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OR.II.0022.1.43.2016 

PROTOKÓŁ  NR 103/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 7 listopada 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 102/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 25 października 2016 r.  

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

od 01.01.2016 r. do 30.09.2016 r., bilansu na dzień 30.09.2016 r., opisu sytuacji 

finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec września 

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

30.09.2016 r. 

3. Karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego dot. zapoznania się z protokołem  

z posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.  

z 20 października 2016 r. oraz analizy kwartalnej informacji o spółce za III kwartał 2016 r. 

4. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

5. Karta informacyjna Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  

dot. Powiatowego Programu Ochrony Środowiska. 

6. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

7. Sprawy różne. 

8. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Starosta rozszerzył porządek posiedzenia o dodatkowy projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
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Raciborskiego na lata 2017-2020, z perspektywą na lata 2021-2024”, który został dostarczony 

zebranym w dniu dzisiejszym.  

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 poinformował, że w dzisiejszym posiedzeniu udział weźmie Prezes Zarządu 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Raciborzu Damian Knura, celem omówienia kwartalnej informacji  

o Spółce na dzień 30 września 2016 r. W związku z powyższym w pkt 3 protokołu zostanie 

przedstawiona karta informacyjna Wydziału Organizacyjnego w ww. sprawie.  

 

Starosta poinformował, że kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 15 listopada  

2016 r. o godz. 07.30. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 102/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 25 października  

2016 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią, po uzupełnieniu treści na str. 7.  

 

Ad. 2 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. rachunku zysków  

i strat za okres od 01.01.2016 r. do 30.09.2016 r., bilansu na dzień 30.09.2016 r., opisu 

sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec 

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

30.09.2016 r. 

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

290055.  

Szczegółowych informacji udzielił obecny w tej części posiedzenia Dyrektor Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu Ryszard Rudnik.  

Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu Ryszard Rudnik poinformował,  

że na dzień 30 września 2016 r. przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi wyniosły 

49 490 585,13 zł, a w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniosły 45 663 597,47 zł 



 

 

3 

(wzrost o 3 826 987,66 zł). Z kolei koszty działalności operacyjnej na dzień 30 września br. 

wyniosły 57 641 207,62 zł, a w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniosły  

54 340 095,14 zł (wzrost o 3 301 112,48 zł).  

Największy wzrost kosztów działalności operacyjnej w omawianym okresie nastąpił  

w grupie zużycie materiałów i energii, tj. o kwotę 906 183,07 zł i w grupie usługi obce, 

(świadczone przez firmy zewnętrzne), tj. o kwotę 1 616 560,34 zł. Koszty w grupie usługi 

obce wzrosły o ok. 700 000,00 zł z powodu wzrostu płacy minimalnej w 2016 r.  

Zgodnie z przewidywaniami Dyrektora w 2017 r. z tego powodu koszty wzrosną  

o ok. 900 000,00 zł. Na wzrost kosztów o kwotę ok. 100 000,00 zł ma również wpływ 

podniesienie płacy minimalnej dla pracowników Szpitala oraz wydatki na usługi związane  

z zapewnieniem dyżurów.  

Dyrektor Rudnik poinformował, że iż na koniec września bieżącego roku Zakład zanotował 

stratę w wysokości 6 634 700,28 zł, jest to wielkość o 271 178,00 zł wyższa od straty  

w analogicznym okresie 2015 roku wynoszącej 6 363 522,28 zł. 

Dyrektor zwrócił uwagę na fakt, iż świadczenia wykonane ponad limit za III kw. br. wynoszą 

ok. 3 516 000,00 zł, w tym w zakresie leczenia szpitalnego zamykają się kwotą  

ok. 3 000 000,00 zł. Wielkości te są podobne do wielkości roku ubiegłego i w opinii 

Dyrektora świadczy to o tym, iż kontrakt został niedoszacowany na kwotę ok. 1 800 000,00 zł 

m.in. w zakresie interny, pediatrii i neurologii. Prowadzone do tej pory negocjacje  

z Narodowym Funduszem Zdrowia spowodowały wzrost kontraktu na koniec I półrocza br.  

o kwotę ok. 1 000 000,00 zł, trwają kolejne negocjacje lecz na dzisiaj trudno określić ich 

wynik. W związku z powyższym Dyrektor ocenił, iż tzw. nadwykonania na koniec 2016 r. 

mogą wynieść ok. 3 500 000,00 zł, dodając, że będzie to kwota porównywalna z rokiem 2015.  

Dyrektor poinformował, że zobowiązania ogółem na dzień 30 września 2016 r. wynosiły 

27 055 965,38 zł, a zobowiązania wymagalne – 4 213 908,31 zł.  

Dyrektor przekazał, że Szpital otrzymał informację, iż w 2017 r. Narodowy Fundusz Zdrowia 

przewiduje finansowanie poszczególnych działalności Szpitala na poziomie 2016 r.  

W ocenie Dyrektora Szpital Rejonowy im. dr. J. Rostka w Raciborzu znajdzie się  

w przewidzianej do utworzenia sieci szpitali, gdyż w raciborskim Szpitalu położony jest duży 

nacisk na jakość wykonywanych świadczeń zdrowotnych.  

Ponadto Dyrektor poinformował, że na najbliższym posiedzeniu Rady Społecznej przedstawi 

informację nt. obsady personelu medycznego Zakładu. Obecnie w Szpitalu pracuje  
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150 lekarzy w różnej formie zatrudnienia. Cześć z nich jest zatrudniona na umowy o pracę  

na 71 etatach, pozostali zatrudnieni są na kontraktach. Szpital posiada pełną obsadę stanowisk  

pielęgniarskich na poszczególnych oddziałach, mimo że wskaźnik chorobowego wśród tej 

grupy zawodowej jest duży.  

Dyrektor poinformował, że w toku przeprowadzonego postępowania konkursowego  

na „Świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki obrazowej na rzecz Szpitala Rejonowego 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu w zakresie diagnostyki obrazowej: RTG, USG, TK,  

wraz z przejęciem pracowników Udzielającego Zamówienie, z zakupem aparatury i sprzętu 

medycznego oraz udostępnieniem Przyjmującemu Zamówienie pomieszczeń na podstawie 

umowy najmu na czas trwania umowy na świadczenia medyczne” wybrano ofertę złożoną 

przez: TOMMA Diagnostyka Obrazowa S.A. Niepruszewo, ul. Modrzewiowa 3, Buk.  

Przewidywana wartość usług, jakie Szpital zakupi od ww. firmy w okresie 5 lat wyniesie  

ok. 14 900 000,00 zł. Firma ta odkupi za kwotę 1 136 000,00 zł obecnie użytkowaną  

przez Szpital aparaturę i sprzęt medyczny oraz wydzierżawi pomieszczenia za kwotę  

ok. 14 000,00 zł miesięcznie.  

W dalszej część posiedzenia zebrani omówili: projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu 

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

oraz projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru podmiotu,  

który dokona badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu sporządzonego  

na dzień 31.12.2016 r. 

Po dyskusji postanowiono, że Zarząd zaproponuje Radzie, aby badanie sprawozdania  

za rok 2016 wykonała jedna z niżej wymienionych firm: 

1) SIMAR LTD Sp. z o.o., Rybnik ul. Smolna 25 – 7 000,00 zł + VAT;  

2) Krystyna Adamska – Biegły Rewident, Racibórz ul. Katowicka 21/18 – 10 000,00 zł  

+ VAT.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Dyrektora Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu nr NGF/50/11/16 z dnia 4 listopada 2016 r. dot. wyrażenia zgody  

na uruchomienie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w wysokości 1 000 000,00 zł 

oraz polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych i Skarbnikowi Powiatu przygotować 
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w ww. sprawie kartę informacyjną na kolejne posiedzenie. Szczegółowych informacji udzieli 

Wicestarosta.  

Nawiązując do wcześniejszych ustaleń Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Spraw 

Społecznych przygotować na kolejne posiedzenie kartę informacyjną dot. wniosku Dyrektora 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu o umorzenie pożyczki wraz z odsetkami zgodnie z umową 

nr ZS.8023.1.1.2016 z dnia 4 stycznia 2016 r.  

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

od 01.01.2016 r. do 30.09.2016 r., bilansem na dzień 30.09.2016 r., opisem sytuacji 

finansowej, zestawieniem zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec września 

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

30.09.2016 r. postanawiając o prowadzeniu dalszego monitorowania sytuacji finansowej 

Szpitala.  

W tym momencie Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu opuścił spotkanie.  

 

Ad. 3  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego dot. zapoznania się  

z protokołem z posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej 

Sp. z o.o. z 20 października 2016 r. oraz analizy kwartalnej informacji o spółce za III kwartał 

2016 r. 

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

290497.  

Obecny w tej części posiedzenia Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu  

Damian Knura omówił kwartalną informację o Spółce na dzień 30 września 2016 r.  

Prezes Zarządu Damian Knura przekazał, że strata netto w III kwartale 2016 r. wynosi 

285 469,20 zł. Starta ta wystąpiła, gdyż w okresie wakacyjnym Spółka nie sprzedaje biletów 

szkolnych, co jest jej głównym przychodem. W roku 2016 w miesiącach lipiec-sierpień stratę 

powiększyło wypłacenie odprawy w związku z odwołaniem ze stanowiska Prezesa Zarządu 

Kazimierza Kitlińskiego w wysokości 3 - krotności wynagrodzenia miesięcznego, 

wymagalnej z dniem rozwiązania umowy o pracę oraz nagrody rocznej za 2015 rok  

w wysokości 2,5 - krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia uzyskanego  

przez Prezesa Zarządu w 2015 roku. 
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Ponadto były Prezes Zarządu podjął decyzję o uruchomieniu w 2016 r. Zakładowego 

Funduszu Świadczeń Socjalnych i wypłacie nagród jubileuszowych dla pracowników,  

co również spowodowało wzrost kosztów. 

Zdaniem Prezesa Zarządu Damiana Knury część ww. straty w wysokości ok. 150 000,00 zł 

została zniwelowana w październiku 2016 r. Ponadto po uzgodnieniach ze związkami 

zawodowymi od 1 października 2016 r. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został 

zawieszony. Prezes Zarządu zwrócił uwagę, że przychody, które są sekwencją ceny i ilości 

pasażerów statystycznie pokazują, że ilość sprzedanych biletów do roku ubiegłego spadła. 

Jest to spowodowane m.in. tym, że Spółka nie obsługuje przewozów uczniów klas 

pierwszych szkół podstawowych. W ocenie Prezesa Zarządu, Spółka jest w stanie „odrobić” 

aktualną stratę do końca roku. Podejmowane są działania mające na celu obniżenie kosztów 

działalności Spółki. Kończąc swą wypowiedź Prezes Zarządu zapoznał zebranych  

z aktualną sytuacją w zakresie taboru autobusowego.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

1) zapoznał się protokołem nr 3/20.10./2016 z przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Raciborzu odbytego w dniu 20 października 2016 r. w siedzibie 

Spółki, w tym z informacją o bieżącej sytuacji ekonomicznej Spółki,  

2) przyjął kwartalną informację o Spółce na dzień 30 września 2016 r.  

3) postanowił o bieżącym monitorowaniu wyników i analizie danych finansowych Spółki. 

W tym momencie Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej  

w Raciborzu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu opuścił spotkanie.  

 

Ad. 4 

 

Starosta omówił: 

1) kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. wyboru podmiotu, który dokona 

badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu sporządzonego  

na dzień 31.12.2016 r. (ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym 

Mdok pod numerem UID 289691),  

2) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru podmiotu, który dokona 

badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
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Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu sporządzonego  

na dzień 31.12.2016 r. (ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym 

Mdok pod numerem UID 289692).  

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 wyboru podmiotu, który dokona badania sprawozdania finansowego 

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

Rostka w Raciborzu sporządzonego na dzień 31.12.2016 r. oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 29 listopada 2016 r.  

Jednocześnie Zarząd ustalił, iż zaproponuje Radzie, aby badanie sprawozdania za rok 2016 

wykonała jedna z niżej wymienionych firm: 

1) SIMAR LTD Sp. z o.o., Rybnik ul. Smolna 25 – 7 000,00 zł + VAT;  

2) Krystyna Adamska – Biegły Rewident, Racibórz ul. Katowicka 21/18 – 10 000,00 zł  

+ VAT. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

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

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

289891. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu 

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

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

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatwierdzenia Programu Polityki Zdrowotnej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 - 2020  

pn. „Po radosne macierzyństwo”. 

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

289884. 
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Skarbnik Powiatu dodała, że Program Polityki Zdrowotnej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2017 - 2020 pn. „Po radosne macierzyństwo” należy wprowadzić do WPF-u  

na najbliższej sesji. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia Programu Polityki Zdrowotnej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2017 - 2020 pn. „Po radosne macierzyństwo” oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 29 listopada 2016 r. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawił projekt uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat  

za przechowywanie pojazdów w 2017 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

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

289702. 

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 ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie 

pojazdów w 2017 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 29 listopada 2016 r.  

 

Ad. 5 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek omówił: 

1) kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  

dot. Powiatowego Programu Ochrony Środowiska, która znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 291303,  

2) dodatkowy projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia „Programu 

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

na lata 2021-2024”, który znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem 

UID 291668. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przypomniał, że Zarząd 

Powiatu Raciborskiego na posiedzeniu w dniu 15 marca 2016 r. polecił Referatowi Ochrony 
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Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa przygotować projekt „Programu Ochrony 

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

Jednocześnie zaakceptował propozycję, aby sporządzone dokumenty, po zaopiniowaniu 

przekazać na listopadowe posiedzenie Rady Powiatu Raciborskiego, którego tematem 

wiodącym będzie „Stan środowiska w Powiecie Raciborskim”.  

Opracowany projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Raciborskiego  

na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” został pozytywnie zaopiniowany  

przez Zarząd Województwa Śląskiego (Uchwała Zarządu Województwa Śląskiego  

Nr 2092/147/V/2016 z dnia 13 października 2016 r.).  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zaproponował, aby Zarząd 

przyjął i przekazał na listopadowe posiedzenie Rady Powiatu Raciborskiego, którego 

tematem wiodącym będzie „Stan środowiska w Powiecie Raciborskim”, „Program Ochrony 

Środowiska dla Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata            

2021-2024”, który szczegółowo opisuje stan środowiska na terenie Powiatu Raciborskiego. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Raciborskiego na lata 2017-2020, z perspektywą na lata 2021-2024” oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 29 listopada 2016 r., po wniesieniu drobnej autopoprawki  

na str. 86 załącznika do ww. projektu uchwały. 

 

Ad. 6 

 

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 

291438. 

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. 
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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 

291435. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego, po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie zmiany 

rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na rok 2016, na wniosek Skarbnika Powiatu, wniósł do niego 

autopoprawki polegające na tym że w Rozdziale 85156 zmniejsza się o kwotę 4 586,00 zł 

plan wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach na wniosek Dyrektora  

oraz zwiększa się o ww. kwotę plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu,  

z przeznaczeniem na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu 

państwa za osoby uprawnione.  

Po zmianie, 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. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawił projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 6  

mieszczącego się w budynku położonym w Raciborzu przy ul. Ludwika 4, stanowiącego 

własność Powiatu Raciborskiego. 

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

290815. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zaproponował, aby sprzedać  

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal użytkowy nr 6 o pow. 184,81 m²  

wraz z udziałem wynoszącym 1869/10000 w części wspólnej, którą stanowi grunt oznaczony 

jako działka nr 2213/160, k.m.4, obręb Racibórz, o pow. 0,0555 ha, oraz części budynku  

i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Cena wywoławcza  

ww. nieruchomości wynosi 250 000,00 zł brutto. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 6 
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mieszczącego się w budynku położonym w Raciborzu przy ul. Ludwika 4, stanowiącego 

własność Powiatu Raciborskiego. 

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

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia wysokości opłat pobieranych za kształcenie 

prowadzone w formach pozaszkolnych przez Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu. 

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

289683. 

Wicestarosta przypomniał, że Zarząd Powiatu Raciborskiego w dniu 13 października 2016 r. 

podjął Uchwałę Nr 100/475/2016 w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat pobieranych  

za kształcenie prowadzone w formach pozaszkolnych przez Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu. Na skutek oczywistej omyłki 

pisarskiej zachodzi konieczność zmiany przedmiotowej uchwały. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

zatwierdzenia wysokości opłat pobieranych za kształcenie prowadzone w formach 

pozaszkolnych przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”  

w Raciborzu. 

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

 

Ad. 7 

 

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 

291304.  

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

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

nr 1 w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”  

w Raciborzu, Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, Międzyszkolnego Ośrodka 



 

 

12 

Sportowego w Raciborzu, Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, Domu Pomocy 

Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu, Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu, Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu  

dot. zmiany w kalendarzu imprez sportowych odbywających się pod Patronatem Starosty 

Raciborskiego w 2016 r. 

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

291169.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego pozytywnie rozpatrzył prośbę Prezesa sekcji Racibórz Klubu 

Sztuk Walki i wpisał do kalendarza imprez sportowych odbywających się pod Patronatem 

Starosty Raciborskiego zaplanowanych na 2016 r. Galę z okazji Jubileuszu 25 – lecia 

istnienia i działalności sekcji Pszczyńskiej Akademii Sztuk Walki w Raciborzu. Ponadto 

udzielił  wsparcia finansowego polegającego na sfinansowaniu kosztów wynajmu Domu 

Kultury  Strzecha w wysokości 500,00 zł w ramach środków będących w dyspozycji Referatu 

Promocji i Rozwoju Powiatu. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu  

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 

291196.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego pozytywnie rozpatrzył prośbę Dyrektora Państwowej Szkoły 

Muzycznej I st. im. Stanisława Moniuszki w Raciborzu i wpisał do kalendarza imprez 

kulturalnych odbywających się pod patronatem Starosty Raciborskiego zaplanowanych  

na 2016 r. Wojewódzki Konkurs Akordeonowy Uczniów Szkół Muzycznych I i II Stopnia. 

Ponadto udzielił wsparcia finansowego przeznaczonego na pomoc w jego organizacji  

w wysokości 700,00 zł w ramach środków będących w dyspozycji Referatu Promocji  

i Rozwoju Powiatu. 
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Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zaprezentował  

kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  

dot. przekazania „Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Gminy Racibórz  

za lata 2014-2015”. 

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

291306.  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek poinformował, że wypełniając 

ustawowy obowiązek wynikający z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska Prezydent Miasta Raciborza pismem z dnia 10 października 2016 r. 

przekazał „Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Racibórz  

za lata 2014-2015”.  

Oceniając dotychczasowy stan realizacji zadań zapisanych w harmonogramach „Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy Racibórz na lata 2008-2015” można stwierdzić, że zadania 

na bieżąco są realizowane, dowodem na to są wskaźniki efektywności zamieszczone                                       

w „Raporcie…”. Gmina Racibórz sukcesywnie realizuje zadania, kładąc szczególny nacisk                          

na remonty i modernizacje dróg, chodników a także termomodernizacje obiektów 

dydaktycznych i użyteczności publicznej, wymianę nieekologicznych źródeł ciepła                            

w gospodarstwach domowych mieszkańców, a także montaż odnawialnych źródeł energii 

oraz działania dostosowujące do wymogów ustawy o utrzymaniu porządku w gminach.   

„Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Racibórz  

za lata 2014-2015” znajduje się do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki 

Wodnej i Rolnictwa tut. Starostwa.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął do wiadomości „Raport z wykonania Programu 

Ochrony Środowiska Gminy Racibórz za lata 2014-2015”. 

 

Starosta omówił interpelacje złożone przez radnych na XXIII sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 25 października 2016 r., które znajdują się w systemie informatycznym 

Mdok pod numerem UID 291035.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów 

udzielić odpowiedzi na interpelacje zgłoszone przez Przewodniczącego Rady Adama Wajdę 

oraz radnego Dawida Wacławczyka na sesji w dniu 25 października 2016 r.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Międzyszkolnego 

Ośrodka Sportowego w Raciborzu nr MOS 3021.01.24.2016 z dnia 31 października 2016 r., 

przedstawionym przez Skarbnika Powiatu, zwiększył budżet jednostki o kwotę 850,00 zł, 

przekazując ją z II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu, z przeznaczeniem na szkolenia 

pracowników. O powyższym Wydział Finansowy poinformuje jednostki.  

 

Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z informacją o wyniku czynności wyjaśniająco-

sprawdzających otrzymaną od Wicemarszałka Województwa Śląskiego Stanisława Dąbrowy 

(pismo nr KA-ZK.KW-00080/16 z dnia 25 października 2016 r.). W informacji tej 

przekazano, że Wydział Kontroli Urzędu Marszałkowskiego przeprowadził czynności 

wyjaśniająco-sprawdzające w Wydziale Terenów Wiejskich w zakresie prawidłowości naboru 

i oceny wniosków w sprawie przyznania pomocy dla operacji typu „Budowa lub 

modernizacja dróg lokalnych” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020, działanie: 7. „Podstawowe usługi i odnowa wsi  

na obszarach wiejskich”, poddziałanie: 7.2. „Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem  

lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię 

odnawialną i w oszczędzanie energii”. Sprawdzeniem objęto dokumentację dotyczącą 

procedury rozpatrzenia 6 losowo wybranych wniosków o udzielenie pomocy dla ww. typu 

operacji złożonych przez: Gminę Krzyżanowice, Gminę Kobiór, Gminę Koszęcin, Gminę 

Pietrowice Wielkie, Gminę Kornowac oraz Powiat Raciborski. Nie stwierdzono 

nieprawidłowości.  

 

Ad. 8 

 

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

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

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXIII/215/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 października 2016 r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację.  

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

291109. 
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Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

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

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXIII/216/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 października 2016 r. w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2016 – 2025. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację.  

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

291110. 

 

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

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

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXIII/217/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 października 2016 r. w sprawie 

określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wyodrębnionym 

rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu 

finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację.  

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

291428. 

 

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

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

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXIII/218/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 października 2016 r. w sprawie 

określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, 

odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty  

za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka umieszczonego w zakładzie opiekuńczo  

– leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji 

leczniczej. 
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Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację.  

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

291097. 

 

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

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

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXIII/219/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 października 2016 r. w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację.  

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

291096. 

 

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

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

kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XVIII/173/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie 

przystąpienia powiatu raciborskiego do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich  

– uzupełnienie. 

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

291518. 

Nawiązując do ww. karty informacyjnej, Wicestarosta przekazał, że 21 października 2016 r. 

w Zamku Piastowskim w Raciborzu podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy 

Powiatem Raciborskim a Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Gmin Cysterskich z siedzibą  

w Bierzwniku.  

Porozumienie podpisali Grażyna Wójcik, dyrektor Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej  

i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu (osoba upoważniona  

do reprezentowania samorządu powiatowego) i Sebastian Staniszewski - Przewodniczący 

Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich, zastępca burmistrza Gminy 

Wąchock. 
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W uroczystości udział wzięli jeszcze m. in. Rita Serafin - przewodnicząca Ogólnopolskiego 

Stowarzyszenia Gmin Cysterskich, Dominik Klimanek – członek Zarządu Ogólnopolskiego 

Stowarzyszenia Gmin Cysterskich, wójt Gminy Jemielnica - Marcin Wycisło  

oraz ks. Jan Rosiek - Dyrektor Ośrodka Formacyjno-Edukacyjnego Diecezji Gliwickiej  

w Rudach. 

Przystąpienie powiatu raciborskiego do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich 

umożliwi szerszą promocję powiatu raciborskiego dzięki udziałowi w wydarzeniach  

i kampaniach promocyjnych oraz współpracę w tworzeniu produktów turystycznych ziemi 

raciborskiej. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

19 

Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 7 listopada 2016 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 7 listopada 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 sprzedaży lokalu użytkowego nr 6 

mieszczącego się w budynku położonym w Raciborzu przy ul. Ludwika 4, stanowiącego 

własność Powiatu Raciborskiego. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

zatwierdzenia wysokości opłat pobieranych za kształcenie prowadzone w formach 

pozaszkolnych przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” 

w Raciborzu. 


