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OR.II.0022.1.29.2016 

PROTOKÓŁ  NR 89/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 27 lipca 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.  

Starosta przekazał, że po omówieniu pkt 2 w posiedzeniu udział weźmie Małgorzata 

Krawczyńska Kierownik Działu Pomocy Rodzinie i Dziecku Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Raciborzu.  

  

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 88/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 12 lipca 2016 r. 

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

od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r., bilansu na dzień 31.06.2016 r., opisu sytuacji 

finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec czerwca 

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

30.06.2016 r. 

3. Wizyta Kierownika Działu Pomocy Rodzinie i Dziecku Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Raciborzu Małgorzaty Krawczyńskiej.  

4. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego.  

5. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

6. Sprawy różne. 

7. Realizacja uchwały Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Starosta rozszerzył porządek obrad o projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części nieruchomości w użyczenie.  
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Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za,  

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

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Starosta poinformował, że kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 9 sierpnia  

2016 r. o godz. 08.00, a następne 17 sierpnia 2016 r.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 88/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 12 lipca  

2016 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią, po poprawieniu drobnego błędu 

redakcyjnego na str. 8.  

 

Ad. 2 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków  

i strat za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r., bilansu na dzień 31.06.2016 r., opisu 

sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec 

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

30.06.2016 r. 

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

276954.  

Szczegółowych informacji udzielił obecny w tej części posiedzenia Dyrektor Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu Ryszard Rudnik.  

Dyrektor Rudnik poinformował, że na dzień 30 czerwca 2016 r. przychody netto ze sprzedaży  

i zrównane z nimi wyniosły 32 348 930,76 zł, a w analogicznym okresie roku ubiegłego 

wyniosły 29 837 377,65 zł (wzrost o 2 511 553,11 zł). Cześć wzrostu w ww. zakresie 

stanowią środki uzyskiwane z NFZ z przeznaczeniem na dodatki zwiększające uposażenie  

dla pielęgniarek.  

Koszty działalności operacyjnej na dzień 30 czerwca 2016 r. opiewały na kwotę 

38 116 020,10 zł, a na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosiły 36 865 151,67 zł (wzrost  

o 1 250 868,43 zł). Wzrost kosztów spowodowany był wzrostem wydatków ponoszonych  
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na utrzymanie czystości w obiektach szpitalnych (usługi firmy Impel) oraz wypłatę dodatków 

dla pielęgniarek zagwarantowanych przez NFZ. 

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

w wysokości 4 768 291,50 zł, jest to wielkość o 303 192,99 zł niższa od straty  

w analogicznym okresie 2015 r. wynoszącej 5 071 484,49 zł. Dyrektor podkreślił, iż pomimo 

to, że strata jest niższa niż w ubiegłym roku nie można zakładać zbyt optymistycznych 

planów, gdyż z NFZ płyną sygnały, że w przyszłości Fundusz będzie regulował świadczenia 

ponad limit tylko w ograniczonym zakresie. Tymczasem za sześć miesięcy tego roku 

świadczenia wykonane ponad limit wynoszą ok. 3 500 000,00 zł, w tym w zakresie leczenia 

szpitalnego zamykają się kwotą ok. 2 500 000,00 zł.  

Strata za sześć miesięcy br. jest o 1 815 203,50 zł wyższa od straty za trzy miesiące br. 

wynoszącej 2 953 088,00 zł. Uwzględniając amortyzację w wysokości 2 072 440,25 zł Zakład 

w II kw. br. zanotował niedobór finansowy w wysokości 2 695 851,25 zł. 

Następnie zebrani analizowali rachunek zysków i strat Szpitala w kontekście wzrostu 

wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych. 

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, po podpisaniu porozumienia  

ze związkami zawodowymi działającymi na terenie Szpitala i wypłacane są w postaci 

dodatku, który nie wchodzi do podstawy wynagradzania. Taki sposób wypłacania 

dodatkowych pieniędzy dla pielęgniarek ma zabezpieczyć Szpital przed sytuacją podobną  

do tej, która miała miejsce w 2002 r. i wynikała z tzw. ustawy 203 (potoczna nazwa ustawy  

z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania 

przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw  

i ustawy o ZOZ). Na jej podstawie wszystkim pracownikom publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej zatrudniającym powyżej 50 osób zostały przyznane podwyżki w wysokości 203 zł 

w 2001 r. i 171 zł w roku następnym. Ustawa nie wskazała jednak źródeł sfinansowania tych 

http://tematy.finanse.gazetaprawna.pl/tematy/w/wynagrodzenia
http://tematy.finanse.gazetaprawna.pl/tematy/p/przedsiebiorca
http://tematy.finanse.gazetaprawna.pl/tematy/z/zoz
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podwyżek. Pieniądze przyznane i początkowo przekazywane przez Ministerstwo Zdrowia 

weszły do płacy zasadniczej, po czym Ministerstwo Zdrowia przestało przekazywać środki  

na tę podwyżkę i placówki ochrony zdrowia musiały wypłacić z własnych budżetów 

przyznane podwyżki. Wypłata podwyżek 203 stała się głównym powodem gwałtownego 

wzrostu zadłużenia szpitali.  

Dyrektor podkreślił, iż sytuacja związana z przyznaniem dodatkowych środków  

dla pielęgniarek i położnych ma wpływ na bieżący wzrost przychodów oraz kosztów Szpitala. 

Jednocześnie zwrócił uwagę na tzw. wskaźnik chorobowego wśród grupy pielęgniarek,  

który wynosi średnio od 15 % do 17 %, a na niektórych oddziałach nawet do 20 % 

zatrudnionych. Sytuacja ta bardzo utrudnia zapewnienie pełnej obsady stanowisk 

pielęgniarskich na poszczególnych oddziałach. W związku z powyższym do tej pory 

wyrażana była zgoda na pracę w godzinach nadliczbowych, lecz powodowało to zwiększenie 

kosztów. Aktualnie preferowane jest zatrudnianie pielęgniarek z zewnątrz na czas określony 

na zastępstwo. W tej grupie zatrudnionych występuje specyficzna struktura wiekowa,  

tzn. część personelu jest młoda i często udaje się na urlopy macierzyńskie i wychowawcze, 

natomiast druga grupa to pielęgniarki i położne powyżej 50 roku życia, które ze względu  

na swój wiek mają coraz częstsze kłopoty ze zdrowiem.  

Zdaniem Dyrektora sytuacja finansowa świadczeniodawców usług zdrowotnych  działających 

głównie w oparciu o kontrakt z NFZ jest wynikiem braku wzrostu poziomu finansowania 

usług i procedur oraz jednoczesnego ciągłego wzrostu kosztów ich działalności.  

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

od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r., bilansem na dzień 31.06.2016 r., opisem sytuacji 

finansowej, zestawieniem zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec czerwca 

2016 r., wybranymi wskaźnikami statystycznymi dla oddziałów, etatyzacją na dzień 

30.06.2016 r. postanawiając o prowadzeniu dalszego monitorowania sytuacji finansowej 

Szpitala.  

W tym momencie Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu opuścił spotkanie.  

 

Ad. 3 

 

Starosta przywitał na posiedzeniu Kierownika Działu Pomocy Rodzinie i Dziecku 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu Małgorzatę Krawczyńską.  

http://serwisy.gazetaprawna.pl/ekologia/tematy/o/ochrona
http://tematy.finanse.gazetaprawna.pl/tematy/z/zdrowie
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Wicestarosta pokrótce przypomniał sytuację, jaka miała miejsce w Domu Pomocy Społecznej  

„Złota Jesień” w Raciborzu, w której uzewnętrznił się konflikt pomiędzy Dyrektorem  

Jolantą Rabczuk a częścią pracowników. W związku z powyższym Dyrektor otrzymała 

polecenie przygotowania tzw. Programu naprawczego.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego nie przyjął tzw. Programu naprawczego poprawy atmosfery  

w miejscu pracy wraz ze wskazaniem terminów realizacji, złożonego przez Dyrektora Domu 

Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu Jolantę Rabczuk. 

Od dnia 4 lipca 2016 r. do nadal Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”  

w Raciborzu Jolanta Rabczuk przebywa na zwolnieniu lekarskim i nie wiadomo jak długo 

potrwa jej nieobecność.  

Z dniem 31 lipca br. z pełnienia funkcji Zastępcy Dyrektora zrezygnowała również  

Jolanta Kopczyk.  

W celu umożliwienia bieżącego i prawidłowego funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej 

„Złota Jesień” w Raciborzu zasadne jest zatrudnienie osoby na stanowisku dyrektora na czas 

określony obejmujący czas usprawiedliwionej nieobecności Jolanty Rabczuk. 

W związku z powyższym Wicestarosta zaproponował, aby Zarząd zatrudnił Panią Małgorzatę 

Krawczyńską na stanowisku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”  

w Raciborzu z dniem 28 lipca 2016 r. na czas określony obejmujący okres usprawiedliwionej 

nieobecności Pani Jolanty Rabczuk – Dyrektora DPS „Złota Jesień” w Raciborzu, tj. od dnia 

28 lipca 2016 r. do dnia powrotu zastępowanego Dyrektora. 

Wicestarosta podkreślił, iż Pani Małgorzata Krawczyńska posiada kwalifikacje i spełnia 

wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku dyrektora domu pomocy społecznej. 

Dotychczas pracowała w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu  

na stanowisku Kierownika Działu Pomocy Rodzinie i Dziecku.  

Zgodnie z opinią Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu  

oraz posiadanymi kwalifikacjami Pani Małgorzata Krawczyńska spełnia wymagania 

niezbędne do zatrudnienia na stanowisku Dyrektora DPS „Złota Jesień” w Raciborzu.  

Wicestarosta poinformował, że dzisiaj dokona oficjalnego wprowadzenia Dyrektora  

do placówki. O godz. 13.00 odbędzie się spotkanie z kierownictwem, o godz. 13.30  

z pracownikami DPS-u. Na jutro zaplanowano spotkanie z Radą Mieszkańców.   

Następnie Wicestarosta oddał głos Pani Krawczyńskiej.  

Małgorzata Krawczyńska poinformowała, że zapoznała się z sytuacją, jaka panuje w Domu 

Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. Na dzień dzisiejszy wytyczyła sobie trzy 
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priorytety: 

1) wzmocnienie sfery pracowniczej, zapoznanie się z pracownikami i ich dowartościowanie,  

2) wnikliwe przyjrzenie się jednostce pod względem prawnym i organizacyjnym, w tym 

dopełnienie niektórych obowiązków, 

3) zadbanie o zewnętrzny wizerunek jednostki oraz podjęcie innych działań pozytywnych 

samych w sobie.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek wyraził głębokie przekonanie, 

że Pani Małgorzata Krawczyńska zrealizuje wytyczone przez siebie cele i dobrze sprawdzi się 

w nowej roli, mimo iż sytuacja jaka panuje w DPS-ie nie jest łatwa. Jednocześnie życzył 

powodzenia w nowym miejscu pracy.  

Starosta w imieniu zebranych wyraził chęć do współpracy i udzielenia niezbędnej pomocy  

w naprawieniu atmosfery w podległej Powiatowi Raciborskiemu jednostce.  

Pani Małgorzata Krawczyńska podkreśliła, iż dołoży wszelkich starań, aby Dom Pomocy 

Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu się rozwijał.  

W tym momencie Pani Małgorzata Krawczyńska opuściła spotkanie.  

 

Ad. 4 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody  

na nabycie na rzecz Powiatu Raciborskiego prawa własności części nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miasta Racibórz, położonej w Raciborzu, w drodze jej 

nieodpłatnego przekazania. 

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

275995. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek poinformował,  

że w przedmiotowym projekcie uchwały Rada wyraża zgodę na nabycie na rzecz Powiatu 

Raciborskiego prawa własności części nieruchomości położonej w Raciborzu, oznaczonej 

jako działka nr 282/49 (arkusz mapy 6), obręb Ostróg, o pow. 0,0136 ha, zapisanej w księdze 

wieczystej nr GL1R/00032165/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Raciborzu, 

stanowiącej własność Gminy Miasta Racibórz. 

Przedmiotowa działka w części stanowi trawnik ogrodzony płotem i znajduje się  

w bezumownym posiadaniu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 
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„Mechanik” w Raciborzu, natomiast w pozostałej części stanowi drogę dojazdową do obiektu 

ww.  jednostki, łącząc ją z ulicą Armii Krajowej. 

Prezydent Miasta Racibórz, działający w imieniu Gminy Miasta Racibórz, wyraził wolę 

nieodpłatnego przekazania własności ww. działki na rzecz Powiatu Raciborskiego, jako 

formy odszkodowania za działkę nr 139/12 (k.m.1), obręb Bosac, o pow. 0,0183 ha, 

stanowiącej dotychczas własność Powiatu Raciborskiego, która jako zajęta pod drogę 

publiczną gminną (ulica Zamkowa) przeszła na własność Gminy Miasta Racibórz, z mocy 

prawa, w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

Stosownie do treści art.98 ust.3 ww. ustawy, za utraconą działkę przysługuje odszkodowanie 

w wysokości uzgodnionej między właścicielem lub użytkownikiem wieczystym a właściwym 

organem. Stosownie do treści art. 131 ww. ustawy, odszkodowanie może przybrać również 

formę nieruchomości zamiennej.  

W ww. sprawie przygotowano kartę informacyjną na dzisiejsze posiedzenie.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Raciborskiego prawa 

własności części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Racibórz, położonej  

w Raciborzu, w drodze jej nieodpłatnego przekazania oraz postanowił o jego przekazaniu na 

sesję w dniu 30 sierpnia 2016 r. Jednocześnie polecił Kierownikowi Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami dołączyć skan mapy do ww. projektu uchwały. 

Jednocześnie Zarząd ponownie przypomniał Kierownikowi Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami, aby każdorazowo do projektów uchwał Rady i Zarządu dotyczących 

szeroko rozumianego gospodarowania nieruchomościami (nabywanie, zbywanie, itd.) 

dołączane były skany map.  

 

Ad. 5 

 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że na początku pkt 5 ujęto pakiet projektów uchwał 

Zarządu Powiatu Raciborskiego związanych ze zmianą personalną na stanowisku Dyrektora 

Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu oraz zmianą osoby, która będzie 

odpowiedzialna za wykonanie budżetu jednostki w razie nieobecności Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.  
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Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu w celu 

zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. 

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

277279. 

Wicestarosta przypomniał, że zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) do zadań zarządu powiatu należy 

zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. 

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 

jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej 

nieobecności w pracy, pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika  

na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności. 

Mając na uwadze informacje, o których mowa w pkt 3 protokołu, Wicestarosta 

zaproponował, aby Zarząd zatrudnił Panią Małgorzatę Krawczyńską na stanowisku dyrektora 

Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu z dniem 28 lipca 2016 r. na czas 

określony obejmujący okres usprawiedliwionej nieobecności Pani Jolanty Rabczuk  

– Dyrektora DPS „Złota Jesień” w Raciborzu, tj. od dnia 28 lipca 2016 r. do dnia powrotu 

zastępowanego Dyrektora. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu w celu zastępstwa pracownika w czasie jego 

usprawiedliwionej nieobecności w pracy. 

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

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia kierownika jednostki do składania oświadczeń woli związanych  

z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” 

w Raciborzu. 

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

277434. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierownika jednostki  
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do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu 

przez Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu.  

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 upoważnienia 

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu do składania w imieniu 

powiatu oświadczeń woli w sprawach spadkowych dotyczących ustanowienia kuratora 

spadku. 

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

277215. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu 

Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu do składania w imieniu powiatu oświadczeń 

woli w sprawach spadkowych dotyczących ustanowienia kuratora spadku.  

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 cofnięcia 

upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej 

działalności powiatu przez Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu podczas 

nieobecności dyrektora. 

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

277436. 

Wicestarosta poinformował, że Pani Jolanta Kopczyk złożyła rezygnację z pełnienia funkcji 

Zastępcy Dyrektora DPS „Złota Jesień” w Raciborzu z dniem 31 lipca 2016 r. W związku  

z powyższym cofa się upoważnienie do składania oświadczeń woli związanych  

z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” 

w Raciborzu podczas nieobecności dyrektora.  

Jak przekazał Wicestarosta w ubiegłym tygodniu odbył rozmowę z Panią Jolantą Kopczyk  

– Zastępcą Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu oraz Główną 

księgową jednostki Panią Danutą Hopko. W trakcie rozmowy Wicestarosta zapytał  

Panią Jolantę Kopczyk czy podejmie się pełnienia funkcji Zastępy Dyrektora? 

Na zadane pytanie Pani Jolanta Kopczyk udzieliła odpowiedzi odmownej, tłumacząc swą 

decyzję problemami zdrowotnymi.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie cofnięcia upoważnienia do składania 

oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Dom 

Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu podczas nieobecności dyrektora.  

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

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia  

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu 

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu podczas nieobecności dyrektora. 

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

277437. 

Starosta wyjaśnił, iż w przedmiotowym projekcie uchwały, w uzgodnieniu z Dyrektorem 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, upoważnia się Panią Dorotę Kerner  

– kierownika Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Raciborzu do składania w imieniu powiatu raciborskiego oświadczeń woli  

w sprawach związanych z: 

1) bieżącym kierowaniem jednostką i jej funkcjonowaniem oraz administrowaniem mieniem, 

w jakie została wyposażona, 

2) wykonywaniem zadań statutowych jednostki i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie 

zamówień publicznych w ramach tych zadań, 

3) dysponowaniem środkami budżetowymi w ramach wydatków określonych w planie 

finansowym jednostki za dany rok. 

 

Upoważnienie to skutkuje wyłącznie podczas nieobecności Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Raciborzu.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia do składania 

oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu podczas nieobecności dyrektora. 

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

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej określenia uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania 
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budżetu Powiatu Raciborskiego, składania oświadczenia woli w imieniu powiatu  

w sprawach majątkowych oraz związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

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

277195.  

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

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

uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu Powiatu Raciborskiego, 

składania oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych  

z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.  

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

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do 

dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych związanych  

z realizacją zadań jednostki w roku 2016. 

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

277196.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do dokonywania 

przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań 

jednostki w roku 2016, po wprowadzeniu autopoprawki polegającej na poprawieniu drobnego 

błędu językowego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów wieloletnich wykraczających  

poza rok budżetowy 2016. 

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

277198.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 
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upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego do zaciągania 

zobowiązań z tytułu umów wieloletnich wykraczających poza rok budżetowy 2016. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu 

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

cywilnoprawnych przypadających jednostce. 

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

277200. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego do umarzania, 

odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności cywilnoprawnych 

przypadających jednostce. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

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 

277146. 

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 autopoprawkę polegającą na tym, że w § 1 dodano ust. 3, który otrzymał brzmienie: 

„§ 1. 3. 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 r. z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.”.  

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok.  

Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 
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Skarbnik Powiatu omówiła 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 

277147. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 13 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Inspektor w Wydziale Organizacyjnym Karolina Kunicka przedstawiła projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wysokości cen i opłat za usługi o charakterze 

użyteczności publicznej oraz za korzystanie z urządzeń i obiektów na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu. 

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

277054. 

Referująca poinformowała, że przedmiotowy projekt uchwały przygotowano na wniosek 

dyrektora Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu. Zmiany wprowadzane w polityce taryfowej dotyczą udziału 

jednostki w realizacji Karty Dużej Rodziny w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r.  

o Karcie Dużej Rodziny (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 785) oraz możliwości korzystania z gruntu 

stanowiącego Zamek Piastowski w Raciborzu. Ponadto wprowadzono dodatkowy zapis  

w myśl którego wstęp nieodpłatny przysługuje podczas tak zwanych „Dni Otwartych". 

O zmianie polityki taryfowej Zamku Piastowskiego poinformowano Instytucję Zarządzającą 

RPO WSL, która nie zgłosiła zastrzeżeń do planowanej zmiany. 

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

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

o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z urządzeń i obiektów na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 14 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 sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości 
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zabudowanej, położonej w Raciborzu przy ulicy Kombatantów 5, stanowiącej własność 

Powiatu Raciborskiego. 

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

276926. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zaproponował, aby sprzedać  

w drodze rokowań nieruchomość zabudowaną, położoną w Raciborzu  

przy ul. Kombatantów 5, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 832, k.m.5, obręb 

Markowice, o pow. 957 m², zapisaną w księdze wieczystej nr GL1R/00037134/3 jako 

własność Powiatu Raciborskiego. 

Przedmiotowa nieruchomość posiada kształt zbliżony do prostokąta. Zabudowana jest 

budynkiem mieszkalno-użytkowym o łącznej powierzchni użytkowej 212,00 m², o dwóch 

kondygnacjach nadziemnych, z poddaszem częściowo użytkowym, podpiwniczonym.  Parter 

budynku został oddany w dzierżawę umową z dnia 5 listopada 2003 r. Niepublicznemu 

Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Centrum Zdrowia” sp. z o.o., na czas określony,  

tj. do dnia 31 grudnia 2018 r. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przekazał, że cena  

wywoławcza ww. nieruchomości wynosi 150 000,00 zł brutto. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie sprzedaży w drodze rokowań 

nieruchomości zabudowanej, położonej w Raciborzu przy ulicy Kombatantów 5, stanowiącej 

własność Powiatu Raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek omówił projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji w celu sprzedaży w drodze 

rokowań nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego, położonej  

w Raciborzu przy ul. Kombatantów 5. 

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

276933. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji w celu sprzedaży  

w drodze rokowań nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego, położonej  

w Raciborzu przy ul. Kombatantów 5. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Następnie Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zaprezentował 

projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz 

Powiatu Raciborskiego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej  

w Szonowicach. 

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

275272. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przekazał, że ww. projekt 

uchwały dotyczy nabycia nieodpłatnie na rzecz Powiatu Raciborskiego prawa własności 

części nieruchomości gruntowej, położonej w Szonowicach gm. Rudnik, stanowiącej działkę 

nr 130/2 (arkusz mapy 1), obręb Szonowice, o pow. 0,1215 ha, stanowiącej własność Skarbu 

Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych, a zapisanej w księdze wieczystej  

nr GL1R/00030928/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Raciborzu.  

Przedmiotowa działka bezpośrednio graniczy z drogą powiatową nr 3521S relacji Szonowice 

- Modzurów, która jest przedmiotem realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej  

nr 3521S Szonowcie – Modzurów”. Przedsięwzięcie to przewiduje wykonanie na działce  

nr 130/2 rowu odwadniającego wspomnianą drogę. Zatem docelowo przedmiotowa działka 

zostanie zajęta pod poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3521S. 

Zgodnie z art. 24 ust.5c ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu 

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1014), nieruchomości 

wchodzące w skład zasobu, zajęte pod drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie oraz grunty 

przeznaczone na te cele w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, Agencja może,  

w drodze umowy, nieodpłatnie przekazać na własność jednostce samorządu terytorialnego. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik nie obejmuje 

przedmiotowej nieruchomości, niemniej zgodnie z ostateczną decyzją Wójta Gminy Rudnik 

nr IRI.6733.4.2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r., na przedmiotowej działce ustalono lokalizację 

inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie drogi powiatowej 3521S Szonowice  

- Modzurów, polegającej m.in. na budowie rowów melioracyjno-odwadniających. Zważając 

na powyższe istnieje możliwość nieodpłatnego nabycia własności ww. działki na rzecz 

Powiatu Raciborskiego. 
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Nieodpłatne przekazanie ww. działki nastąpi w drodze umowy cywilnej, zawartej w formie 

aktu notarialnego. Koszty jego sporządzenia poniesie strona nabywająca czyli Powiat 

Raciborski. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz 

Powiatu Raciborskiego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej  

w Szonowicach. 

Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

wyznaczenia przedstawiciela powiatu raciborskiego w organie kolegialnym – Konwencie 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. 

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

276522. 

Sekretarz Powiatu wyjaśniła, że w przedmiotowym projekcie uchwały wyznacza się 

Wicestarostę Marka Kurpisa na przedstawiciela powiatu raciborskiego w organie kolegialnym 

- Konwencie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. W przypadku 

niemożności reprezentowania powiatu raciborskiego przez Wicestarostę upoważnia się 

Starostę Ryszarda Winiarskiego do reprezentowania powiatu raciborskiego  

oraz uczestniczenia w pracach ww. organu. Jednocześnie określono, że traci moc Uchwała  

Nr 65/291/2016 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie 

wyznaczenia przedstawiciela powiatu raciborskiego w organie kolegialnym - Konwencie 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawiciela powiatu 

raciborskiego w organie kolegialnym – Konwencie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

wzoru wniosku o przyznanie dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD…”  

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

274941. 

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

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

dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD…” w dziedzinie kultury. 

Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zaprezentował dodatkowy 

projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie 

części nieruchomości w użyczenie. 

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

277082. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przypomniał, że Dom Pomocy 

Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu jest trwałym zarządcą nieruchomości stanowiącej 

własność Powiatu Raciborskiego, położonej w Raciborzu przy ul. Grzonki 1. 

Pismem z dnia 19 lipca 2016 r., uzupełnionym następnie pismem z dnia 21 lipca 2016 r., 

Zastępca Dyrektora ww. jednostki organizacyjnej wystąpił o wyrażenie zgody na zawarcie 

umowy użyczenia dwóch pomieszczeń biurowych, na czas nieoznaczony, na rzecz 

Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku,  

z przeznaczeniem na organizowanie posiedzeń składu orzekającego dla mieszkańców Powiatu 

Raciborskiego.  

Zgodnie z art. 43 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami jednostka organizacyjna ma prawo korzystania z nieruchomości oddanej  

w trwały zarząd, a w szczególności do oddania nieruchomości lub jej części w użyczenie  

na czas nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd, z równoczesnym 

zawiadomieniem właściwego organu i organu nadzorującego, jeżeli umowa jest zawierana  

na czas oznaczony do 3 lat, albo za zgodą tych organów, jeżeli umowa jest zawierana na czas 

oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony. 

Użyczenie części ww. nieruchomości służyć będzie lokalnej społeczności i umożliwi 

organizowanie posiedzeń składów orzekających o niepełnosprawności mieszkańców Powiatu 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części 

nieruchomości w użyczenie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Ad. 6 

 

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 

276299. 

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

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

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu.  

 

Skarbnik Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

raportów z przedkładanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu Raciborskiego 

za II kwartał 2016 r. 

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

277032. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że sprawozdania za II kwartał 2016 r. korygowały  

nw. jednostki organizacyjne: 

1) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu                                      

– w sprawozdaniu Rb-27S błędnie ujęto kwotę należności wymagalnych  

oraz w sprawozdaniu Rb-50 korygowano błędnie wpisany dział i rozdział klasyfikacji 

budżetowej, 

2) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu – w sprawozdaniu Rb-50 

korygowano błędnie wpisane paragrafy,  

3) Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu – dokonano dwóch korekt sprawozdania 

Rb-N, ponieważ było niezgodne ze sprawozdaniem Rb-27S, 
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4) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach – korygowano sprawozdanie Rb-N, 

ponieważ było niezgodne ze sprawozdaniem Rb-27S. Pliki sprawozdań w wersji 

elektronicznej zostały wysłane błędne (dotyczyły innego m-ca). 

 

Skarbnik Powiatu przekazała, że pouczyła ustnie główne księgowe ww. jednostek 

organizacyjnych o konieczności dokładania większej staranności przy sporządzaniu 

sprawozdań.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o sprawozdaniach jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego z zakresu dochodów i wydatków za II kwartał  

2016 r. Jednocześnie polecił Skarbnikowi Powiatu przedstawić kwestię dot. uchybień  

i nieprawidłowości występujących w sprawozdaniach na najbliższej naradzie z dyrektorami 

szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. założeń  

do projektu budżetu Powiatu Raciborskiego na 2017 rok. 

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

277223. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do omówienia karty informacyjnej dot. założeń 

do projektu budżetu Powiatu Raciborskiego na 2017 rok powróci na kolejnym posiedzeniu. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. zaakceptowania 

regulaminu sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami 

zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo –

 wychowawczymi. 

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

276420. 

Wicestarosta przypomniał, że w maju 2016 r. Zarząd Powiatu Raciborskiego zatwierdził  

zmiany regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu polegające  

m.in. na realizacji zadania kontroli pieczy zastępczej przez pracownika Referatu Spraw 

Społecznych. Zadanie dotychczas wykonywane było przez Dyrektora PCPR w Raciborzu.  

W związku z powyższym, Referat przygotował zasady sprawowania kontroli  

nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi 

rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo –wychowawczymi. Określają one 
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szczegółowe warunki i tryb sprawowania kontroli przez osobę upoważnioną przez Zarząd 

Powiatu Raciborskiego nad: 

1) organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu raciborskiego;  

2) rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami 

opiekuńczo – wychowawczymi objętymi nadzorem przez Powiat Raciborski. 

Działalność kontrolna wobec rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka                             

oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych może być realizowana w formach:  

1) kontroli obligatoryjnych, które mają: 

a) w szczególności zbadać jakość wykonywanej pracy przez rodzinę zastępczą, 

prowadzących rodzinny dom dziecka oraz placówkę opiekuńczo – wychowawczą,  

jak również warunki bytowe w jakich przebywają dzieci, 

b) jednolity charakter dla wszystkich rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka  

oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych; 

2) kontroli doraźnych, w celu sprawdzenia informacji świadczących o ewentualnych 

nieprawidłowościach, zaniedbaniach oraz możliwości zagrożenia życia i zdrowia dziecka 

przebywającego w pieczy zastępczej. 

 

Sekretarz Powiatu dodała, że w załączniku karty informacyjnej przedstawiono wstępną, 

przygotowaną przez Referat Spraw Społecznych propozycję zasad sprawowania kontroli  

nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi 

rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi. Zasady te, a nie jak 

błędnie wpisano w karcie informacyjnej regulamin, po przeprowadzeniu stosownych 

konsultacji zostaną przedstawione na jedno z kolejnych posiedzeń w formie uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego.  

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował zasady sprawowania kontroli  

nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi 

rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi i wyraził zgodę  

na ich przekazanie do tych, którzy będą objęci kontrolą oraz Stowarzyszenia Rodzin 

Zastępczych „Przyjazny Dom” z Krzyżanowic oraz Referatu Audytu i Kontroli, celem 

konsultacji. Następnie Kierownik Referatu Spraw Społecznych przygotuje stosowny projekt 

uchwały Zarządu. 
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Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami  

dot. ustalenia i wypłaty odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości 

stanowiącej dotychczas własność Powiatu Raciborskiego, zajętej pod pas drogi publicznej 

gminnej – ulicy Zamkowej w Raciborzu, która z mocy prawa przeszła  

z dniem 26 lutego 2016 r. na własność Gminy Miasta Racibórz 

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

275455. 

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

i wypłaty odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości stanowiącej 

dotychczas własność Powiatu Raciborskiego, zajętej pod pas drogi publicznej gminnej – ulicy 

Zamkowej w Raciborzu, która z mocy prawa przeszła z dniem 26 lutego 2016 r. na własność 

Gminy Miasta Racibórz: 

1) zaakceptował wartości rynkowe działek nr nr 139/12 i 282/49, ustalone w operacie 

szacunkowym z dnia 23 czerwca 2016 r., sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego 

Małgorzatę Szombara, na zlecenie Gminy Miasta Racibórz; 

2) nie zgodził się na rezygnację z obowiązku wnoszenia przez Gminę Miasta Racibórz  

na rzecz Powiatu Raciborskiego dopłaty w wysokości 100,00 zł z tytułu różnicy  

w wartości nieruchomości wywłaszczonej i nieruchomości stanowiącej odszkodowanie. 

 

Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami zintensyfikować 

działania mające na celu komunalizację nieruchomości stanowiących własność Skarbu 

Państwa, a położonych na terenie Gminy Miasta Racibórz (w tym m.in. zainicjować stosowne 

postępowania komunalizacyjne w ŚUW w Katowicach). 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek 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 

275701. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przekazał, że Referat Ochrony 

Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa przystąpił do opracowania projektu „Programu 

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

na lata 2021-2024”. Projekty programów ochrony środowiska mogą wymagać konieczności 
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przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w myśl przepisu Działu 

IV ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania          

na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353). Niemniej jednak ustawa przewiduje 

możliwość odstąpienia od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Pismem                                      

nr WOOŚ.410.226.2016.BM z 25 maja 2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska     

w Katowicach uzgodnił „brak potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko dla projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Raciborskiego        

na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

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

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia 

zgody na przyłączenie budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Jana 14  

w Raciborzu do sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Jastrzębiu 

Zdroju.   

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

277138. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zdecydował, że do omówienia karty informacyjnej  

dot. wyrażenia zgody na przyłączenie budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy 

ul. Jana 14 w Raciborzu do sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.  

w Jastrzębiu Zdroju powróci na kolejnym posiedzeniu.  

 

Nawiązując do wcześniej omawianej karty informacyjnej Referatu Spraw Społecznych  

dot. zaakceptowania regulaminu sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy 

zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka  oraz placówkami 

opiekuńczo – wychowawczymi Wicestarosta przedstawił zapytanie ofertowe z zakresu 

sprawowania kontroli w pieczy zastępczej.  

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na współudziale w sprawowaniu kontroli                          

nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka                                      
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oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi objętymi nadzorem przez Powiat 

Raciborski.  

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który spełnia następujące warunki: 

1) posiada tytuł zawodowy magistra z zakresu pedagogiki, pedagogiki specjalnej, 

psychologii; 

2) posiada ukończone studnia podyplomowe, szkolenia, kursy z zakresu pracy                              

z dziećmi i młodzieżą; 

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie pedagoga lub psychologa albo 

trzyletni staż pracy z dziećmi lub z rodziną w jednostkach organizacyjnych wsparcia 

rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

Ww. zapytanie znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 277121.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował zapytanie ofertowe z zakresu sprawowania 

kontroli w pieczy zastępczej. 

 

Starosta zapoznał zebranych z pismem Ministra Zdrowia nr UZ-PR.716.57.2016.MM  

z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie warunków realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej przez Szpital Rejonowy im. Józefa Rostka w Raciborzu. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 276376. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Ministra Zdrowia  

nr UZ-PR.716.57.2016.MM z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie warunków realizacji umowy  

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Szpital Rejonowy im. Józefa Rostka  

w Raciborzu oraz postanowił, że zostanie ono przedstawione na sesji w dniu 30 sierpnia  

2016 r.  

 

Ad. 7 

 

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

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

kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XIX/181/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie  

nadania tytułu i medalu „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego” – uzupełnienie. 

Jak przypomniał Starosta Uchwała wraz z medalem „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego” 

została wręczona Panu Thomasowi Gemkemu przez Przewodniczącego Rady Powiatu 
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Raciborskiego podczas uroczystości jubileuszu 15-lecia partnerstwa powiatu raciborskiego  

i Märkischer Kreis, która odbyła się 17 czerwca 2016 r. w Zamku Piastowskim w Raciborzu.  

Uchwała została zrealizowana.  

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

277309. 

 

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. …………………………….. 

3. Andrzej Chroboczek – Członek Zarządu  

4. ------------------------------------------------- 

5. Piotr Olender – Członek Zarządu  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 lipca 2016 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 lipca 2016 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatrudnienia Dyrektora Domu 

Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu w celu zastępstwa pracownika w czasie 

jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierownika jednostki 

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu  

przez Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu 

Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu do składania w imieniu powiatu 

oświadczeń woli w sprawach spadkowych dotyczących ustanowienia kuratora spadku. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie cofnięcia upoważnienia do składania 

oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu przez Dom 

Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu podczas nieobecności dyrektora. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia do składania 

oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności powiatu  

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu podczas nieobecności 

dyrektora. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

określenia uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu Powiatu 

Raciborskiego, składania oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych 

oraz związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego  

do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych związanych  

z realizacją zadań jednostki w roku 2016. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego  

do zaciągania zobowiązań z tytułu umów wieloletnich wykraczających poza rok 

budżetowy 2016. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego  
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do umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności 

cywilnoprawnych przypadających jednostce. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2016 rok. 

13. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2016. 

14. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wysokości cen i opłat za usługi  

o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z urządzeń i obiektów  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

15. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży w drodze rokowań 

nieruchomości zabudowanej, położonej w Raciborzu przy ulicy Kombatantów 5, 

stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

16. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji w celu sprzedaży 

w drodze rokowań nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego, 

położonej w Raciborzu przy ul. Kombatantów 5. 

17. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz 

Powiatu Raciborskiego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej 

w Szonowicach. 

18. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyznaczenia przedstawiciela 

powiatu raciborskiego w organie kolegialnym – Konwencie Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Raciborzu. 

19. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia wzoru wniosku  

o przyznanie dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD…” w dziedzinie 

kultury. 

20. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie części 

nieruchomości w użyczenie. 


