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OR.II.0022.1.21.2016 

PROTOKÓŁ  NR 81/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 24 maja 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 80/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 17 maja 2016 r.  

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

od 01.01.2016 r. do 31.03.2016 r., bilansu na dzień 31.03.2016 r., opisu sytuacji 

finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec marca 

2016 r., wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 

31.03.2016 r. 

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

5. Sprawy różne. 

 

Na wstępie Skarbnik Powiatu poinformowała, że ze względów organizacyjnych nie zdążyła 

przekazać na dzisiejsze posiedzenie projektu uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej  

oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2016. 

W projekcie tym zwiększa się o kwotę 16 620,00 zł plan dotacji celowej zgodnie  

z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.129.3.2016 z dnia 16 maja 2016 r.,  

z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz zwiększa się o ww. kwotę plan wydatków 

Referatu Spraw Społecznych z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego Domu 
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Samopomocy typu B. Zmiany te muszą zostać wprowadzone dodatkowo w projekcie uchwały 

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

W związku z powyższym Skarbnik Powiatu zwróciła się z prośbą do Starosty o możliwość 

omówienia przedmiotowego projektu uchwały w trakcie posiedzenia.  

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 31 maja 2016 r.  

o godz. 13.00.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 80/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 17 maja 2016 r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków  

i strat za okres od 01.01.2016 r. do 31.03.2016 r., bilansu na dzień 31.03.2016 r., opisu 

sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec 

marca 2016 r., wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 

31.03.2016 r. 

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

264338.  

Szczegółowych informacji udzielił obecny w tej części posiedzenia Dyrektor Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu Ryszard Rudnik.  

Dyrektor Rudnik poinformował, że na dzień 31 marca 2016 r. przychody netto ze sprzedaży  

i zrównane z nimi wyniosły 16 476 952,50 zł, a w analogicznym okresie roku ubiegłego 

wyniosły 14 964 050,45 zł. Koszty działalności operacyjnej na dzień 31 marca 2016 r. 

opiewały na kwotę 19 750 473,51 zł, a na dzień 31 marca 2015 r. wynosiły 18 791 514,70 zł.  

Dyrektor przekazał, iż na koniec marca bieżącego roku Zakład zanotował stratę w wysokości 

2 953 088,00 zł, jest to wielkość o 85 387,03 zł większa od straty w analogicznym okresie 
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2015 roku wynoszącej 2 867 701,97 zł. Uwzględniając amortyzację w wysokości 

1 057 588,45 zł Zakład w I kw. br. zanotował niedobór finansowy w wysokości 

1 895 499,55 zł. 

Dyrektor poinformował, że za cztery miesiące tego roku świadczenia wykonane ponad limit 

wynoszą 2 579 000,00 zł, w tym 1 800 000,00 zł w zakresie leczenia szpitalnego, w zakresie 

chemioterapii – prawie 500 000,00 zł, w zakresie poradni – 214 000,00 zł.  

Jednocześnie Dyrektor wyjaśnił, iż wzrost zobowiązań o kwotę 1 982 841,43 zł wynika  

z udzielonej przez Powiat Raciborski pożyczki w styczniu 2016 r., z kolei zmniejszenie 

zatrudnienia w grupie „lekarze” o 5,96 etatu wynika z faktu, iż lekarze po uzyskaniu praw 

emerytalnych nawiązują stosunek pracy na podstawie kontraktu, a nie umowy o pracę.  

Jak dodał Dyrektor zmiana zatrudnienia w grupie „pielęgniarki” wynika z dużej absencji 

chorobowej w tej grupie zawodowej.   

Dyrektor przypomniał, że 16 października 2015 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Rozporządzenie  

to uzupełnia rozwiązania zawarte w rozporządzeniu z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych 

warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych. Najważniejsze zmiany dotyczą  

m.in. zapewnienia corocznie (do 2019 r.) wzrostu średniego miesięcznego wynagrodzenia  

dla pielęgniarek i położnych w wysokości 400 zł rocznie (4 x 400). We wrześniu br. 

pielęgniarki i położne otrzymają kolejną podwyżkę w wysokości 400 zł. Podwyżki te 

finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Zdaniem Dyrektora w związku z tym, iż żądania pielęgniarek i położnych zostały 

zaspokojone podwyżkami, o których mowa w ww. rozporządzeniach, spór zbiorowy na linii 

Dyrekcja Szpitala a OZZPiP powinien zostać zakończony.  

Dyrektor poinformował, iż rozważa wzrost wynagrodzeń dla pozostałych pracowników 

Szpitala, których nie objęły rozwiązania systemowe wzrostu wynagrodzeń, gdyż  

w tej sprawie wystąpiły do niego inne związki zawodowe działające w Szpitalu, 

reprezentujące pozostałych pracowników w liczbie ponad 300 osób. Związki chciałyby,  

aby pracowników tych objął taki sam wzrost wynagrodzeń, jaki otrzymały pielęgniarki. 

Ponadto Dyrektor poinformował, że otrzymał pismo Zarządu Zakładowej Organizacji 

Związkowej OZZPiP, w którym organizacja związkowa wyraża oczekiwanie wzrostu 

wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych niezależnie od tzw. podwyżek systemowych. 
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Żądane przez pielęgniarki podwyżki miałyby być w wysokości podwyżek przyznanych  

przez Dyrektora innym pracownikom.   

Kończąc omawianie przedmiotowej karty informacyjnej, Członkowie Zarządu dokonali 

analizy zatrudnienia w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu w podziale na grupy pracownicze 

wg stanu na dzień 31 marca 2016 r.   

Korzystając z obecności Dyrektora, Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego  

Andrzej Chroboczek poruszył sprawę związaną z wydzierżawieniem przez Szpital Rejonowy 

w Raciborzu pomieszczeń Zakładu Diagnostyki i Terapii.  

Dyrektor przekazał, że pomieszczenia Zakładu Diagnostyki i Terapii zostaną wydzierżawione 

podmiotowi, który będzie świadczyć usługę outsourcingu na rzecz Samodzielnego 

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

w Raciborzu. Aktualnie przygotowane są warunki udzielenia zamówienia na świadczenia 

zdrowotne w zakresie diagnostyki obrazowej, gdyż zgodnie z art. 26 ustawy o działalności 

leczniczej do udzielenia zamówienia nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych.  

Sprawa będzie omawiana na posiedzeniu Rady Społecznej w dniu 7 czerwca br.  

 

Dyrektor Ryszard Rudnik przekazał, że zaproszenia na Komisję Zdrowia, Opieki Społecznej, 

Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa otrzymuje 

w piątek, a posiedzenia mają miejsce w poniedziałek. Tak późno przekazywane informacje  

o posiedzeniach w sposób znaczący dezorganizują pracę. Zasugerował, aby informacje  

o terminach posiedzeń Komisji przekazywane były wcześniej, chociażby telefonicznie.  

Starosta zobowiązał się, że postara się rozwiązać ww. problem z Przewodniczącym Komisji  

i Biurem Rady.  

W tym miejscu Skarbnik Powiatu poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej  

w dniu 23 maja br. omawiano wykonanie budżetu za 2015 r., w tym m.in. uchwałę w sprawie 

przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2015 rok. 

W związku z powyższym członkowie Komisji zdecydowali, że na kolejne posiedzenie 

zostanie zaproszony Dyrektor Szpitala.  

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

od 01.01.2016 r. do 31.03.2016 r., bilansem na dzień 31.03.2016 r., opisem sytuacji 

finansowej, zestawieniem zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec marca 

2016 r., wybranymi wskaźnikami statystycznymi dla oddziałów, etatyzacją na dzień 
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31.03.2016 r. postanawiając o prowadzeniu dalszego monitorowania sytuacji finansowej 

Szpitala.  

W tym momencie Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu opuścił spotkanie.  

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła nową wersję projektu 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 

266555. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że w przedmiotowym projekcie uchwały zmienią się kwoty 

ogółem, po podjęciu w dniu dzisiejszym przez Zarząd uchwały w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 r. oraz uchwały w sprawie zmiany rocznego 

planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

powiatowi na rok 2016. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2016 rok oraz postanowił o jej przekazaniu na najbliższe posiedzenie Komisji Budżetu  

i Finansów, po uwzględnieniu zmian wynikających z uchwał, o których mowa powyżej.  

 

Skarbnik Powiatu omówiła nową wersję projektu 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 

266557. 

Skarbnik Powiatu dodała, że również w przedmiotowym projekcie uchwały zmienią się 

kwoty ogółem, po podjęciu w dniu dzisiejszym przez Zarząd uchwały w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 r. oraz uchwały w sprawie zmiany 

rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na rok 2016. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 
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Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2016 – 2025 oraz postanowił o jej przekazaniu na najbliższe 

posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, po uwzględnieniu zmian wynikających z uchwał,  

o których mowa powyżej.  

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego. 

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

267256. 

Wicestarosta przekazał, że zmiany przyjętego Uchwałą Nr XVI/148/2016 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 29 lutego 2016 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  

na terenie powiatu raciborskiego dokonuje się z powodu skrócenia godzin pracy Apteki 

„Eskulap”, Rudy ul. Rogera 3.  

Wicestarosta dodał, że realizując postanowienia art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września  

2001 r. prawo farmaceutyczne wystąpiono do Prezydenta, Burmistrzów, Wójtów gmin 

powiatu raciborskiego oraz Śląskiej Izby Aptekarskiej o opinię na temat projektu uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego. Z kolei 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 należy skierować projekt omawianej uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

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 określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  

na terenie powiatu raciborskiego. 

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

267637. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że w przedmiotowym projekcie uchwały m.in. zwiększa się  

o kwotę 37 158,00 zł plan wydatków Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu  

z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych prac remontowych w dużej sali gimnastycznej. 

Zgodnie z ustaleniami z posiedzenia w 10 maja br. p.o. Dyrektora MOS w Raciborzu 

przedłożył kosztorys inwestorki na wykonanie następujących robót:  

1) wymiana lamp oświetleniowych, puszek podtynkowych i gniazd wtykowych na łączną 

kwotę 2 338,56 zł,  

2) malowanie ścian i sufitu na łączną kwotę 19 580,08 zł,  

3) cyklinowanie parkietu na łączną kwotę 15 239,70 zł.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały 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. 1 w brzmieniu: 

„1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/131/2015 Rady Powiatu 

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

Raciborskiego na 2016r. z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.”, 

2) dotychczasowy § 1 został oznaczony jako § 1 ust. 2 i otrzymał brzmienie: 

„2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/131/2015 Rady Powiatu 

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

Raciborskiego na 2016r. z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.”, 

3) w § 1 dodano ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/131/2015 Rady Powiatu 

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

Raciborskiego na 2016r. z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.”,  

4) w § 1 dodano ust. 4 w brzmieniu: 

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

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

Raciborskiego na 2016r. z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.”,  

5) w Rozdziale 85203 zwiększa się o kwotę 16 620,00 zł plan dotacji celowej zgodnie  

z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.129.3.2016 z dnia 16 maja 2016 r.,  
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z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,  

6) w Rozdziale 85203 zwiększa się o kwotę 16 620,00 zł plan wydatków Referatu Spraw 

Społecznych z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy  

typu B,  

7) zmianie uległy kwoty ogółem.  

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 

zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na rok 2016. 

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

268200. 

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 2016. 

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

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania 

sprawozdania finansowego Powiatu Raciborskiego za 2015 rok. 

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

266893. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przekazania sprawozdania 

finansowego Powiatu Raciborskiego za 2015 rok. 

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

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie konsultacji 

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej określenia rozkładu godzin pracy 

aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

267259. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przekazania sprawozdania 

finansowego Powiatu Raciborskiego za 2015 rok.  

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

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zaprezentował projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia Pani Beacie Podgórskiej upoważnienia  

do reprezentowania Powiatu Raciborskiego przed organami administracji publicznej celem 

uzyskania niezbędnych opinii i uzgodnień do opracowania „Programu Ochrony Środowiska  

dla Powiatu Raciborskiego na lata 2017-2020, z perspektywą na lata 2021-2024”. 

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

267579. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia Pani Beacie Podgórskiej 

upoważnienia do reprezentowania Powiatu Raciborskiego przed organami administracji 

publicznej celem uzyskania niezbędnych opinii i uzgodnień do opracowania „Programu 

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

na lata 2021-2024”. 

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

 

Sekretarz Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

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

267907. 

Sekretarz Powiatu przekazała, że realizując pierwszy etap zmian organizacyjnych Starostwa 

mających na celu uproszczenie struktury, zwiększenie wydajności i skuteczności pracy, 

opracowano nowy Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

Proponowane zmiany dotyczą w szczególności: 

1) likwidacji Biura Obsługi Prawnej; utworzenia w Wydziale Organizacyjnym nowego 

stanowiska, które koordynować będzie kompleksową obsługę prawną świadczoną na rzecz 

Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu przez zewnętrzne kancelarie radców 
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prawnych lub adwokatów, organizować i kontrolować będzie udzielanie nieodpłatnej 

pomocy prawnej, realizować zadania nadzoru właścicielskiego nad spółkami; 

2) likwidacji Referatu Zamówień Publicznych; przejęcia przez Referat Administracyjny 

zadania dotyczącego zamówień publicznych oraz nowego podziału zadań pomiędzy 

stanowiskami; 

3) utworzenia na bazie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Referatu 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, który przejmie dodatkowo zadania z zakresu 

kwalifikacji wojskowej, ochrony danych osobowych; 

4) utworzenia Referatu Audytu i Kontroli na czele z Audytorem Wewnętrznym, na bazie 

dotychczasowych 3 samodzielnych stanowisk: Audytu Wewnętrznego, ds. Kontroli 

Zarządczej i Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością; 

5) wprowadzenia nowego zadania dotyczącego kontroli nad organizatorami rodzinnej pieczy 

zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz 

placówkami opiekuńczo – wychowawczymi w Referacie Spraw Społecznych (dotychczas 

w PCPR). 

 

W stosunku do zatwierdzonych do realizacji zmian, o których mowa w karcie informacyjnej 

omawianej na poprzednim posiedzeniu (pkt 4,5) zostaną wprowadzone jeszcze dodatkowe 

zmiany co do zadań realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne.  

Sekretarz Powiatu poinformowała, że w Regulaminie ujęto nowe zadania, tj.: rozpatrywanie 

petycji, współpraca ze związkami zawodowymi, nieodpłatna pomoc prawna i przypisano je 

Wydziałowi Organizacyjnemu, z kolei zadanie dot. zapewnienia ewidencjonowania 

zawieranych umów wraz z aneksami w centralnym rejestrze umów powierzono kierownikom 

komórek organizacyjnych. Ponadto wprowadzono zapis dotyczący kontroli  

nad organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi 

rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi w Referacie Spraw 

Społecznych (dotychczas PCPR). 

Jednocześnie w Regulaminie uaktualniono zapisy dotyczące zadań realizowanych  

m.in. przez Wydział Komunikacji i Transportu, Referat Edukacji, Kultury i Sportu, Referat 

Spraw Społecznych oraz Pełnomocnika i Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych, zgodnie  

ze zmieniającymi się przepisami prawa, a także uporządkowano część zapisów o charakterze 

ogólnym. 



 

 

11 

Wprowadzenie kolejnych etapów reorganizacji Starostwa odzwierciedlone będzie  

w następnych zmianach Regulaminu. 

Starosta wniósł, aby uchwała w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu weszła w życie z dniem 1 lipca 2016 r. W związku  

z powyższym § 50 otrzymał brzmienie: „§ 50. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 

2016 r. 

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

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

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

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

 

Ad. 5 

 

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 

267549. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że po przygotowaniu przedmiotowej karty informacyjnej 

otrzymała pismo informujące o zmianie planu finansowego Młodzieżowego Domu Kultury  

w Raciborzu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, II Liceum Ogólnokształcącego 

w Raciborzu, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu, Zespołu Szkół 

Specjalnych w Raciborzu, Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, Starostwa Powiatowego 

w Raciborzu, Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu.  

 

Skarbnik Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. umieszczenia  

w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Raciborzu informacji 

wynikających z art. 37 ustawy o finansach publicznych. 

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

267288. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – przyjął oraz polecił umieścić w Biuletynie Informacji Publicznej 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu w terminie do dnia 31 maja 2016 r. informacje nt.: 

1) wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym kwoty deficytu/nadwyżki  

w 2015 roku, 

2) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 

środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia  

o Wolnym Handlu (EFTA), 

3) kwoty zobowiązań wymagalnych, 

4) kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty 

dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, 

5) wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń 

umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w  kwocie przewyższającej 500 zł,  

wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia, 

6) wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających 

osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej. 

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. propozycji zmiany w kalendarzu imprez kulturalnych realizowanych jako zadania własne 

samorządu powiatowego w zakresie upowszechniania kultury. 

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

266618. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z ww. kartą informacyjną przyjął  

do realizacji zmieniony kalendarz imprez kulturalnych na 2016 r. wyrażając zgodę na 

wpisanie do kalendarza imprezy kulturalnej pn.: „XXX edycja Ogólnopolskiego Przeglądu 

Zespołów Artystycznych Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych KOWADŁO 2016” 

oraz ufundowanie Pucharu Starosty Raciborskiego dla wyróżnionych wykonawców,  

w wysokości 200,00 zł. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. przyjęcia  

przez Zarząd Powiatu oferty Aktywny Senior – Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów  

i Inwalidów Ziemi Raciborskiej na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Integracja 
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Seniorów” i udzielenia w trybie pozakonkursowym dotacji na wsparcie realizacji ww. zadania 

publicznego. 

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

267044. 

Wicestarosta przypomniał, że dnia 10 maja 2016 r. Zarząd postanowił, iż do rozpatrzenia 

oferty organizacji pozarządowej Aktywny Senior – Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów  

i Inwalidów Ziemi Raciborskiej powróci na najbliższym posiedzeniu. Dnia 17 maja br. 

Stowarzyszenie Aktywny Senior złożyło ponownie ofertę na wsparcie realizacji zadania 

publicznego pn. „Integracja Seniorów”, zmieniając czas realizacji zadania z okresu 

01.07.2016 r. – 25.09.2016 r. na 20.06.2016 r. – 15.09.2016 r. Głównym celem projektu,  

jak poprzednio, jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu, aktywizacja społeczna  

oraz integracja emerytów, rencistów i inwalidów ziemi raciborskiej. Zgodnie ze złożoną 

ofertą wnioskowana przez Stowarzyszenie kwota dofinansowania Powiatu Raciborskiego  

to 10 000,00 zł, co stanowi 58,80% wartości zadania. Wpłaty adresatów zadania  

to 6 500,00 zł, co stanowi 38,2 % wartości zadania. Wkład własny Stowarzyszenia to praca 

wolontariuszy wyceniona łącznie na 500,00 zł, co stanowi 3% wartości zadania.  

Przepisy art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie umożliwiają wsparcie realizacji zadania publicznego z pominięciem 

otwartego konkursu ofert. Koniecznym jest spełnienie dwóch warunków, tj. wysokość 

dofinansowania realizacji zadania publicznego nie może przekroczyć 10 000,00 zł i zadanie 

wykonywane będzie w okresie nie dłuższym niż 90 dni. W takim przypadku organ 

wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji zadania 

zamieszcza ofertę w BIP, w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego, na tablicy 

ogłoszeń i na stronie internetowej na okres 7 dni. Po upływie ww. terminu i rozpatrzeniu 

ewentualnych uwag zawierana jest umowa o udzielenie dotacji na realizację zadania 

publicznego, do której załącznik stanowi złożona oferta.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął ofertę złożoną przez organizację pozarządową 

Aktywny Senior – Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów Ziemi Raciborskiej  

na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Integracja Seniorów”, polecił Kierownikowi 

Referatu Spraw Społecznych przeprowadzić procedurę zgodnie z art. 19 a ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U.  

z 2016 r., poz. 239 ze zm.) i w efekcie przygotować projekt umowy o udzielenie dotacji  
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na wsparcie realizacji zadania publicznego. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków 

będących w dyspozycji Referatu rozdz. 85395, § 2820 – 10 000,00 zł.  

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. powołania 

przez Starostę Raciborskiego osoby do stwierdzania i wystawienia karty zgonu. 

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

267706. 

Wicestarosta przypomniał, że w sierpniu 2013 r. Zarząd rozpatrywał sprawę powołania  

przez Starostę Raciborskiego osoby do stwierdzania i wystawienia karty zgonu, gdyż zgodnie 

z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i pochówkach:       

„1. Zgon i jego przyczyna powinny być ustalone przez lekarza, leczącego chorego w ostatniej 

chorobie. 

2. W razie niemożności dopełnienia przepisu ust. 1, stwierdzenie zgonu i jego przyczyny 

powinno nastąpić w drodze oględzin, dokonywanych przez lekarza lub w razie jego braku 

przez inną osobę, powołaną do tej czynności przez właściwego starostę przy czym koszty 

tych oględzin i wystawionego świadectwa nie mogą obciążać rodziny zmarłego.”. 

 

W 2013 r. Zarząd postanowił, iż należy powołać lekarza, który wystawiałby karty zgonu  

w obydwu wspomnianych powyżej przypadkach, tj. w imieniu starosty jak i lekarzy 

leczących zmarłego w ostatniej chorobie. Starosta miał płacić za karty zgonu wystawione  

w przypadku, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy. Do podpisania stosownego 

porozumienia pomiędzy Starostą i właścicielami POZ-tów nie doszło.  

W związku z powyższym Starosta Raciborski w dniach 4 lutego 2014 r., 8 marca 2014 r.,                            

2 grudnia 2014 r., 24 marca 2015 r. oraz 3 maja 2016 r. ogłosił zapytanie ofertowe z zakresu 

wystawiania kart zgonu oraz ustalania jego przyczyn na terenie powiatu raciborskiego. 

Dnia 13 maja 2016 r. do Starostwa wpłynęła oferta Praktyki Lekarskiej Specjalistycznej                        

lek. med. patomorfologa Wacława Sztwiertni na świadczenie omawianych czynności                              

w kwocie 500,00 zł brutto. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął złożoną ofertę Praktyki Lekarskiej Specjalistycznej 

lek. med. patomorfologa Wacława Sztwiertni na świadczenie czynności, o których mowa  

w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i pochówkach 

postanawiając zawrzeć umowę na wystawienie karty zgonu i ustalanie przyczyny zgonu  

do 31 grudnia 2016 r., jak przewidywało zapytanie ofertowe. Podpisanie wspomnianej 
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umowy nastąpić powinno po wydaniu przez Starostę Raciborskiego zarządzenia o powołaniu 

osoby do wystawienia karty zgonu i ustalenia przyczyny zgonu na terenie powiatu 

raciborskiego. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków będących w dyspozycji Referatu 

rozdz. 85395, § 4300 – 10 466,00 zł.  

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Spraw Społecznych  

dot. powołania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w  Raciborzu. 

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

265452. 

Wicestarosta przekazał, że sprawy związane z powoływaniem i finansowaniem działalności 

powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności regulują przepisy ustawy  

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych. 

Dnia 31 grudnia 2003 r. Powiat Raciborski podpisał Porozumienie z Miastem Rybnik  

w sprawie: objęcia działaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  

o Niepełnosprawności w Rybniku obszaru Powiatu Raciborskiego. Ponadto Zespół swoim 

działaniem obejmuje Powiat Pszczyński, Mikołowski, Rybnicki oraz miasta na prawach 

powiatu Jastrzębie – Zdrój, Rybnik, Żory. 

Działalność Zespołu finansowana jest w części z budżetu państwa (w 2015 r. dotacja ta 

wyniosła 872 520,00zł) oraz w części z dotacji jednostek samorządu terytorialnego,  

które podpisały z Miastem Rybnik podobne porozumienie. W 2015 r. Powiat Raciborski 

dopłacił do działalności Zespołu 116 466,00 zł, natomiast na 2016 r. zaplanowano na ten cel 

kwotę 146 526,00 zł.  

Oprócz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności Zespół wydaje legitymacje osoby 

niepełnosprawnej, karty parkingowe, których wydanie jest czynnością administracyjną, 

realizowaną przez Przewodniczącego Zespołu bez udziału składu orzekającego.   

Składy orzekające Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności                        

w Rybniku część wniosków rozpatrują w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”                           

w Raciborzu przy ul. Grzonki 1 oraz w Domu Pomocy Społecznej przy Placu Jagiełły 3                       

w Raciborzu. Dodatkowo 2 razy w miesiącu, w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca, pracownik 

Zespołu przyjmuje wnioski oraz wydaje druki orzeczeń, karty parkingowe i legitymacje 

osoby niepełnosprawnej w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. 
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Jak wynika z informacji uzyskanych od Przewodniczącej Wojewódzkiego Zespołu                               

ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach obecnie Pełnomocnik Rządu do Spraw 

Osób Niepełnosprawnych negatywnie opiniuje wnioski o utworzenie nowego terytorialnie 

zespołu, poprzez wydzielenie powiatu z istniejącego zespołu. Pełnomocnik swoją decyzję 

argumentuje pogorszeniem się jakości pracy w małym zespole, spowodowanym między 

innymi mniejszą wielkością dotacji przypadającą na pokrycie tych samych kosztów stałych, 

np. płace przewodniczącego i sekretarza zespołu. Dodatkowo w małym terytorialnie zespole 

trudniej jest zebrać grupę kilkunastu osób o tej samej chorobie głównej np. choroby narządu 

wzroku,  dla której jest sens organizacyjno-ekonomiczny zwołać skład orzekający,  

przez co wydłuża się czas oczekiwania na orzeczenie. 

Wicestarosta przekazał, że w dniu 16 maja br. odbył bezpośrednią rozmowę  

z Przewodniczącą Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności  

w Katowicach, w czasie której Przewodnicząca potwierdziła przekazane telefonicznie 

informacje o stanowisku Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych  

w omawianej kwestii. Przewodnicząca zaznaczyła również, iż do wniosku o udzielenie zgody 

na utworzenie powiatowego zespołu ds. orzekania należy dołączyć listę osób, które będą 

zatrudnione w zespole, ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy. W ocenie Przewodniczącej, 

na podstawie przykładu innych powiatów, Powiat Raciborski może mieć trudności  

w pozyskaniu lekarzy zwłaszcza psychiatry, okulisty oraz otolaryngologa. Szkolenie 

członków Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu, po otrzymaniu zgody 

Wojewody Śląskiego, mogłoby się odbyć w miesiącu październiku br. 

Zasady orzekania o niepełnosprawności, skład osobowy powiatowego zespołu orzekającego, 

wymagania stawiane pomieszczeniom, w których pracuje zespół reguluje rozporządzenie 

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania                           

o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. 

Członkami powiatowego zespołu obowiązkowo są: przewodniczący, sekretarz, lekarze, 

psycholodzy, pedagodzy, doradcy zawodowi, pracownicy socjalni. Przewodniczącego 

powiatowego zespołu powołuje i odwołuje Starosta, co spowoduje wzrost ilości etatów  

w tut. Starostwie. Członków powiatowego zespołu powołuje i odwołuje Starosta na wniosek 

przewodniczącego powiatowego zespołu. Przewodniczący powiatowego zespołu wyznacza 

skład orzekający. Koniecznym jest zapewnienie zespołowi obsługi finansowej, kadrowej, 

informatycznej oraz sprzątania pomieszczeń.  
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W ocenie Referatu Spraw Społecznych Powiatowy Zespół ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności w Raciborzu mógłby funkcjonować w budynku Szpitala Rejonowego 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, w pomieszczeniach znajdujących się pod Raciborskim 

Centrum Medycznym. W miejscu tym Szpital posiada nieużytkowane 4 pomieszczenia 

biurowe, szatnię, toaletę ogólnodostępną, które można łatwo wyodrębnić z całej kubatury 

lecznicy wraz z osobnym wejściem. Ponadto Szpital w pobliżu wspomnianych pomieszczeń 

posiada duże pomieszczenie gospodarcze możliwe do przystosowania na archiwum  

oraz pomieszczenie socjalne, toaletę. Przed wspomnianymi pomieszczeniami znajduje się 

duży plac, który po wydzieleniu mógłby służyć za miejsca postojowe dla klientów Zespołu. 

Główne prace niezbędne do przeprowadzenia to wykonanie podjazdu dla osób 

niepełnosprawnych, doprowadzenie wody użytkowej do pomieszczeń, wykonanie odpływu 

ścieków, dostosowanie sanitariatu do potrzeb osób niepełnosprawnych.  

Konkludując Wicestarosta przekazał, że szacunkowy koszt ewentualnej działalności 

Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu wynosiłby  

ok. 201 000,00 zł, szacunkowa wielkość dotacji z budżetu państwa na działalność Zespołu  

w Raciborzu wynosiłaby ok. 125 000,00 zł, stąd dopłata Powiatu Raciborskiego zamknęłaby 

się kwotą ok. 76 000,00 zł.  

Wicestarosta podkreślił, iż przedstawione powyżej szacunkowe koszty ewentualnej 

działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu  

nie obejmują kosztów uruchomienia jego działalności, tj.: 

 

1) kosztów pozyskania obiektu; 

2) kosztów przystosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych i pracy Zespołu; 

3) kosztów zakupu pierwszego wyposażenia; 

4) kosztów zakupu materiałów biurowych na uruchomienie. 

 

Skarbnik Powiatu zwróciła uwagę, że sytuacja finansowa Powiatu Raciborskiego pogarsza się 

w momencie wprowadzania kolejnych zadań bieżących.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na rozpoczęcie działań dotyczących utworzenia 

Powiatowego Zespołu  ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu z siedzibą  

przy ul. Gamowskiej 3 oraz rozpoczęcie procedury pozyskania kadry Zespołu,  

w szczególności lekarzy. 
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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 17 marca 2016 r., Planem Rozwoju Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2016 - 2020 

oraz analizą dokumentów finansowych przedstawionych przez spółkę. 

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

267043. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek poinformował, że w trakcie 

ww. posiedzenia Rady Nadzorczej analizowano sytuację ekonomiczną Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  

w Raciborzu (zwanego dalej spółką) w marcu 2016 r. oraz na koniec I kwartału 2016 r. 

Obecny na posiedzeniu Prezes Zarządu Kazimierz Kitliński zwrócił uwagę na zagrożenia 

wynikające ze zmiany przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,  

które wchodzą w życie od 2017 r. i które mogą negatywnie wpłynąć na przychody spółki. 

Zasygnalizował konieczność szybkiego podjęcia działań przez organizatora transportu,  

tj. Powiat Raciborski celem zabezpieczenia przychodów spółki. 

W związku z powyższym Rada Nadzorcza zwróciła się do Prezesa Zarządu o przedstawienie 

na piśmie problemów, które w ocenie Zarządu spółki powstaną po zmianie przepisów. 

Ponadto Rada Nadzorcza analizowała Plan Rozwoju spółki na lata 2016 – 2020, w którym 

m.in. ujęto wydatki inwestycyjne związane z zakupem 25 autobusów o wartości  

ok. 15 mln zł, wykonaniem remontu budynków Stacji Obsługi o wartości ok. 5 mln zł.  

Na pytanie członka Rady Nadzorczej o źródła sfinansowania wydatków inwestycyjnych  

na nabycie autobusów oraz remont budynków Prezes Zarządu wyjaśnił, że część środków 

będzie pochodziła z kredytu, część środków w wysokości 10 mln zł spółka otrzyma  

od wspólnika – Powiatu Raciborskiego, część środków w wysokości ponad 2 mln zł będzie 

pochodziła z amortyzacji, jak również z zysku netto spółki (ok. 300 000,00 zł).  

Po analizie Planu Rozwoju spółki na lata 2016 – 2020 Rada Nadzorcza zwróciła się  

do Prezesa Zarządu o doprecyzowanie Planu w zakresie inwestycji w środki trwałe (autobusy 

i remonty) i źródła finansowania oraz przedstawienie ww. dokumentu na kolejnym 

posiedzeniu Rady.  

Ponadto w Planie Rozwoju spółki na lata 2016 – 2020 planuje się utrzymanie zatrudnienia  

na stałym poziomie, który umożliwi dopasowanie zakresu wykonywanych prac do ilości  

i kwalifikacji pracowników. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

1) zapoznał się protokołem nr 23/21.04./2016 z przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Raciborzu odbytego w dniu 21 kwietnia 2016 r. w siedzibie spółki, 

w tym z informacją o sytuacji ekonomicznej spółki w marcu 2016 r. oraz na koniec  

I kwartału 2016 r., 

2) przyjął kwartalną informację o spółce według stanu na dzień: 31 marca 2016 r.,  

3) zapoznał się z Planem Rozwoju spółki na lata 2016 – 2020, postanawiając, że do jego 

ponownego omówienia powróci po jego doprecyzowaniu w zakresie inwestycji w środki 

trwałe (autobusy i remonty) i źródła finansowania, o co wnioskowała Rada Nadzorcza 

podczas swego posiedzenia w dniu 21 kwietnia 2016 r.,  

4) postanowił o bieżącym monitorowaniu wyników i analizie danych finansowych spółki.  

 

Starosta przedstawił informację Biura Rady o terminach posiedzeń Komisji Stałych Rady 

Powiatu Raciborskiego, które odbędą się w maju 2016 r. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 267548. 

Jednocześnie Starosta przekazał, że zmianie uległo miejsce posiedzenia Komisji Oświaty 

Kultury, Sportu i Rekreacji zaplanowane na dzień 25 maja 2016 r. Posiedzenie odbędzie się  

w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych w Raciborzu przy ul. Kilińskiego 2, a nie jak wcześniej 

planowano na terenie RAFAKO SA. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 268188. 

 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 23 maja br. 

poświęconym wykonaniu budżetu Powiatu za 2015 r. w tym wydatków osobowych  

i rzeczowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu brała udział Inspektor w Wydziale 

Finansowym Dominika Budzan. W trakcie posiedzenie członkowie Komisji zgłosili  

ww. ustnie pytania dotyczące tematu kontroli i poprosili o zwrotną informację.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pytaniami zgłaszanymi przez członków Komisji 

Rewizyjnej na posiedzeniu w dniu 23 maja 2016 r. dotyczącymi wykonania budżetu Powiatu 

za 2015 r. polecając Skarbnikowi Powiatu zebranie wymaganych informacji i przekazanie 

zbiorczych danych na najbliższe posiedzenie Komisji.  
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Starosta poinformował, że Przewodniczący Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu zaprosił 

przedstawiciela Zarządu Powiatu Raciborskiego na posiedzenie Rady Nadzorczej  

w dniu 24 maja 2016 r. o godz. 15:30 w siedzibie spółki.  

Jak przekazano przedmiotem ww. posiedzenia będzie otwarcie oraz formalna  

i merytoryczna ocena ofert złożonych przez osoby ubiegające się o funkcję Prezesa Zarządu 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Raciborzu w postępowaniu prowadzonym przez Radę Nadzorczą 

celem wyboru kandydata do Zarządu Spółki.  

Stosownie do postanowienia § 7 ust. 2 zasad wyboru kandydata do Zarządu Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  

w Raciborzu przyjętych przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 3/2016 z dnia 17 marca 2016 roku 

przedstawiciele wspólników mogą być obecni na posiedzeniu Rady Nadzorczej zwołanej  

w celu oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym.  

Ww. zaproszenie znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 268204. 

Starosta polecił, aby Członek Zarządu Andrzej Chroboczek uczestniczył ww. posiedzeniu Rady 

Nadzorczej.  

 

Nawiązując do ustaleń z poprzednich posiedzeń Starosta przedstawił pismo Prezydenta 

Miasta Racibórz, który poinformował, że mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców 

gmin dorzecza górnej i środkowej Odry oraz zwiększenie potencjału rozwoju naszego 

regionu, Rada Miasta Racibórz, podjęła dnia 23 marca 2016 r. uchwałę, w sprawie jak 

najszybszego dokończenia budowy zbiornika Racibórz Dolny i poparcia koncepcji budowy 

kanału Odra – Dunaj.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 263846. 

Starosta przekazał, że przedmiotowe pismo omówił na Konwencie Wójtów, Burmistrzów, 

Prezydenta i Starosty Ziemi Raciborskiej. W związku z powyższym celowym jest poparcie 

stanowiska Rady Miasta Racibórz dotyczącego koncepcji budowy kanału Odra – Dunaj  

oraz zmiany przeznaczenia zbiornika Racibórz Dolny.  

Po zapoznaniu się z pismem Prezydenta Miasta Racibórz, który poinformował, że mając  

na względzie bezpieczeństwo mieszkańców gmin dorzecza górnej i środkowej Odry  

oraz zwiększenie potencjału rozwoju naszego regionu, Rada Miasta Racibórz, podjęła  

dnia 23 marca 2016 r. uchwałę w sprawie jak najszybszego dokończenia budowy zbiornika 
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Racibórz Dolny i poparcia koncepcji budowy kanału Odra – Dunaj, Zarząd Powiatu 

Raciborskiego w obecności 5 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 1 głosem 

wstrzymującym – poparł ww. koncepcję.  

W związku z powyższym polecił Kierownikowi Powiatowego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego przygotować na kolejne posiedzenie projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w powyższej sprawie.  

 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że Przewodniczący Rady przekazał Staroście zgodnie  

z właściwością pismo Stowarzyszenia Osób Poszkodowanych przez Spółki Grupy 

Volkswagen AG reprezentowanego przez Prezesa Zarządu radcę prawnego Jacka Świecę. 

Stowarzyszenie to wnosi o podniesienie na najbliższej sesji Rady Powiatu okoliczności 

związanych z tzw. aferą Volkswagena. 

Sekretarz Powiatu przypomniała, że w listopadzie 2015 r. Kancelaria Prawna „Świeca  

i Wspólnicy” sp. k. reprezentowana przez komplementariusza: radcę prawnego Jacka Świecę 

złożyła do Starosty petycję:  

1) w przedmiocie żądania wszczęcia kontroli w zakresie prawidłowości wykonywania badań 

technicznych pojazdów w związku z emisją do atmosfery wielokrotnie przekraczających 

dopuszczalne limity substancji szkodliwych przez pojazdy Grupy Volkswagen.  

W tym zakresie petycję przesłano do rozpatrzenia w części zgodnie z właściwością  

do Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie,  

2) w przedmiocie podjęcia przez powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów 

czynności adekwatnych do opisanej sytuacji, w szczególności na gruncie ustawy  

z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. 

Nr 171, poz. 1206, z późn. zm.) uznano petycję za nieuzasadnioną.  

 

Członkowie Zarządu ustalili, że ww. sprawę przedyskutują z Przewodniczącym Rady. 

 

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 24 maja 2016 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 maja 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 zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2016. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania sprawozdania 

finansowego Powiatu Raciborskiego za 2015 rok. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego dotyczącej określenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia Pani Beacie Podgórskiej 

upoważnienia do reprezentowania Powiatu Raciborskiego przed organami administracji 

publicznej celem uzyskania niezbędnych opinii i uzgodnień do opracowania „Programu 

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

na lata 2021-2024”. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 


