniu zmian 

polegających na wykreśleniu imprez pn.:  

a) „Majówka 2016”,  

b) „III Powiatowy Konkurs Pierwszej Pomocy i Promocji Zdrowia Dla Szkół 

Gimnazjalnych o Puchar Dyrektora Gimnazjum nr 1 i W. Szymborskiej  

w Raciborzu”,  

c) „Dni Raciborza 2016”,  
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d) „Dni Krzanowic 2016”,  

e) „Pożegnanie Lata 2016”, 

f) „Obchody dnia św. Huberta HUBERTUS 2016” , 

g) „ IX Raciborska Jesień Muzyczna”,   

h) „Dni Cecyliańskie 2016” 

 oraz zmniejszeniu kwoty dofinansowania imprez pn.:  

a) „IX Rocznica poświęcenia Młyna w Brzeźnicy” z 1 500,00 zł na 1 000,00 zł,  

b) „XXV Raciborski Festiwal Piosenki Religijnej „Spotkałem Pana” z 3 500,00 zł  

na 2 000,00 zł.  

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Funduszy Zewnętrznych i Strategii 

Rozwoju dot. wyrażenia zgody na złożenie wniosku o przyznanie pomocy dla projektu 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3503 S w miejscowości Jastrzębie” w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

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

246882.  

Starosta poinformował, że Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił w dniu 9 listopada 2015 r. 

nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg 

lokalnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich (EFRROW). Planowany termin zakończenia przyjmowania wniosków 

upływa 5 stycznia 2016 r.  

W ramach wsparcia do dofinansowania kwalifikują się operacje w zakresie budowy, 

przebudowy lub zmiany nawierzchni dróg gminnych, powiatowych lub wewnętrznych. 

Planowany projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3503 S w miejscowości Jastrzębie” 

polega na: odbudowie jezdni o szerokości zasadniczej 5,5 m wraz z poszerzeniami na łukach 

poziomych, budowie chodnika o szerokości jezdni do 1,25 m 1,5 m, przebudowie zjazdów 

publicznych i indywidualnych, odwodnieniu korpusu drogowego, w tym budowie kanalizacji 

deszczowej, przebudowie kolidującej infrastruktury technicznej, wycince zieleni kolidującej  

z projektowanymi rozwiązaniami. 

Długość opracowania wynosi 755 m. Inwestycja położona jest w całości w województwie 

śląskim w powiecie raciborskim w gminie Rudnik w miejscowości Jastrzębie. Realizację 

projektu planuje się na lata 2016-2017.  
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Wstępny planowany koszt inwestycji szacuje się na kwotę brutto 2 540 000 zł,  

w tym ok. 130 000 zł to koszty niekwalifikowalne. Poziom dofinansowania w ramach PROW 

to 63,63% kosztów kwalifikowalnych, tj. ok 1 533 483 zł do refundacji ze środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wkład własny 

będzie pokryty w 50 % z budżetu Powiatu Raciborskiego i w 50% z budżetu Gminy Rudnik. 

Podatek od towarów i usług jest kosztem kwalifikowalnym pod warunkiem niemożności jego 

odzyskania. 

Starosta przekazał, że zgodnie z dokumentacją konkursową pomoc jest przyznawana  

na operację jeżeli m.in. będzie ona uwzględniona w planie finansowym podmiotu 

ubiegającego się o przyznanie pomocy nie później niż w dniu zawarcia umowy o przyznanie 

pomocy. Dlatego Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych i Strategii Rozwoju proponuje 

ująć ww. zadanie w WPF Powiatu Raciborskiego w późniejszym terminie, przed podpisaniem 

umowy o dofinansowanie projektu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na złożenie wniosku o przyznanie pomocy  

dla projektu „Przebudowa drogi powiatowej nr 3503 S w miejscowości Jastrzębie” w ramach 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie  

do 5 stycznia 2016 r.  

 

Starosta przedstawił interpelacje złożone przez radnych na sesji w dniu 22 grudnia 2015 r., 

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 246923. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił: 

1) Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych udzielić odpowiedzi na interpelacje radnej 

Katarzyny Dutkiewicz dot. cyt.:  

a) „W kwestii kształtowaniu wynagrodzeń pracowników firm zewnętrznych 

dostarczającej posiłki dla szpitala i sprzątającej obiekt szpitala.”, 

b) „Na jakim etapie znajduje się sprawa odwołania w związku z nałożoną na szpital karą 

finansową i związanym z nią żądaniem zwrotu pieniędzy Narodowemu Funduszowi 

Zdrowia za jeden ze realizowanych w szpitalu programów lekowych?”, 

2) Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych udzielić odpowiedzi na interpelację  

nr 2 radnej Teresy Frencel, interpelacje nr 2 i 3 radnego Dawida Wacławczyka, 

interpelację nr 3 radnego Artura Wierzbickiego,  

3) Inspektorowi ds. obsługi prawnej udzielić odpowiedzi na interpelację radnej Katarzyny 

Dutkiewicz dot. cyt. „Czy i jakie rozstrzygnięcia sądowe zapadły już w sprawie budzącej 

wątpliwości prawne nagrody przyznanej Panu Dyrektorowi w latach ubiegłych?”,  
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4) Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów udzielić odpowiedzi na interpelację nr 1 

radnej Teresy Frencel, a Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu  

na interpelację Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego Władysława 

Gumieniaka. O powyższym Kierownik poinformuje Dyrektora,  

5) Kierownikowi Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego udzielić odpowiedzi  

na interpelację nr 1 radnego Dawida Wacławczyka,  

6) Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, wspólnie z Kierownikiem 

Referatu Inwestycji i Remontów, udzielić odpowiedzi na interpelację radnego Artura 

Wierzbickiego dot. cyt. „Realizacja zmiany kategorii dróg powiatowych i dróg gminnych 

jakie są na terenie miasta Racibórz. Realizacja ustaleń między Gminą Racibórz,  

a Powiatem Raciborskim zgodnie z ustaleniami z roku 2013. (Pismo: Prezydenta Miasta 

Racibórz sygn. DM.7210.1.2013; Pismo: Starosta Raciborski sygn. SI.7111.1.20.4.2013)”,  

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

odpowiedzi na interpelację radnego Artura Wierzbickiego dot. cyt. „Zagrożenie życia  

i zdrowia mieszkańców Raciborza spowodowane przez gazy i dymy wydobywające się  

z komina przy ul. Ogrodowa 46 (obiekt należy do firmy REGENERACJA 

TURBOSPRĘŻAREK)”, za wyjątkiem pkt 3 i 4,  

8) Inspektorowi ds. zarządzania personelem Wydziału Organizacyjnego na interpelację 

radnego Artura Wierzbickiego dot. cyt. „Zagrożenie życia i zdrowia mieszkańców 

Raciborza spowodowane przez gazy i dymy wydobywające się z komina  

przy ul. Ogrodowa 46 (obiekt należy do firmy REGENERACJA TURBOSPRĘŻAREK)”, 

w zakresie pkt 3 – 4, 

9) Inspektorowi ds. zarządzania personelem Wydziału Organizacyjnego na interpelację radnej 

Katarzyny Dutkiewicz dot. cyt. „Czy Zarząd Powiatu podjął już decyzję o przyznaniu  

Panu Dyrektorowi nagrody w roku 2015? A jeśli tak – w jakiej wysokości?”,  

10) Kierownikowi Biura Rady na interpelację radnego Dominika Koniecznego.  

 

Starosta zapoznał zebranych ze skargą złożoną przez Pana Jana M. na działania Dyrektora 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu. Skarżący po leczeniu w Poradni Chirurgicznej  

i Proktologicznej zwrócił się do Dyrektora jednostki o udzielenie wyjaśnień w zakresie 

prowadzonego leczenia. Po otrzymaniu odpowiedzi uznał ją za niezadawalającą  

i złożył skargę na Dyrektora lecznicy.  

Zgodnie z opinią radcy prawnego Michała Gebela skargę należy przekazać 

Przewodniczącemu Rady Powiatu Raciborskiego do rozpatrzenia zgodnie  
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z właściwością.  

Ww. skarga znajduje się w aktach sprawy prowadzonej przez Wydział Organizacyjny  

pod nr. OR.II.1511.5.2015.  

 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że w związku z zakończeniem z dniem 31 grudnia 2015 r. 

współpracy z Powiatem Raciborskim w ramach umowy o świadczenie obsługi prawnej  

radca prawny Michał Gebel wypowiedział: 

1) pełnomocnictwo procesowe w sprawie o sygn. akt VI GC 460/14 z powództwa Powiatu 

Raciborskiego przeciwko Stanisławowi G. o zapłatę,  

2) pełnomocnictwo procesowe w sprawie o sygn. akt X GC 334/15 z powództwa Powiatu 

Raciborskiego przeciwko Lidii C. i Stanisławowi S. o zapłatę,  

3) pełnomocnictwo procesowe w sprawie o sygn. akt I Nc 1695/15 z powództwa Powiatu 

Raciborskiego przeciwko Janowi F. o zapłatę.  

 

Jednocześnie radca prawny Michał Gebel zwrócił się z prośbą o rozważenie zwolnienia go 

z obowiązku działania za stronę jeszcze przez dwa tygodnie zgodnie z art. 94 § 2 KPC.  

Ww. wypowiedzenia pełnomocnictw znajdują się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerami UID 246806, 246807, 246808.  

Jak poinformowała Sekretarz Powiatu ww. wypowiedzenia pełnomocnictw zostaną wysłane 

do sądów przed którymi toczą się postępowania.  

Powiat Raciborski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Raciborskiego, w imieniu którego 

działają: 

1. Ryszard Winiarski – Starosta,  

2. Marek Kurpis – Wicestarosta  

zwolnił radcę prawnego Michała Gebela z obowiązku działania zgodnie z art. 94 § 2 KPC  

w sprawach o sygn. akt: VI GC 460/14, X GC 334/15, I Nc 1695/15. 

 

Obecna w tej części posiedzenia radca prawny Marta Topór-Piórko serdecznie podziękowała 

zebranym za udaną, pełną wyzwań, trwającą niemal dekadę współpracę, życząc powodzenia, 

samych sukcesów, realizacji wszystkich planów i zamierzeń.  

Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego, Skarbnik Powiatu i Sekretarz Powiatu 

podziękowali radcy prawnemu Marcie Topór-Piórko za dotychczasową współpracę  

i również życzyli powodzenia w życiu zawodowym i prywatnym.  

Radca prawny Marta Topór-Piórko poinformowała, że w związku z zakończeniem  
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z dniem 31 grudnia 2015 r. współpracy z Powiatem Raciborskim w ramach umowy  

o świadczenie obsługi prawnej przygotowała wypowiedzenie:  

1) pełnomocnictwa procesowego w sprawie o sygn. akt I Nc 1684/15 z powództwa Powiatu 

Raciborskiego przeciwko Spółdzielni Rzemieślniczej „W.” w Tarnowskich Górach  

o zapłatę,  

2) pełnomocnictwa procesowego w sprawie o sygn. akt I C 810/15 z powództwa Katarzyny 

C. przeciwko Gminie Racibórz, Powiatowi Raciborskiemu o zapłatę.  

 

Jednocześnie radca prawny Marta Topór-Piórko zwróciła się z prośbą o rozważenie 

zwolnienia jej z obowiązku działania za stronę jeszcze przez dwa tygodnie zgodnie z art. 94  

§ 2 KPC.  

Ww. wypowiedzenia pełnomocnictw znajdują się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerami UID 247112, 247113. 

Powiat Raciborski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Raciborskiego, w imieniu którego 

działają: 

1. Ryszard Winiarski – Starosta,  

2. Marek Kurpis – Wicestarosta  

zwolnił radcę prawnego Martę Topór-Piórko z obowiązku działania zgodnie z art. 94 § 2 KPC 

w sprawach o sygn. akt: I Nc 1684/15, I C 889/15.  

 

Ponadto radca prawny Marta Topór-Piórko poinformowała Starostę, jako reprezentanta 

Skarbu Państwa, że wystosowała wypowiedzenie pełnomocnictw procesowych  

do reprezentowania w trzech postępowaniach sądowych, które będę kontynuowane  

w roku 2016. Jednocześnie radca prawny Marta Topór-Piórko zwróciła się z prośbą  

do Starosty o rozważenie zwolnienia jej z obowiązku działania za stronę jeszcze przez dwa 

tygodnie zgodnie z art. 94 § 2 KPC.  

Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Raciborskiego w osobie Pana Ryszarda 

Winiarskiego zwolnił radcę prawnego Martę Topór-Piórko z obowiązku działania zgodnie  

z art. 94 § 2 KPC w sprawach o sygn. akt: I Ns 897/15, I C 403/12, I C 338/15.  

 

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 30 grudnia 2015 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 grudnia 2015 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia, z budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2016 r., pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej nadania statutu Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia cennika opłat  

za korzystanie z usług Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu przez osoby 

nieprzebywające w Domu na stałe. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat  

za korzystanie z obiektów i urządzeń oraz usług o charakterze użyteczności publicznej 

wykonywanych w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu  

przy ulicy Klasztornej 9. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia godzinowych minimalnych 

stawek czynszu z tytułu wynajmowania pomieszczeń i obiektów w szkołach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie cennika biletów wstępu oraz cennika 

wynajmu pomieszczeń, dziedzińca i urządzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu  

przy ulicy Zamkowej 2. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie nieprzyznania nagrody rocznej  

za 2014 r. Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia wzoru wniosku  

o przyznanie dotacji celowej z budżetu powiatu raciborskiego na dofinansowanie kosztów 

inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów 

zawierających azbest realizowanych na terenie powiatu raciborskiego  

w latach 2016-2020. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2015 rok. 
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12. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2015. 


