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OR.II.0022.1.10.2016 

PROTOKÓŁ  NR 70/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 15 marca 2016 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 69/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 8 marca 2016 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Karty informacyjne Referatu Administracyjnego dot. grupowego zakupu energii 

elektrycznej – podsumowanie współpracy z grupą organizowaną przez Miasto Kędzierzyn-

Koźle oraz ubezpieczenia majątkowego jednostek organizacyjnych powiatu. 

5. Sprawy różne. 

6. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

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 22 marca 2016 r.  

o godz. 08.00.  

 

 

 

 



 

 

2 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 69/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 8 marca 2016 r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią, po poprawieniu jego zapisów                 

na str. 7. 

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok. 

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

257675. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że do ww. projektu uchwały należy wprowadzić zmiany,  

które wynikają z karty informacyjnej Referatu Spraw Społecznych dot. zwiększenia kwoty 

środków własnych przeznaczonych na finansowanie działalności Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Raciborzu. Karta ta zostanie omówiona w pkt 5 protokołu.  

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

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok, na wniosek Skarbnika 

Powiatu, wniósł autopoprawki polegające na tym, że:  

1) w § 1 dodano ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Zmienia się Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/131/2015 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2016 rok z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej 

Uchwały.”; 

2) § 2 otrzymał brzmienie: 

„§ 2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt w kwocie 2.298.167 zł., 

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.”;  

3) w Rozdziale 85311 zwiększa się o kwotę 9 334,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na zabezpieczenie udziału 

środków własnych Powiatu Raciborskiego w finansowaniu kosztów działalności 

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Raciborzu w następstwie zwiększenia kwoty środków 

PFRON przeznaczanych na ten cel;  

4) w załączniku nr 3 zwiększono przychody o kwotę 9 334,00 zł.  
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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 2016 rok oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 29 marca 2016 r. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2016 – 2025. 

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

257676. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że w przedmiotowym projekcie uchwały zwiększa się 

wartość zadania inwestycyjnego „Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów  

w Powiecie Raciborskim” o kwotę 1 000 000,00 zł, w tym w 2016 r. –850 000,00 zł,  

w 2017 r. +830 000,00 zł, w 2018 r. +1 020 000,00 zł. Ponadto zmieniono nazwę zadania 

dodając na końcu słowa „ ... w Powiecie Raciborskim”. 

Szczegółowych informacji nt. zadania inwestycyjnego „Nowoczesne pracownie  

do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim” zwanego dalej zadaniem udzielił 

obecny w tej części posiedzenia Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Roman Peikert.  

Kierownik Roman Peikert poinformował, że zmiany, o których wspomniała Skarbnik 

Powiatu, wynikają z możliwości pozyskania na przedmiotowe zadanie w latach 2017 i 2018 

wyższych środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia 

zawodowego, zamiaru sfinansowania termomodernizacji świetlików dachowych ze środków  

z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zabezpieczenia środków na koszty 

niekwalifikowane oraz przesunięcia terminów składania wniosków.  

W związku z powyższym zaplanowano, że w 2017 r. Powiat Raciborski otrzyma  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 938 000,00 zł, a wkład własny wyniesie 

492 000,00 zł. W 2018 r. założono, że Powiat otrzyma z EFRR środki w wysokości  

2 146 000,00 zł, a wkład własny wyniesie 554 000,00 zł.  

Skarbnik Powiatu przekazała także, że na zadaniu „Wymiana instalacji elektrycznej, części 

kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu” zwiększa się wartość 

zadania o kwotę 200 000,00 zł, w tym w 2016 roku +50 000,00 zł, w 2017 roku  

+100 000,00 zł, w 2018 roku +50 000,00 zł.  
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Kierownik Roman Peikert poinformował, że zwiększona wartość robót budowlanych  

na zadaniu „Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin 

PCV w II LO w Raciborzu” wynika z otrzymanych kosztorysów inwestorskich.  

Ponadto Skarbnik Powiatu dodała, że w omawianym projekcie należy również uwzględnić 

autopoprawki, które zostały wprowadzone w projekcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok.  

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

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2016 – 2025 wniósł do niego autopoprawki, o których mowa w projekcie uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2016 rok.  

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 Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016 – 2025 oraz postanowił o jego przekazaniu 

na sesję w dniu 29 marca 2016 r. 

Na tym spotkanie z Kierownikiem Referatu Inwestycji i Remontów zakończono. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia 

Zarządu Powiatu Raciborskiego do podpisania Porozumienia o współpracy w ramach 

projektu pn. „Dziedzictwo Przemyślidów i Piastów – wspólna historia” przeznaczonego  

do realizacji w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. 

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

257645. 

Starosta wyjaśnił, iż projekt pn. „Dziedzictwo Przemyślidów i Piastów – wspólna historia” 

realizowany będzie przez Powiat Raciborski w partnerstwie transgranicznym z partnerem 

czeskim, tj. Instytutem Dziedzictwa Narodowego – Biuro Regionalne w Ostrawie. 

Przedmiotem projektu są działania mające na celu zachowanie i odnowę atrakcji kulturowych 

i przyrodniczych, ukierunkowane na ich wykorzystanie dla zrównoważonego rozwoju 

wspólnego pogranicza. 

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 upoważnienia Zarządu Powiatu Raciborskiego do podpisania 
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Porozumienia o współpracy w ramach projektu pn. „Dziedzictwo Przemyślidów i Piastów – 

wspólna historia” przeznaczonego do realizacji w ramach Programu Interreg V-A Republika 

Czeska – Polska oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 29 marca 2016 r. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia 

Zarządu Powiatu Raciborskiego do podpisania Porozumienia o współpracy w ramach 

projektu pn. „Poprawa bezpośredniej dostępności komunikacyjnej do atrakcji 

kulturowoprzyrodniczych, rozwoju i konkurencyjności polsko-czeskiego pogranicza: Gmina 

Szylerzowice CZ – Kraj Morawskośląski CZ – Gmina Krzyżanowice PL – Powiat Raciborski 

PL” przeznaczonego do realizacji w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska  

– Polska. 

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

257647. 

Starosta poinformował, że projekt pn. „Poprawa bezpośredniej dostępności komunikacyjnej 

do atrakcji kulturowo-przyrodniczych, rozwoju i konkurencyjności polsko-czeskiego 

pogranicza: Gmina Szylerzowice CZ - Kraj Morawskośląski CZ – Gmina Krzyżanowice  

PL - Powiat Raciborski PL” realizowany będzie w partnerstwie transgranicznym  

z następującymi partnerami: Gmina Szylerzowice, Kraj Morawskośląski, Gmina 

Krzyżanowice, Powiat Raciborski. Przedmiotem projektu są działania w zakresie 

infrastruktury drogowej w celu transgranicznego udostępnienia i wykorzystania kulturowego  

i przyrodniczego dziedzictwa regionu przygranicznego.  

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 upoważnienia Zarządu Powiatu Raciborskiego do podpisania 

Porozumienia o współpracy w ramach projektu pn. „Poprawa bezpośredniej dostępności 

komunikacyjnej do atrakcji kulturowoprzyrodniczych, rozwoju i konkurencyjności polsko-

czeskiego pogranicza: Gmina Szylerzowice CZ – Kraj Morawskośląski CZ – Gmina 

Krzyżanowice PL – Powiat Raciborski PL” przeznaczonego do realizacji w ramach Programu 

Interreg V-A Republika Czeska – Polska oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję                         

w dniu 29 marca 2016 r. 
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Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia 

Gminie Kornowac realizacji zadania pn. „Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej  

Nr 3545 S - ul. Lęgów w Rzuchowie”. 

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

257790. 

Starosta przekazał, że Gmina Kornowac wyraziła wolę realizacji zadania inwestycyjnego  

pn. „Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3545 S ul. Lęgów w Rzuchowie”.  

Na jego realizację zostanie przekazana w formie dotacji celowej kwota 100 000,00 zł.  

Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że środki na ww. cel zostaną zabezpieczone w budżecie  

w Rozdziale 60014 § 6610 po podjęciu uchwały przez Zarząd w dniu 15 marca 2016 r. 

Szczegółowe informacje zostaną ujęte w pkt 3 protokołu.  

Po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia 

Gminie Kornowac realizacji zadania pn. „Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej  

Nr 3545 S - ul. Lęgów w Rzuchowie” – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności  

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

autopoprawkę polegającą na zmianie jego tytułu na: w sprawie powierzenia Gminie 

Kornowac realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie chodnika w ciągu drogi 

powiatowej Nr 3545 S - ul. Lęgów w Rzuchowie”, a następnie pozytywnie zaopiniował  

i postanowił o przekazaniu projektu na sesję w dniu 29 marca 2016 r. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej 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 

257867. 

Starosta wyjaśnił, że obowiązujący obecnie Regulamin Rady Społecznej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu został zatwierdzony Uchwałą  

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

Dnia 3 marca 2016 r. Rada Społeczna Szpitala podjęła uchwałę nr 1/2016 w sprawie przyjęcia 

regulaminu działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, która znajduje się  

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 257278. 
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W regulaminie uaktualniono pozycję publikacji ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  

o działalności leczniczej oraz w § 12 dopisano ust. 5 o następującej treści: „5. Dopuszcza się 

głosowanie korespondencyjne uchwał w sprawie zakupu przez szpital sprzętu drobnego  

do kwoty 500 000,00 zł”.  

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 regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego 

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

w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 29 marca 2016 r. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zadań  

z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań  

w roku 2016. 

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

257855. 

Wicestarosta przekazał, że zgodnie z informacją przekazaną przez Zastępcę Prezesa Zarządu 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Powiat Raciborski otrzymał 

kwotę 1 848 917,00 zł na realizację w 2016 roku zadań z zakresu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych. 

Propozycję podziału środków opracował Referat Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego 

w Raciborzu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu oraz Powiatowy Urząd 

Pracy w Raciborzu – jednostki realizujące zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej  

i społecznej osób niepełnosprawnych przy udziale środków PFRON. 

Wicestarosta przekazał, że po przygotowaniu przedmiotowego projektu uchwały Powiatowy 

Urząd Pracy w Raciborzu wniósł o dokonanie dodatkowych zmian w podziale środków 

przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań z zakresu rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych. Polegają one tym, że o 40 000,00 zł zmniejsza się środki  

na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, wniesienie wkładu do spółdzielni 

socjalnej, o 25 000,00 zł zostaną zwiększone środki na dofinansowanie uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, a o 15 000,00 zł zostaną 

zwiększone środki na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
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ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie 

odrębnych przepisów.  

Wicestarosta zaproponował, aby uwzględnić ww. zmiany w omawianym dokumencie. 

Jednocześnie dodał, że w nawiasach przy poszczególnych zadaniach podano wysokość 

środków, jaką przekazano na ich realizację w 2015 r.  

Zarząd po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zadań  

z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań  

w roku 2016 wniósł autopoprawki polegające na tym, że:  

 

1) w § 1 pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) środki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, wniesienie wkładu  

do spółdzielni socjalnej (art.12a ustawy) – 110 000,00 zł, (80 000,00 zł)”; 

 

2) w § 1 pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych (art. 35a ustawy) – 98 000 zł, (150 000,00 zł,)”; 

 

3) w § 1 pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie: 

„d) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne,  

i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych 

przepisów (art. 35a ustawy) – 331 697,00 zł, (52 146,00 zł,)”. 

 

Łącznie na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej przeznacza się 158 000,00 zł,  

a na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej 1 690 917,00 zł. 

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 zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 

oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2016 oraz postanowił o jego przekazaniu  

na sesję w dniu 29 marca 2016 r.  
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W związku z powyższym polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych przekazać  

ww. projekt uchwały Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych, celem 

zaopiniowania.  

 

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 

257201. 

Wicestarosta przypomniał, że statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

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

Uchwałą Nr XVI/149/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 lutego 2016 r. 

Uwzględniając wniosek Dyrektora Szpitala z Zakładu Diagnostyki i Terapii wydziela się 

Pracownię Ultrasonograficzną (USG) i tworzy z niej samodzielną komórkę organizacyjną  

w ramach Zespołu ambulatoryjnych usług zdrowotnych. Działanie to, zdaniem Dyrektora 

Szpitala, ma ułatwić składanie ofert w konkursach ogłaszanych przez Narodowy Fundusz 

Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w poszczególnych rodzajach działalności 

jednostki. Zmiany w statucie Szpitala Rejonowego w Raciborzu polegające na utworzeniu 

Pracowni Ultrasonograficznej (USG) pozytywnie zaopiniowała Rada Społeczna Zakładu 

podejmując uchwałę nr 16/2015 z dnia 18 listopada 2015 r. 

Dodatkowo wprowadza się zmiany w statucie Szpitala odzwierciedlające planowane  

do wejścia w życie, od dnia 1 stycznia 2017 r., zmiany w strukturze organizacyjnej Szpitala, 

polegające na ograniczeniu jego działalności, poprzez likwidację Zakładu Diagnostyki  

i Terapii. 

W Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu badania obrazowe dokonywane są 

w przeważającej większości w Zakładzie Diagnostyki i Terapii, funkcjonującym w głównym 

kompleksie szpitalnym przy ul. Gamowskiej 3. Jednym z warunków prawidłowego 

wykonywania badań jest posiadanie przez Zakład sprawnego i w miarę nowoczesnego sprzętu 

oraz aparatury diagnostycznej. Zakład za wyjątkiem tomografu komputerowego posiada 

sprzęt rtg zakupiony w ramach budowy Szpitala, który od 2004 roku nie był wymieniany. Jak 

stwierdza Kierownik Zakładu „przy zużytym i niepełnowartościowym sprzęcie, mimo 

najszczerszych chęci, wiedzy, umiejętności i doświadczeniu nie uzyskujemy obrazów 

diagnostycznych, określonych wymogami zawartymi w obwieszczeniu Ministra Zdrowia  

z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur 
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radiologicznych z zakresu radiologii – diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej,  

co stwarza ryzyko popełnienia błędów medycznych na każdym etapie naszej diagnostyki”. 

Jak wynika z informacji przedstawionych przez Dyrektora jednostki posiadany obecnie  

przez Szpital sprzęt diagnostyczny jest prawie w całości zdekapitalizowany. Wartość 

początkowa posiadanych środków trwałych Zakładu Diagnostyki i Terapii wynosiła  

7 386 445,61 zł, a umorzenie wynosi 6 929 357,04 zł. 

Wartość netto posiadanych środków zamyka się kwotą 457 088,57 zł. 

W ocenie Dyrektora Szpitala przejęcie przez podmiot zewnętrzny świadczenia usług 

diagnostycznych z zakresu rtg i częściowo usg niesie za sobą następujące korzyści: 

1) dostępność do badań na nowym sprzęcie diagnostycznym bez konieczności inwestowania 

własnych środków; brak konieczności ponoszenia kosztów testów, napraw, serwisowania 

sprzętu używanego do wykonywania i opisywania badań; 

2) dodatkowe przychody z dzierżawy pomieszczeń; Zakład Diagnostyki i Terapii zajmuje 

powierzchnię 721,5m², średni czynsz dzierżawny na terenie Szpitala kształtuje się  

w wysokości od 14,00 zł do 66,00 zł za metr kwadratowy miesięcznie; stawki uzależnione 

są od powierzchni wynajmowanej, prowadzonej działalności i są wynikiem postępowań 

przetargowych; przyjmując dolną stawkę czynsz za dzierżawę wynosiłby około  

10 000,00 złotych miesięcznie; 

3) przychód ze sprzedaży lub dzierżawy sprzętu; przy przekazaniu zakładu w outsourcing 

najkorzystniejszym rozwiązaniem jest sprzedaż sprzętu zakładu firmie przejmującej; 

wartość księgowa sprzętu na koniec maja 2015 r. wynosi 457 000,00 zł netto. Po wycenie 

rynkowej przez rzeczoznawcę powinna się ukształtować na poziomie 600 000,00 zł  

– 800 000,00 zł; 

4) płatność za wykonane badania po upływie miesiąca od wykonania. 

 

Majątek likwidowanego Zakładu Diagnostyki i Terapii pozostaje majątkiem Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

Dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń zdrowotnych, realizowanych dotychczas  

przez Zakład Diagnostyki i Terapii zapewni podmiot zewnętrzny wyłoniony w trybie 

obowiązujących przepisów prawa. 

Zmiany w statucie Szpitala Rejonowego w Raciborzu polegające na wykreśleniu ze statutu 

Zakładu Diagnostyki i Terapii pozytywnie zaopiniowała Rada Społeczna Zakładu podejmując 

uchwałę nr 7/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 r. 
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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 zostanie skierowany do konsultacji. 

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

nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu wniósł autopoprawki do uzasadnienia 

polegające na poprawieniu błędów redakcyjnych oraz dodaniu w podstawie prawnej  

po słowach: „po przeprowadzeniu wymaganych prawem konsultacji” słów w brzmieniu:   

„i uzyskaniu wymaganych prawem opinii”.  

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 nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu 

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

Jednocześnie realizując postanowienia art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r.  

o związkach zawodowych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1881) Zarząd skierował ww. projekt 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego do zaopiniowania przez organizacje związkowe, 

reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego 

i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240).  

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Pietrowice Wielkie  

na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji 

ekologicznej. 

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

256795. 

Starosta przekazał, że w projekcie uchwały zaproponowano udzielenie pomocy finansowej  

z budżetu Powiatu Raciborskiego, w formie dotacji celowej w kwocie 25 000,00 zł dla Gminy 

Pietrowice Wielkie z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego o charakterze 

ponadgminnym w zakresie edukacji ekologicznej pn. „XVI Eko - Wystawa. Ciepło przyjazne 
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środowisku”. Gmina planuje organizację ww. imprezy targowej w dniach 7 – 8 maja 2016 r. 

Współorganizatorem targów jest Powiat Raciborski. 

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 Pietrowice Wielkie na realizację zadania publicznego o charakterze 

ponadgminnym w zakresie edukacji ekologicznej oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję 

w dniu 29 marca 2016 r.  

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. udzielenia 

dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków. 

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

257330. 

Zarząd po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. udzielenia dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków: 

1) pozytywnie zaopiniował wniosek Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Wita, Modesta  

i Krescencji w Pietrowicach Wielkich o dofinansowanie prac przy zabytku polegających 

na zamontowaniu sygnalizacji ppoż, instalacji alarmowej i instalacji monitoringu  

dla ochrony zabytkowego kościółka Św. Krzyża w Pietrowicach Wielkich przed pożarem, 

włamaniem i zdewastowaniem; 

2) negatywnie zaopiniował wniosek Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Anny w Gamowie  

o dofinansowanie prac przy zabytku polegających na wykonaniu izolacji pionowej 

fundamentu ściany południowej i wschodniej kościoła pw. Św. Anny w Gamowie; 

3) negatywnie zaopiniował wniosek Fundacji „PRO KULTURA” z siedzibą we Wrocławiu 

jako dzierżawcy terenu na którym znajduje się zabytkowy Pałac w Krowiarkach  

wraz z innymi budowlami znajdującymi się na terenie parku zamkowego  

o dofinansowanie prac przy zabytku polegających na wykonaniu i montażu nowej stolarki 

okiennej w zabytkowym obiekcie Mauzoleum rodzin von Gaschin i Henkel-Donnersmarck 

w Krowiarkach. 

 

Mając na uwadze powyższe, Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu 
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Raciborskiego w sprawie udzielenia dotacji na zadanie pn. „Wyposażenie w sygnalizację 

ppoż, instalację alarmową i monitoring zabytkowego drewnianego kościoła pw. Św. Krzyża 

w Pietrowicach Wielkich”. 

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

257541.  

Starosta przekazał, że w przedmiotowym projekcie uchwały zaproponowano udzielenie 

dotacji celowej z budżetu Powiatu Raciborskiego w kwocie 25 000,00 zł  

dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Wita, Modesta i Krescencji w Pietrowicach Wielkich 

na realizację zadania pn. „Wyposażenie w sygnalizację ppoż, instalację alarmową  

i monitoring zabytkowego drewnianego kościoła pw. Św. Krzyża w Pietrowicach Wielkich”. 

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 dotacji na zadanie pn. „Wyposażenie w sygnalizację 

ppoż, instalację alarmową i monitoring zabytkowego drewnianego kościoła  

pw. Św. Krzyża w Pietrowicach Wielkich” oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 29 marca 2016 r. 

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok. 

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

257612. 

Nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi Skarbnik Powiatu przekazała,  

że w przedmiotowym projekcie uchwały dodatkowo należy ująć zmiany w Rozdziale 60014 

w planie wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów  

z przeznaczeniem dla Gminy Kornowac na realizację zadania pn. „Wykonanie chodnika  

w ciągu drogi powiatowej Nr 3545 S - ul. Lęgów w Rzuchowie” . 

Zarząd po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2016 rok, na wniosek Skarbnika Powiatu, dokonał zmian  

w Rozdziale 60014 w planie wydatków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji  

i Remontów z przeznaczeniem dla Gminy Kornowac na realizację zadania pn. „Wykonanie 

chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3545 S - ul. Lęgów w Rzuchowie” (zmniejszenie  
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w grupie wydatków Inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 100 000,00 zł oraz zwiększenie 

o ww. kwotę w grupie Dotacje majątkowe). 

Po zmianie, 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 2016 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pełnomocnictw Wicedyrektorowi II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama 

Mickiewicza w Raciborzu Markowi Rysiowi w czasie nieobecności Dyrektora. 

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

257911. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że w związku z przewidywaną długotrwałą nieobecnością 

Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu  

Herberta Dengela w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki zachodzi 

konieczność ustalenia osoby odpowiedzialnej za wykonanie budżetu jednostki oraz udzielenia 

pełnomocnictw do: 

1) składania oświadczeń woli w zakresie spraw związanych z bieżącą działalnością jednostki, 

2) dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych związanych  

z realizacją zadań jednostki w roku 2016, 

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów wieloletnich wykraczających poza rok budżetowy 

2016, 

4) umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności cywilnoprawnych 

przypadających jednostce do kwoty 5.000 zł. 

Zadania te podczas nieobecności Dyrektora realizować będzie Wicedyrektor II Liceum 

Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu Marek Ryś. 

Zarząd po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictw 

Wicedyrektorowi II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu 

Markowi Rysiowi w czasie nieobecności Dyrektora wniósł drobne poprawki redakcyjne  

do brzmienia § 1 ust. pkt 1 oraz § 2 pkt 1 i pkt 3. 

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

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

pełnomocnictw Wicedyrektorowi II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza  
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w Raciborzu Markowi Rysiowi w czasie nieobecności Dyrektora.  

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Mając na uwadze zapewnienie ciągłości funkcjonowania jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego podczas zaistnienia przemijających przeszkód w wykonywaniu zadań   

i kompetencji osobiście przez Dyrektorów poszczególnych jednostek (w szczególności 

krótkotrwałe nieobecności jak delegacja, urlop czy krótkie chorobowe, ale też nieobecności 

długotrwające, np. chorobowe powyżej 30 dni), Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił 

zwrócić się do Dyrektorów o przedstawienie informacji czy w kierowanej jednostce 

wyznaczono osobę do pełnienia zastępstwa podczas nieobecności. W przypadku pozytywnej 

odpowiedzi należy podać informacje w jakiej formie oraz w jakim w zakresie upoważniono 

wyznaczoną osobę do czynności, do których wykonywania, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, uprawniony jest Dyrektor jednostki. Pismo do Dyrektorów: Agencji Promocji 

Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, 

Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, Powiatowego Zarządu Dróg  

w Raciborzu, Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Raciborzu przygotuje Sekretarz Powiatu. Z kolei Wicestarosta wyjaśni powyższą 

sprawę na najbliższej naradzie z dyrektorami szkół i placówek oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.  

 

Starosta 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 

257835. 

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, po wprowadzeniu autopoprawek w załączniku nr 1 polegających  

na poprawieniu błędów redakcyjnych w uzasadnieniu oraz dodaniu w podstawie prawnej  
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po słowach: „po przeprowadzeniu wymaganych prawem konsultacji” słów w brzmieniu:   

„i uzyskaniu wymaganych prawem opinii”.  

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego 

założenia Liceum Ogólnokształcącego nr 1 dla Dorosłych w Raciborzu i włączenia  

go do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu z siedzibą  

przy ul. Gimnazjalnej 3. 

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

256778. 

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 dotyczącego założenia Liceum Ogólnokształcącego  

nr 1 dla Dorosłych w Raciborzu i włączenia go do Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu z siedzibą przy ul. Gimnazjalnej 3.  

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury  

w Raciborzu Panią Agnieszkę Busuleanu-Jaksik w przypadku nieobecności. 

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

257451. 

Zarząd po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie wyznaczenia nauczyciela 

zastępującego dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu Panią Agnieszkę 

Busuleanu-Jaksik w przypadku nieobecności wniósł autopoprawki polegające na zmianie jego 

tytułu na: „w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Młodzieżowego 

Domu Kultury w Raciborzu w przypadku nieobecności” oraz poprawieniu błędu redakcyjnego 

w § 1.  

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

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

nauczyciela zastępującego dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu  

w przypadku nieobecności.  
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Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie  

zmiany uchwały dotyczącej powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu  

na stanowisko dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu  

przy ul. Klasztornej 9. 

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

257721. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania 

komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu przy ul. Klasztornej 9.  

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

Ze względu na powtarzające się pomyłki pisarskie w przedkładanych przez Referat Edukacji, 

Kultury i Sportu projektach uchwał Zarząd polecił, aby Kierownik Referatu zobligowała 

podległych pracowników do dokładania większej staranności i rzetelności w przygotowanie 

oraz sporządzanie materiałów na posiedzenia Zarządu, a także wzmocniła nadzór w tym 

zakresie.  

 

Ad. 4 

 

Obecny na posiedzeniu Kierownik Referatu Administracyjnego Andrzej Chwalczyk omówił 

kartę informacyjną dot. zakupu energii elektrycznej – podsumowanie współpracy z grupą 

organizowaną przez Miasto Kędzierzyn-Koźle. 

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

257444. 

Kierownik Andrzej Chwalczyk przypomniał, że w dniu 31 marca 2014 r. Powiat Raciborski 

zawarł porozumienie z trzydziestoma innymi podmiotami w sprawie grupowego zamówienia 

energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych. Liderem grupy zostało Miasto 

Kędzierzyn-Koźle. Porozumienie zostało zawarte na okres dwóch lat. W tym czasie 

przeprowadzono dwa przetargi na sprzedaż energii elektrycznej a grupa powiększyła się  

do 38 podmiotów. 
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W ramach wspólnych zamówień wyłoniono sprzedawców energii elektrycznej: 

- na rok 2015 – ENEA S.A. z ceną 246,60 zł netto za 1 MWh, 

- na rok 2016 – EcoErgia Sp. z o.o. z ceną 202,30 zł netto za 1 MWh. 

Z ramienia Powiatu Raciborskiego w zamówieniu brały udział wszystkie jednostki 

organizacyjne. Członkiem grupy był także Szpital Rejonowy w Raciborzu. Dzięki liczebności 

grupy i dużemu wolumenowi zamówienia uzyskiwane ceny były jednymi z niższych w tym 

segmencie rynku. 

Jak podkreślił referujący współpraca z Miastem Kędzierzyn-Koźle zaowocowała dużymi 

oszczędnościami. W zależności od grupy taryfowej oraz wielkości zużycia energii, 

szacunkowe oszczędności wahają się w granicach od 10% do 20%, względem 

obowiązujących poprzednio umów kompleksowych, w których sprzedawcą była spółka 

Tauron. Po przeprowadzeniu obu przetargów porozumienie ustanawiające grupę 

zamawiających zostało wypełnione. Lider nie przekazał do tej pory informacji o ewentualnym 

tworzeniu kolejnej grupy. 

W celu zapewnienia Powiatowi Raciborskiemu udziału w ewentualnej nowej grupie 

zamawiających Kierownik Referatu Administracyjnego zaproponował, aby wystąpić  

do Miasta Kędzierzyn-Koźle z pisemną deklaracją gotowości do dalszej współpracy  

przy zakupie energii elektrycznej w roku 2017 i latach następnych.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. grupowego 

zakupu energii elektrycznej – podsumowanie współpracy z grupą organizowaną przez Miasto 

Kędzierzyn-Koźle zaakceptował propozycję, aby wystąpić do Miasta Kędzierzyn-Koźle  

z pisemną deklaracją gotowości do dalszej współpracy przy zakupie energii elektrycznej  

w roku 2017 i latach następnych. Ponadto powierzył koordynowanie działań w tym zakresie 

Referatowi Administracyjnemu.  

 

Następnie Kierownik Referatu Administracyjnego Andrzej Chwalczyk omówił kartę 

informacyjną dot. ubezpieczenia majątkowego jednostek organizacyjnych powiatu. 

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

257353. 

Kierownik Referatu Administracyjnego przekazał, że zgodnie z poleceniem Zarządu  

z dnia 8 września 2015 r. dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu przedstawiono 

możliwość wspólnego wyboru towarzystwa ubezpieczeniowego z prośbą o zajecie 
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stanowiska. Pod rozwagę poddano możliwość zorganizowania wspólnego zamówienia 

koordynowanego przez Starostwo. 

Większość jednostek przychyliła się do takiego rozwiązania i oceniła je jako korzystne. 

Niemniej jednak kilka zgłosiło uwagi i zastrzeżenia: 

1) Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu zwrócił uwagę na specyfikę swojej działalności  

oraz wieloletnią współpracę z kancelarią brokerską wyspecjalizowaną w ubezpieczaniu 

zarządców dróg (kancelaria Marschall) – zdaniem Pani Dyrektor zmiana sposobu wyboru 

ubezpieczyciela przyniesie w przypadku PZD trudności organizacyjne oraz wzrost 

kosztów likwidacji szkód, 

2) Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu, zwróciła uwagę na specyfikę zarządzanego obiektu  

oraz na trudności w znalezieniu towarzystwa ubezpieczeniowego, które gotowe jest objąć 

budynek Zamku ochroną ubezpieczeniową (obecnie ubezpiecza PZU), 

3) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu podkreśliło,  

że jednostkom ubezpieczającym się indywidualnie łatwiej jest prowadzić negocjacje  

i dobierać ochronę ubezpieczeniową do własnych potrzeb, 

4) Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu wskazuje na negatywne skutki 

okresowych zmian sposobu wybierania ubezpieczycieli, takie jak utrata zniżek po ostatnim 

wycofaniu się z zamówienia wspólnego. 

 

Kierownik Andrzej Chwalczyk przypomniał, że wspólne ubezpieczenia jednostek 

organizacyjnych powiatu były organizowane w latach 2008-2011. Było to efektem 

nawiązania współpracy z brokerem ubezpieczeniowym. Początkowo Powiat współpracował  

z kancelarią Maximus Broker. W 2010 r. zmieniono brokera na Supra Brokers. 

Ubezpieczyciela dla 17 jednostek wybierano w drodze przetargu organizowanego  

przez Starostwo. 

Ze względu na specyfikę działalności wspólnym ubezpieczeniem nie objęto Powiatowego 

Zarządu Dróg w Raciborzu, który współpracował wówczas z inną kancelarią brokerską.  

Do 2011 r. uzyskiwano w przetargach oferty, które można uznać za korzystne.  

Sytuacja diametralnie zmieniła się w 2012 r. kiedy mimo dwukrotnie ogłaszanego przetargu 

powiat nie uzyskał satysfakcjonującej oferty. Jedyna złożona oferta opiewała na kwotę 

360 tys. zł. Zarząd Powiatu Raciborskiego podjął wówczas decyzję o zaniechaniu wspólnego 
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ubezpieczania jednostek. Od tego czasu każda jednostka samodzielnie wyłania 

ubezpieczyciela własnego majątku.  

Konkludując Kierownik Andrzej Chwalczyk zaproponował, aby Zarząd Powiatu zdecydował 

o wspólnym wyborze ubezpieczyciela, a koordynację powierzył Referatowi 

Administracyjnemu (bez udziału brokera). Jednocześnie zasugerował, aby wyłączyć 

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu z grupy jednostek objętej tym zamówieniem – zgodnie 

z sugestią Dyrektora. 

Po dyskusji oraz zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. ubezpieczenia majątkowego 

jednostek organizacyjnych powiatu Zarząd Powiatu Raciborskiego zdecydował o wspólnym 

wyborze ubezpieczyciela a koordynację powierzył Referatowi Administracyjnemu  

(bez udziału brokera). Jednocześnie zaakceptował propozycję, aby wyłączyć Powiatowy 

Zarząd Dróg w Raciborzu z grupy jednostek objętej tym zamówieniem – zgodnie z sugestią 

Dyrektora. 

Na tym spotkanie z Kierownikiem Referatu Administracyjnego zakończono.  

 

Ad. 5 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. utworzenia 

w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu stanowiska pracy – specjalista  

ds. kultury fizycznej i sportu w wymiarze ¾ etatu. 

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

257614. 

Wicestarosta poinformował, że do tut. Starostwa wpłynął wniosek p.o. dyrektora 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu o utworzenie w placówce etatu 

specjalisty ds. kultury fizycznej i sportu w wymiarze ¾ etatu i w przypadku wyrażenia zgody 

przez Zarząd, prośba o zwiększenie budżetu placówki w 2016 r. o kwotę  

23 216,22 zł. Wyliczona kwota stanowi wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi  

od 1 kwietnia br. do końca 2016 r.  

Osoba zatrudniona na tym stanowisku ściśle współpracowałaby ze szkołami i klubami 

sportowymi z terenu powiatu raciborskiego przy organizacji sportu szkolnego.  

Ze względu na gminny i powiatowy charakter zadania w zakresie upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu Starostwo Powiatowe w Raciborzu wystąpiło do gmin z prośbą 

o rozważenie możliwości partycypowania w kosztach utrzymania proponowanego stanowiska 
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specjalisty odpowiedzialnego za organizację międzyszkolnych zawodów sportowych  

na poziomie poszczególnych gmin i powiatu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego pozytywnie rozpatrzył wniosek p. o. dyrektora 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu o utworzenie dodatkowego stanowiska 

pracy – specjalisty ds. kultury fizycznej i sportu w wymiarze ¾ etatu, począwszy  

od 1 kwietnia 2016 r. Jednocześnie zdecydował, że zwiększenie budżetu placówki w 2016 r.  

o kwotę 23 216,22 zł nastąpić powinno w ramach środków, którymi dysponuje Referat 

Edukacji, Kultury i Sportu.  

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2016 r. 

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

257615. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu oraz Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu.   

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. zwiększenia 

kwoty środków własnych przeznaczonych na finansowanie działalności Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Raciborzu. 

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

257727. 

Wicestarosta przekazał, że zgodnie z  art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

maksymalne dofinansowanie ze środków Funduszu kosztów działalności warsztatu terapii 

zajęciowej wynosi 90% tych kosztów. W budżecie Referatu Spraw Społecznych na rok 2016 

zabezpieczono kwotę 115 080,00 zł, przyjmując iż w 2016 roku kwota środków Funduszu  

na finansowanie działalności warsztatów pozostanie na niezmienionym od kilku lat poziomie. 

Dnia 11 marca 2016 r. do tut. Starostwa wpłynęła informacja Zastępcy Prezesa Zarządu 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, iż Powiat Raciborski                       

otrzymał kwotę 1 848 917,00 zł na realizację w 2016 roku zadań z zakresu rehabilitacji osób 
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niepełnosprawnych, w tym 1 119 720,00 zł, na pokrycie 90% kosztów działalności Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w Raciborzu. 

W związku z powyższym zachodzi konieczność zwiększenia udziału środków własnych 

Powiatu Raciborskiego w finansowaniu kosztów działalności WTZ w Raciborzu o kwotę 

9 334,00 zł do kwoty 124 414,00 zł. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zwiększył z nadwyżki budżetowej plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych o kwotę 9 334,00 zł, z przeznaczeniem  

na zabezpieczenie udziału środków własnych Powiatu Raciborskiego w finansowaniu 

kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Raciborzu w następstwie zwiększenia 

kwoty środków PFRON przeznaczanych na ten cel. Stosowne zmiany w budżecie zostaną 

przedstawione na sesji w dniu 29 marca 2016 r. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej  

i Rolnictwa dot. Powiatowego Programu Ochrony Środowiska. 

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

257338. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska, 

Gospodarki Wodnej i Rolnictwa podjęcie działań mających na celu opracowanie projektu 

„Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Raciborskiego na lata 2017-2020 z perspektywą 

na lata 2021-2024”. 

 

Starosta przedstawił informację Biura Rady o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej  

w dniu 15 marca 2016 r. godz. 15:30, która znajduje się w systemie informatycznym Mdok 

pod numerem UID 257127.  

Starosta przekazał, że tematem posiedzenia Komisji będzie: 

1) kontynuacja kontroli Zintegrowanego Sytemu Zarządzania w Starostwie Powiatowym  

w Raciborzu,  

2) kontynuacja rozpatrzenia skargi na dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”  

w Raciborzu. 

 

W zakresie realizacji pkt 1 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej prosił o udział Starosty  

oraz Wicestarosty w posiedzeniu Komisji oraz przedstawienie analiz sporządzonych  
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nt.  funkcjonowania Zintegrowanego Sytemu Zarządzania w Starostwie Powiatowym  

w Raciborzu za lata 2014 i 2015.  

Odnośnie pkt 2, Przewodniczący wniósł o otrzymanie wyników audytu, przeprowadzonego  

w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu przez pracowników Starostwa,  

o ile można je udostępnić tym etapie postępowania. 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że Inspektor ds. kontroli zarządczej oraz Audytor 

Wewnętrzy przygotowały korespondencję wewnętrzną na temat etapu kontroli w DPS „Złota 

Jesień” w Raciborzu, która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem 

UID 257624.  

Wynika z niej, że w dniu 25 lutego 2016 r. zakończono czynności kontrolne na miejscu,  

tj. w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. Obecnie trwają prace  

nad sporządzeniem protokołu z wyników przeprowadzonej kontroli.  

W związku z tym, że przedmiot kontroli („Wybrane zagadnienia z zakresu kontroli 

zarządczej”) obejmował kilka różnorodnych kwestii, trwa analiza udostępnionego materiału 

i udzielonych przez podmiot kontrolowany informacji. Niewykluczone, że konieczne okaże 

się także pozyskanie dodatkowych pisemnych wyjaśnień (uzupełnienie materiału 

dowodowego) czy też opinii prawnych, niezbędnych do sporządzenia protokołu.  

Podsumowując, na tym etapie postępowania kontrolnego nie jest możliwe udostępnienie 

wyników kontroli, ponieważ nie zostało ono ostatecznie zakończone w formie podpisanego 

protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z korespondencją wewnętrzną Inspektora  

ds. kontroli zarządczej oraz Audytora Wewnętrznego nr TK.1711.1.2016 z dnia 11 marca 

2016 r. dot. informacji na temat etapu kontroli w DPS „Złota Jesień” w Raciborzu.  

W szczególności Zarząd przyjął wyjaśnienie, że na tym etapie postępowania kontrolnego nie 

jest możliwe udostępnienie wyników kontroli, ponieważ nie zostało ono ostatecznie 

zakończone w formie podpisanego protokołu.  

O powyższym stanowisku Zarząd polecił Inspektorowi ds. kontroli zarządczej  

oraz Audytorowi Wewnętrznemu poinformować Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  

 

Starosta omówił materiały przygotowane przez Wydział Finansowy oraz Powiatowe Centrum 

Zarządzania Kryzysowego na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.  

Ww. materiały znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID: 257678  

i 257775. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z „Informacją o przekazanych przez Powiat 

Raciborski środkach materialnych i niematerialnych w 2015 roku i planowanych 

przekazaniach w 2016 roku dla powiatowych służb, inspekcji i straży i innych służb 

realizujących zadania w ramach bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Raciborskiego” 

przygotowaną przez Wydział Finansowy oraz Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 

postanowił o jej skierowaniu na najbliższe posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawił projekt 

odpowiedzi na interpelację nr 3 radnego Dominika Koniecznego złożoną na sesji  

w dniu 29 lutego 2016 r. dot. nadzoru właścicielskiego nad PKS w Raciborzu Sp. z o. o.  

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

258407.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował projekt odpowiedzi na interpelację nr 3 radnego 

Dominika Koniecznego złożoną na sesji w dniu 29 lutego 2016 r. 

 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że w wyroku z dnia 9 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy  

w Rybniku V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w sprawie z powództwa Szpital 

Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu przeciwko Ryszardowi Rudnikowi o zapłatę  

1) zasądził od pozwanego Ryszarda Rudnika na rzecz powoda Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu kwotę 30 440,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami od następujących kwot  

i dat: 

a) 22 053,00 zł od dnia 9 października 2013 r.,  

b) 8 387,00 zł od dnia 30 września 2014 r. 

2) w pozostałym zakresie powództwo oddalił; 

3) zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 3 322,00 zł tytułem zwrotu kosztów 

postępowania.  

 

Wyrok stał się prawomocny 9 lutego 2016 r. W związku z powyższym 9 marca 2016 r. 

wystąpiono do Szpitala Rejonowego w Raciborzu o podanie informacji czy Dyrektor  

Ryszard Rudnik uiścił i w jakiej wysokości należności wynikające z ww. wyroku Sądu 

Rejonowego w Rybniku.  

Jak poinformowała pismem z dnia 14 marca 2016 r. p.o. Główny Księgowy  

Bożena Kowalczuk Dyrektor Ryszard Rudnik uiścił należności wynikające z wyroku Sądu 
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Rejonowego w Rybniku V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 9 grudnia  

2015 r.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 257904.  

 

Ad. 6 

 

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 XVI/145/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 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 

257079. 

 

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 XVI/146/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie dokonania 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016 – 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 

257081. 

 

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 Uchwały  

Nr XVI/147/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zamiaru 

likwidacji szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

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

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

257159. 

 

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 XVI/148/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego. 

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 

257776. 

 

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 XVI/149/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie nadania 

statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, po poprawieniu błędu dotyczącego numeru pozycji 

publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 1979 na 1575. 

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 

257545. 

 

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 XVI/151/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 lutego 2016 r.  

w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania członków Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą, 

2) Uchwały Nr XVI/152/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 lutego 2016 r.  

w sprawie zmiany składu osobowego członków Komisji Rewizyjnej, 
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3) Uchwały Nr XVI/153/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 lutego 2016 r.  

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, 

4) Uchwały Nr XVI/154/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 lutego 2016 r.  

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

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

257774. 

 

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 15 marca 2016 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 15 marca 2016 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2016 rok. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictw 

Wicedyrektorowi II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu 

Markowi Rysiowi w czasie nieobecności Dyrektora. 

5. 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. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego założenia Liceum Ogólnokształcącego 

nr 1 dla Dorosłych w Raciborzu i włączenia go do Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu z siedzibą przy ul. Gimnazjalnej 3. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyznaczenia nauczyciela 

zastępującego dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu w przypadku 

nieobecności.  

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu przy ul. Klasztornej 9. 


