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OR.IV.0022.1.22.2017 

PROTOKÓŁ  NR 132/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 13 czerwca 2017 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 131/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 6 czerwca 2017 r.  

2. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2016 r. przez Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu i pokrycia straty 

netto. 

3. Raport o sytuacji ekonomiczno – finansowej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu. 

4. Omówienie wniosku Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 30 maja 2017 r. 

dotyczącego analizy wykonania budżetu powiatu raciborskiego za 2016 rok w kontekście 

stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie wydatkowania środków 

publicznych związanych z pielęgnacją zieleni przydrożnej, wycinką i przycinką drzew. 

5. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

6. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

7. Sprawy różne. 

8. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – przyjął szczegółowy porządek posiedzenia, który stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Starosta przekazał, że kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 20 czerwca 

2017 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 131/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 6 czerwca 

2017 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2016 r. przez Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu  

i pokrycia straty netto. 

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

324549. 

Szczegółowych informacji udzielili obecni w tej części posiedzenia Dyrektor  

Szpitala Rejonowego w Raciborzu Ryszard Rudnik oraz Dyrektor ds. Medycznych  

- lek. med. Elżbieta Wielgos-Karpińska. 

Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu Ryszard Rudnik poinformował,  

że na dzień 31 grudnia 2016 r. przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi wyniosły 

72 133 989,84 zł, a w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniosły 66 254 672,14 zł 

(wzrost o 5 879 317,70 zł). Z kolei koszty działalności operacyjnej na dzień 31 grudnia  

2016 r. wyniosły 78 670 061,18 zł, a w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniosły  

72 772 376,12 zł (wzrost o 5 897 685,06 zł).  

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia  

2016 r. wykazuje stratę netto w kwocie 1 081 074,96 zł, a za rok obrotowy  

od dnia 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazał stratę netto  

w kwocie 4 097 433,59 zł.  Ponieważ strata netto (1 081 074,96 zł) może być pokryta  
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z funduszu Zakładu (5 628 958,65 zł) oraz suma straty netto i amortyzacji (3 916 568,86 zł) 

jest wyższa od bezwzględnej wartości starty netto, nie zachodzi konieczność pokrywania 

przez Powiat Raciborski części ujemnego wyniku finansowego lub podjęcia przez Radę 

Powiatu Raciborskiego uchwały o zmianie formy organizacyjno – prawnej Szpitala.  

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 sprawozdania finansowego sporządzonego  

na dzień 31.12.2016 r. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital 

Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu i pokrycia straty netto oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 26 czerwca 2017 r. 

 

Ad. 3 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. raportu  

o sytuacji ekonomiczno – finansowej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu 

oraz  projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-

finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

323839, a projekt uchwały pod numerem UID 325367. 

Dyrektor Ryszard Rudnik poinformował, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  

z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych  

do sporządzenia analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej sporządzono raport o sytuacji ekonomiczno-

finansowej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka Raciborzu.  

Analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2016 rok przeprowadzono w oparciu  

o punktowe oceny przypisane poszczególnym wskaźnikom wyliczonym zgodnie ze sposobem 

określonym w ww. rozporządzeniu. W wyniku analizy wskaźników sporządzonej  

na podstawie sprawozdania finansowego za 2016 r. przy zastosowaniu metody punktowej 

uzyskano 41 punktów, co stanowi 58,58 % maksymalnej liczby punktów możliwej  

do uzyskania i świadczy o stabilności ekonomiczno-finansowej jednostki.  

Dyrektor zwrócił uwagę na wskaźnik zyskowności, który określa zdolność podmiotu  

do generowania zysków, a zatem ekonomiczną efektywność działalności.  
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Największy problem Szpital ma z uzyskaniem stabilności między dochodami i kosztami. 

Wartości ujemne tego wskaźnika świadczą o generowaniu strat i zadłużaniu się Zakładu.  

Uzyskane wskaźniki płynności w 2016 roku wskazują na występowanie zakłóceń  

w terminowym regulowaniu wymagalnych zobowiązań. Zobowiązania krótkoterminowe 

wynoszą ok. 18 500 000, 00 zł.  

Porównanie rotacji obrotu należnościami w dniach z rotacją obrotu zobowiązań w dniach 

wskaźniki wskazują na zachowanie równowagi.  

Wskaźnik zadłużenia aktywów (%) za 2016 rok wskazuje na brak ryzyka w finansowaniu 

aktywów kapitałami obcymi, a wskaźnik wypłacalności jest jeszcze w normie.  

Dyrektor Ryszard Rudnik dodał, że w 2016 r. przychody netto ze sprzedaży i zrównane  

z nimi w porównaniu do roku 2015 wzrosły o 8,9%, a w stosunku do roku 2014 wzrosły  

o 11 %. Z kolei koszty działalności operacyjnej w 2016 r. w stosunku do roku 2015 wzrosły  

o 8,1 %, a w stosunku do roku 2014 o 9,4 %.  

Przychody wzrastały nieznacznie szybciej niż koszty, co w konsekwencji spowodowało 

zwiększenie wyniku ze sprzedaży o 0,3 % w porównaniu z rokiem poprzednim, natomiast  

w porównaniu z rokiem 2015 nastąpił spadek wyniku na sprzedaży o 5%. Pozostałe 

przychody operacyjne zwiększyły się o 1 603 405,52 zł, tj. o 38,6%. Pozostałe koszty 

operacyjne zmniejszyły się o 1 223 986,20 zł, tj. o 82%. Powyższe zmiany wpłynęły  

na ukształtowanie się ujemnego wyniku finansowego netto na poziomie 1 081 074,96 zł, 

niższego od roku ubiegłego o 73,6% i od roku 2015 o 77,3%.  

Dyrektor Ryszard Rudnik poinformował, że na dzień dzisiejszy trudno jest przewidzieć 

przychody w przyszłych okresach. Wprowadzone zmiany dotyczące sposobu organizacji 

ochrony zdrowia oraz finansowania prowadzenia działalności leczniczej wymagają innego 

spojrzenia na procesy zarządzania i planowania. Odstąpienie od finansowania pojedynczych 

procedur na rzecz ryczałtu obejmującego całość opieki zdrowotnej wprowadza nową 

instytucję prawną – system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń. W nowym 

systemie najważniejszy jest pacjent, który ma być potraktowany kompleksowo i komfortowo. 

Szpital w Raciborzu według założeń został zakwalifikowany do II poziomu co oznacza,  

że zostanie objęty ryczałtem budżetowym w całości oprócz tych zakresów, które ustawowo 

wyłączone są z systemu budżetowego (np. endoprotezy stawu biodrowego, zaćmy, porody). 

Inny system finansowania i niezbyt jeszcze jasne zasady ustalania wysokości budżetu  

i sposobu rozliczania powodują duże trudności w planowaniu na okresy przyszłe. IV kwartał 

będzie miał charakter sondażowy.  
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Dyrektor Ryszard Rudnik zwrócił uwagę na fakt, że sytuacja w służbie zdrowia zmieni się 

gdy wejdą w życie przepisy mówiące o minimalnych wynagrodzeniach zasadniczych  

w podmiotach leczniczych, które kompleksowo powinny uregulować sprawy wynagradzania 

służby zdrowia. Przypomniał, że od 24 maja 2017 r. trwa akcja protestacyjna ratowników 

medycznych, którzy chcą uzyskać podwyżkę w takiej wysokości jak pielęgniarki i położne. 

Ministerstwo Zdrowia proponuje, aby druga część podwyżki dla ratowników medycznych 

została sfinansowana z budżetów szpitali.  

Dyrektor poinformował, że w dniu 14 czerwca 2017 r. odbędzie się spotkanie ze związkami 

zawodowymi poświęcone wprowadzeniu podwyżek wynagrodzeń dla lekarzy i pozostałych 

grup zawodowych Szpitala od dnia 1 lipca 2017 r. Przypomniał, że pielęgniarki i położne 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia otrzymują zwiększone wynagrodzenie  

w postaci tzw. dodatku pielęgniarskiego. Dodatek ten do 31 sierpnia 2017 r. wynosi  

681,00 zł, a od dnia 1 września 2017 r. ma wynosić 1 023,00 zł. 

Podwyżki dla pielęgniarek i położnych finansowane są z budżetu państwa za pośrednictwem 

Narodowego Funduszu Zdrowia i wypłacane są w postaci dodatku, który nie wchodzi 

do podstawy wynagradzania. Jak przekazał Dyrektor w trakcie ww. spotkania poruszana 

będzie kwestia związana z włączeniem ww. dodatku do wynagrodzeń zasadniczych  

pielęgniarek i położnych.  

Oceniając wpływy i koszty działalności lecznicy Dyrektor stwierdził, iż jednostki 

samodzielnie nie stać na regulację płac. Podkreślił, iż wzrastają koszty zatrudnienia lekarzy 

na kontraktach oraz koszty w grupie usługi obce z powodu wzrostu płacy minimalnej. Z kolei 

zapowiadana przez rząd podwyżka punktu rozliczeniowego od lipca 2017 r. o 2,00 zł 

prawdopodobnie nie będzie miała miejsca. Dyrektor wyraził obawę, iż wraz ze ewentualnym 

wzrostem wartości punktu rozliczeniowego na świadczeniodawców zostanie przerzucony 

obowiązek pokrycia ze środków własnych obecnych dodatków ministerialnych  

dla pielęgniarek i położnych. Podkreślił, iż wprowadzenie regulacji płac bez dodatkowych 

środków wpłynie dodatkowo na pogorszenie sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala.  

W związku z powyższym Dyrektor Ryszard Rudnik poinformował, że wystąpi z wnioskiem  

o umorzenie pożyczki, jaką Powiat Raciborski udzielił lecznicy w kwocie 2 000 000,00 zł.  

Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego zwrócili uwagę na trudną sytuację finansową 

Powiatu Raciborskiego, w tym na konieczność zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części 

oświatowej subwencji ogólnej za 2012 rok w kwocie 1 067 291,00 zł. Stąd możliwym jest 

umorzenie pożyczki jaką Powiat Raciborski udzielił lecznicy w kwocie 1 000 000,00 zł. 
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Należałoby podjąć wszelkie działania w kierunku zminimalizowania straty Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu, w tym rozważyć likwidację nierentownych oddziałów.  

Dyrektor Ryszard Rudnik zwrócił uwagę na fakt, iż świadczenia wykonane ponad limit  

za I kw. br. są wyjątkowo wysokie i wynoszą tylko w zakresie leczenia szpitalnego  

ok. 3 000 000,00 zł, gdzie w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosiły  

ok. 1 800 000,00 zł. Nie wiadomo czy świadczenia te zostaną zapłacone. Sytuacja jednostki  

w III kwartale bieżącego roku nie ulegnie poprawie. Ponadto reforma służby zdrowia 

przewiduje wiele zmian w funkcjonowaniu lecznicy, w tym konieczność utworzenia nowych 

poradni: anestezjologicznej, pediatrycznej i internistycznej, a co się z tym wiąże zwiększenia 

zatrudnienia lekarzy i pozostałego personelu medycznego.  

W dalszej części spotkania Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu Ryszard Rudnik 

poinformował, że została rozwiązana umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia Śląskim 

Oddziałem w Katowicach za porozumieniem stron na świadczenie nocnej i świątecznej opieki 

zdrowotnej ze skutkiem na koniec czerwca 2017 r. Powodem powyższego był fakt, że Szpital 

uznał za nierealne wymogi kadrowe do spełnienia, w tym przede wszystkim zapewnienie 

wyłącznie lekarzy specjalistów na dyżurach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.  

Jednocześnie, w wyniku przeprowadzonego przez NFZ konkursu, od dnia 1 lipca br. do końca 

września br. świadczeń tych będzie udzielał NZOZ „Centrum Zdrowia” Spółka z o.o.  

w Raciborzu Przychodnia „Ocicka”.  

Szpital Rejonowy w Raciborzu złożył odwołanie od tej decyzji. Jak przekazał Dyrektor 

Ryszard Rudnik NZOZ „Centrum Zdrowia” Spółka z o.o. w Raciborzu wykazał w składanej 

ofercie lekarzy specjalistów zatrudnionych w Szpitalu, którzy jednocześnie oświadczyli,  

że nie wyrazili zgody na podjęcie pracy na rzecz ww. Centrum w ramach świadczenia nocnej 

i świątecznej opieki zdrowotnej. Dyrektor zadeklarował, że o powyższym fakcie zostaną 

poinformowane odpowiednie służby.  

Jak podkreślił Dyrektor Ryszard Rudnik z dniem 1 października 2017 r. świadczenie nocnej  

i świątecznej opieki zdrowotnej wróci do Szpitala, co wynika wprost z przepisów prawa.  

Dyrektor Ryszard Rudnik zapytał czy Zarząd przewiduje wzrost jego wynagrodzenia? 

Starosta odpowiedział, że Zarząd nie rozważał wzrostu wynagrodzenia dla Dyrektora.  

W związku z powyższym Dyrektor zapytał czy otrzyma odpowiedź na piśmie w powyższej 

sprawie? 

Starosta zadeklarował, że Dyrektor otrzyma w ww. sprawie odpowiedź w formie pisemnej. 
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W tym momencie Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu Ryszard Rudnik  

oraz Dyrektor ds. Medycznych - lek. med. Elżbieta Wielgos-Karpińska opuścili posiedzenie.  

 

Ad. 4 

 

Starosta przywitał na posiedzeniu Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu  

i poprosił o omówienie wniosku Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 30 maja 2017 r. 

dotyczącego analizy wykonania budżetu powiatu raciborskiego za 2016 rok w kontekście 

stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie wydatkowania środków 

publicznych związanych z pielęgnacją zieleni przydrożnej, wycinką i przycinką drzew. 

Dyrektor Monika Mużelak poinformowała, że w kierowanej jednostce wykonawców usług 

związanych z pielęgnacją zieleni wyłania się stosując zapytania ofertowe – zaproszenia  

do składania ofert przedkładając przedmiar/formularz ofertowy w formie pisemnej. Starając 

się zapewnić konkurencyjność i jednocześnie właściwą jakość prac zielarskich zapytania 

kierowane są do firm branżowych, które posiadają kompetentny personel, sprzęt, 

doświadczenie, co powinno gwarantować odpowiednią – dobrą jakość prac. Prace te 

wymagają wiedzy, umiejętności wykonawczych, gdyż jednym z istotnych czynników jest 

zapewnienie bezpieczeństwa zarówno uczestnikom ruchu jak również przyległego mienia,  

w tym np. urządzeń sieciowych. Nie bez znaczenia jest także bezpieczeństwo samych 

pracowników wykonujących usługę. Warte podkreślenia jest, że dotychczas  

przy wykonywaniu ww. prac zielarskich nie odnotowano przypadków zagrażających 

bezpieczeństwu ludzi i mienia. Tym samym nie dochodziło do sytuacji, w której kierowana 

jednostka ponosiłaby dodatkowe koszty związane wypłatą odszkodowań.  

W 2016 r. poszerzono wiedzę o firmach świadczących usługi związane z pielęgnacją zieleni. 

W związku z powyższym zwiększyła się liczba uczestników postępowań i liczba składanych 

ofert. Jak podkreśliła Dyrektor Monika Mużelak Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu jest 

otwarty na rynek przedsiębiorców branżowych, starając się pozyskać nowych, rzetelnych 

wykonawców. Dodała, że zdarzały się przypadki, że firma, która świadczyła powyższe usługi 

w 2016 r., w roku następnym nie była zainteresowana dalszą współpracą z PZD.  

Ponadto poinformowała, że w 2016 r. wycinka drzew realizowana była na podstawie 

znowelizowanej procedury postępowania przy usuwaniu drzew, według której wykonawca 

realizujący usługę jest zobowiązany do zakupu drewna pochodzącego z usunięcia drzewa.  
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Dyrektor PZD w Raciborzu wyjaśniła, iż usługi związane z pielęgnacją zieleni na drogach 

wojewódzkich zlecane są wykonawcom tych prac, a rozliczenie następuje na podstawie 

wystawianych faktur VAT. Taki sposób jest akceptowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Katowicach.  

Odpowiadając na pytania zebranych dotyczące wyłaniania wykonawców usług związanych  

z pielęgnacją zieleni poprzez wykonywanie zapytań telefonicznych Dyrektor  

Monika Mużelak przekazała, że nie jest to standardowe działanie jednostki. Procedura ta 

stosowana jest wyłącznie w przypadkach nagłych, nieprzewidzianych – tzw. „awaryjnych”, 

wymagających niezwłocznego przystąpienia do działań celem zapobieżenia nieszczęśliwym 

zdarzeniom i zapewnieniu bezpieczeństwa, kiedy to wymagane i oczekiwane jest niezwłoczne 

przystąpienie do czynności. Z uwagi na konieczność podjęcia nagłych czynności prowadzi się 

telefoniczne negocjacje i zapytania w poszukiwaniu wykonawcy prac. Z czynności tych 

spisuje się notatkę służbową. Są to sporadyczne przypadki, wymagające natychmiastowych 

działań (np. dotyczące usuwania wiatrołomów drzew).  

Wyjaśnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu zostały zawarte w piśmie  

nr NT-5540/156/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r., które znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 325437. 

W dalszej części posiedzenia Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego powrócili  

do poruszanej przez Komisję Rewizyjną sprawy dotyczącej inwentaryzacji urządzeń w pasie 

drogowym dróg powiatowych.  

Dyrektor Monika Mużelak poinformowała, że czynności inwentaryzacyjne urządzeń w pasie 

drogowym wszystkich dróg powiatowych zostały zakończone. Analizy tej dokonano 

dwutorowo. Po pierwsze, dokonano szczegółowej analizy dokumentów (decyzji 

administracyjnych) wystawionych w latach ubiegłych pod względem kontynuacji, bądź jej 

braku w latach następnych. Po drugie, zebrane zostały dane przy wykorzystaniu map 

będących w zasobach geodezyjnych Powiatu Raciborskiego. W ten sposób zostały ustalone 

rodzaje urządzeń, ich położenie oraz zakres ingerencji w pas drogowy. Na podstawie  

oraz w oparciu o te informacje wszczęto i trwają czynności wyjaśniające. Skierowano do 

potencjalnych właścicieli urządzeń zapytania co do: własności urządzenia, terminu jego 

umieszczenia (zabudowy) w pasie drogowym, szczegółów lokalizacji, powierzchni zajęcia, 

celu umieszczenia, sposobu korzystania oraz naliczanych opłat. Jak podkreśliła Dyrektor 

Monika Mużelak niejednokrotnie konieczne jest ustalenie aktualnego właściciela/zarządcy 

urządzenia. Prowadzona analiza była i jest bardzo wnikliwa, dotyczyła wszystkich rodzajów 
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urządzeń, obszarowo wszystkich Gmin Powiatu Raciborskiego, na całej sieci dróg 

powiatowych. Aktualne do jednostki wpływają wypełnione wnioski – deklaracje stron 

dotyczące naliczenia opłat za zajecie pasa drogowego, celem umieszczenia w nim urządzenia. 

Przyniesie to wymierny efekt w postaci regulacji należnych opłat.  

W dalszej części posiedzenia Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego poruszyli kwestie 

związane z utrzymaniem dróg powiatowych i wojewódzkich na terenie poszczególnych Gmin 

Powiatu Raciborskiego.  

Po dyskusji, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Monika Mużelak w Raciborzu opuściła 

posiedzenie.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Dyrektor PZD w Raciborzu udzielić odpowiedzi  

na wniosek Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 30 maja 2017 r. dotyczący analizy 

wykonania budżetu powiatu raciborskiego za 2016 rok w kontekście stosowania ustawy 

Prawo zamówień publicznych w zakresie wydatkowania środków publicznych związanych  

z pielęgnacją zieleni przydrożnej, wycinką i przycinką drzew. 

 

Ad. 5 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu 

Raciborskiego za 2016 rok.  

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

324671. 

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 sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2016 rok oraz postanowił o jego przekazaniu 

na sesję w dniu 26 czerwca 2017 r. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego za 2016 rok. 

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

324670. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego  

za 2016 rok oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 26 czerwca 2017 r. 

 

W związku z nieobecnością Skarbnika Powiatu, Inspektor Wydziału Finansowego Dominika 

Budzan omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian 

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok. 

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

325386. 

Inspektor Dominika Budzan poinformowała, że w przedmiotowym projekcie uchwały  

m.in. zwiększa się plan wydatków w Rozdziale 75801 będących w dyspozycji Referatu 

Edukacji o kwotę 1 067 291,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty 

części oświatowej subwencji ogólnej za 2012 rok. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 26 czerwca 2017 r., po wprowadzeniu 

autopoprawek omówionych przez referującą w trakcie posiedzenia. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2025. 

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

325387. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2017 – 2025 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 26 czerwca 2017 r., po wprowadzeniu autopoprawek omówionych przez Inspektora 

Dominikę Budzan w trakcie posiedzenia. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przekazania 

środków finansowych dla Policji. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

324259. 

Starosta przekazał, że Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu zwrócił się z prośbą  

o częściowe dofinansowanie zakupu samochodów dla Komendy Powiatowej Policji  

w Raciborzu. Zakup samochodów będzie również współfinansowany przez Miasto Racibórz 

oraz Miasto Kuźnia Raciborska.  

W związku z powyższym w projekcie uchwały zaproponowano przekazanie  

z budżetu Powiatu Raciborskiego środków finansowych w kwocie 10 000,00 zł na Fundusz 

Wsparcia Policji z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie zakupu samochodów  

dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu. Środki te pochodzą z rezerwy ogólnej Powiatu 

Raciborskiego, zgodnie z uchwałą podjętą na poprzednim posiedzeniu.  

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 przekazania środków finansowych dla Policji oraz postanowił  

o jego przekazaniu na sesję w dniu 26 czerwca 2017 r. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2015 - 2016 Programu opieki  

nad zabytkami Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2016. 

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

324777. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2015 - 2016 Programu 

opieki nad zabytkami Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2016 i postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 26 czerwca 2017 r., po wprowadzeniu na wniosek Kierownika 

Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu autopoprawek do załącznika. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawił projekt uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania podmiotu do świadczenia usług  

w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich  

na terenie Powiatu Raciborskiego. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

325150. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek poinformował, że w projekcie 

uchwały powołuje się do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, 

jako zadania własnego Powiatu Raciborskiego, podmiot - Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w Raciborzu. Szczegóły dotyczące wykonywania zadania zostaną określone w umowie  

o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 

Przez cały okres wykonywania ww. zadania Spółka pozostanie podmiotem wewnętrznym  

w rozumieniu przyjętym w rozporządzeniu (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego  

i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie usług publicznych w zakresie kolejowego  

i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG)  

nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70. 

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 powołania podmiotu do świadczenia usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu 

Raciborskiego i postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 26 czerwca 2017 r.,  

po wprowadzeniu na wniosek Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzeja Chroboczka 

autopoprawek do uzasadnienia. 

 

Ad. 6 

 

Inspektor Dominika Budzan przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok. 

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

325112. 

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 2017 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 
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Ad. 7 

 

Inspektor Dominika Budzan zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2017 r. 

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

325089. 

Inspektor Dominika Budzan poinformowała, że po przygotowaniu przedmiotowej karty 

informacyjnej otrzymała dodatkowe pismo o zmianie planu finansowego Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu z dnia 8 czerwca br. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: II Liceum 

Ogólnokształcącego w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 

„Mechanik” w Raciborzu z dnia 6 i 8 czerwca 2017 r., Powiatowego Zarządu Dróg  

w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Raciborzu, Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

 

W tym momencie posiedzenie opuścił Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego  

Piotr Olender. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przedstawił kartę informacyjną 

Wydziału Organizacyjnego dot. zapoznania się z protokołem z posiedzenia Rady Nadzorczej 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. z 25 maja 2017 r. oraz analizy 

sprawozdania z działalności spółki w roku obrotowym 2016. 

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

324247. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek omówił protokół  

nr 8/25.05./2017 z przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu odbytego 

w dniu 25 maja 2017 r. w siedzibie Spółki, dodając, iż uczestniczył w ww. posiedzeniu.  

Na posiedzeniu poinformował Radę Nadzorczą o działaniach podjętych przez Powiat 

Raciborski w celu nabycia nowych autobusów dla Spółki, w tym o możliwości pozyskania 

dofinansowania w wysokości ok. 6,5 miliona złotych ze środków unijnych na zakup nowych 



 

 

14 

autobusów. Z informacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach wynika,  

iż autobusy zakupione w ramach dofinansowania mogłyby kursować jedynie na terenie 

Powiatu Raciborskiego na liniach, które w szczególności obsługują miasta. Na dzień 

posiedzenia Rady Nadzorczej czynione były starania w celu pozyskania firmy, która posiada 

doświadczenie w sporządzaniu wniosków o pozyskanie tego typu dofinansowań. Termin 

składania wniosków upływa z dniem 29 września 2017 r.  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przekazał, że w posiedzeniu 

Rady Nadzorczej brał udział biegły rewident, który złożył dodatkowe obszerne wyjaśnienia 

co do sporządzonej opinii i raportu. W opinii biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe 

odzwierciedla rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej  

i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2016 r., jak też wynik finansowy Spółki  

za rok obrotowy 2016. Rachunek wyników za rok obrotowy 2016 wykazuje zysk netto  

w kwocie 43 194, 19 zł. Spółka jest jednym z nielicznych PKS-ów, które osiągnęły wynik 

dodatni w 2016 r. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek poinformował, że kapitał 

podstawowy (zakładowy) Spółki na koniec roku obrotowego wynosi 2 685 000,00 zł i dzieli 

się na 5 370 udziałów po 500,00 zł każdy. W chwili obecnej podział udziałów jest 

następujący: Powiat Raciborski 5135 udziałów, a Powiat Wodzisławski 235 udziałów.  

Na sesji w dniu 26 czerwca 2017 r. zostanie zwiększony kapitał zakładowy Spółki o kwotę 

70 000,00 zł poprzez objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.  

Jednocześnie Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przekazał,  

że Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki odbędzie się 28 czerwca 2017 r.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem nr 8/25.05./2017 z przebiegu 

posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu odbytego w dniu 25 maja 2017 r.  

w siedzibie Spółki oraz przyjął sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2016  

i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.  

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. przyjęcia  

przez Zarząd Powiatu oferty Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „Przyjazny Dom”  

z Krzyżanowic dotyczącej wsparcia realizacji zadania publicznego pn. „Mocni razem”  

i udzielenia w trybie pozakonkursowym dotacji na wsparcie realizacji ww. zadania 

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

324879. 

Wicestarosta przekazał, że 6 czerwca br. Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Przyjazny 

Dom” z Krzyżanowic, działając w oparciu o art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, złożyło ofertę na wsparcie realizacji 

zadania publicznego pn. „Mocni razem”. 

Głównym celem projektu jest podniesienie wiedzy rodziców zastępczych dzieci  

i młodzieży przebywającej w rodzinnej pieczy zastępczej, poprzez zorganizowanie szkolenia 

wyjazdowego. Zadanie publiczne jest kontynuacją szkoleń organizowanych w latach 

poprzednich. Celem tegorocznego szkolenia jest pokazanie roli współpracy i wsparcia 

wzajemnego w codzienności z dzieckiem i profilaktyka wypalenia zawodowego. 

Dodatkowym efektem zadania, podobnie jak w latach ubiegłych, będzie integracja rodzin, 

która wpływa na wzajemną pomoc i współpracę na rzecz dobra dzieci. Zaplanowane moduły 

szkolenia: 

 „Ja i inni” – cel: autodiagnoza relacji „ja – dzieci”, „ja – współmałżonek/a”, „ja – inni 

ludzie”, „ ja – ja”, 

 „Utrudniona współpraca” – cel:  podniesienie poziomu autorefleksji, 

 „Złość w moim życiu” – cel: uświadomienie roli złości w relacjach z innymi, 

kształtowanie umiejętności „zdrowej obsługi złości”. 

Zakłada się, iż w projekcie weźmie udział 12 rodzin zastępczych z terenu powiatu 

raciborskiego będących członkami Stowarzyszenia. Łącznie projektem zostaną objęte  

23 osoby dorosłe i 60 dzieci. Zadanie realizowane będzie w okresie od 16 sierpnia 2017 r.                                 

do 10 listopada 2017 r.  

Zgodnie ze złożoną ofertą wnioskowana przez Stowarzyszenie kwota dofinansowania 

Powiatu Raciborskiego wynosi 10 000,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 

16 950,00 zł.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął ofertę Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „Przyjazny 

Dom” z Krzyżanowic dotyczącą wsparcia realizacji zadania publicznego pn. „Mocni razem”, 

polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych przeprowadzić procedurę zgodnie  

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

i o wolontariacie oraz w efekcie przygotować projekt umowy o udzielenie dotacji na wsparcie 

realizacji zadania publicznego. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków będących  

w dyspozycji Referatu. 
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Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu  

dot. przyjęcia przez Zarząd Powiatu oferty Uczniowskiego Klubu Sportowego Start 

Pietrowice Wielkie na organizację 1. Międzynarodowego Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt 

(rocznik 2000 – 2002) i udzielenia w trybie pozakonkursowym dotacji na wsparcie realizacji 

ww. zadania publicznego w dniach od 27 czerwca 2017 r. do 1 lipca 2017 r. Zawody  

z udziałem drużyny z Rendsburga w ramach partnerskiej współpracy międzynarodowej 

powiatu raciborskiego. 

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

324805. 

Wicestarosta przekazał, że 7 czerwca br. do tut. Starostwa wpłynęła oferta UKS Start 

Pietrowice Wielkie na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu w obszarze promocji piłki ręcznej dziewcząt, wpisując się w realizację 

współpracy z partnerem zagranicznym powiatu raciborskiego. Oferta obejmuje zatem jedno 

z zadań zawartych w programie współpracy Starostwa z organizacjami pozarządowymi  

na 2017 r. 

Zgodnie ze złożoną ofertą wnioskowana kwota dofinansowania Powiatu Raciborskiego 

wynosi 7 000,00 zł. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął ofertę Uczniowskiego Klubu Sportowego Start 

Pietrowice Wielkie na organizację 1. Międzynarodowego Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt 

(rocznik 2000 – 2002), polecił Kierownikowi Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu 

przeprowadzić procedurę zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w efekcie przygotować projekt umowy 

o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego. Zadanie zostanie 

sfinansowane ze środków będących w dyspozycji Referatu. 

 

Starosta przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 30 maja 2017 r.,  

który znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 323991. 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że ww. wniosek został przekazany na dzisiejsze 

posiedzenie, gdyż w ubiegłym tygodniu Starosta był nieobecny na Zarządzie.  

Z uwagi na fakt dużej intensywności prac i częstotliwości posiedzeń Komisji Rewizyjnej  

oraz kluczowej roli protokołów z posiedzeń, na podstawie których opracowywane są istotne 

dokumenty (protokoły pokontrolne i wystąpienia pokontrolne, projekty uchwał RPR, opinie) 

Komisja Rewizyjna zawnioskowała do Zarządu Powiatu Raciborskiego o zabezpieczenie 
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bieżącej obsługi pracy Komisji w zakresie protokółowania posiedzeń z pomocą 

merytorycznego pracownika Starostwa Powiatowego tak, jak ma to miejsce podczas prac 

pozostałych komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego. 

Pełniący dotychczas funkcję sekretarza Komisji Rewizyjnej radny Artur Wierzbicki, chcąc 

należycie wypełniać powierzone zadanie jest w związku z nim niemal zupełnie pozbawiony 

możliwości merytorycznej pracy i aktywnego uczestnictwa w przebiegu komisyjnych prac,  

a co za tym idzie, traci na tym jakość pracy Komisji.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do omówienia ww. wniosku powróci  

na kolejnym posiedzeniu.  

 

Starosta omówił wniosek Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 7 czerwca 2017 r.,  

który znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 325351. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu 

udzielić odpowiedzi na ww. wniosek.  

 

Starosta przedstawił interpelację radnego Artura Wierzbickiego z dnia 9 czerwca 2017 r.  

dot. stanu technicznego i wykonania drogi w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi 

powiatowej nr DP3521S Szonowice-Modzurów”. 

Ww. interpelacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 325252. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów 

udzielić odpowiedzi na ww. interpelację.  

 

Inspektor Dominika Budzan zaprezentowała pismo dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych  

w Raciborzu nr ZSS/311/12/17 z dnia 12 czerwca 2017 r., który zwrócił się z prośbą  

o dokonanie przesunięcia w planie finansowym wydatków w wysokości 16 075,00 zł  

z przeznaczeniem na planowaną realizację półkolonii letnich dla uczniów Zespołu. 

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 325521. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem dyrektora Zespołu Szkół 

Specjalnych w Raciborzu nr ZSS/311/12/17 z dnia 12 czerwca 2017 r. wyraził zgodę  

na przesunięcia w planie finansowym wydatków w wysokości 16 075,00 zł z przeznaczeniem 

na planowaną realizację półkolonii letnich dla uczniów Zespołu. O powyższym Wydział 

Finansowy poinformuje dyrektora.  
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Wicestarosta zapoznał zebranych z pismem Wojewody Śląskiego nr ONII.9532.29.2016  

z dnia 6 czerwca 2017 r., który po uzyskaniu opinii Pana Krzysztofa Michałkiewicza 

Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych wyrażonej  

w piśmie z 15 maja 2017 r. nr BON-IV.5273.20.2017.HH (wpływ do Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego – 30 maja br.), rozpatrując złożony przez Starostę wniosek z 19 września 

2016 r.: 

1) wyraził zgodę na powołanie z dniem 1 października 2017 r. Powiatowego Zespołu  

do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu, 

2) ustalił powiat raciborski jako obszar działania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania 

o Niepełnosprawności w Raciborzu.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 325347. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z ww. pismem Wojewody Śląskiego  

nr ONII.9532.29.2016 z dnia 6 czerwca 2017 r. dotyczącym wyrażenia zgody na powołanie  

z dniem 1 października 2017 r. Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  

o Niepełnosprawności w Raciborzu polecił Kierownikom: Referatu Spraw Społecznych, 

Inwestycji i Remontów oraz Gospodarki Nieruchomościami, radcy prawnemu podjęcie 

wszelkich niezbędnych czynności w powyższej sprawie. Szczegółowych informacji udzieli 

Wicestarosta.  

 

Nawiązując do ustaleń z posiedzenia w dniu 6 czerwca br., Sekretarz Powiatu poinformowała, 

że na kolejne posiedzenie zostanie przygotowany projekt uchwały w sprawie Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu, w którym zmianie ulegnie struktura 

organizacyjna polegająca na utworzeniu Referatu Transportu Drogowego w ramach Wydziału 

Komunikacji i Transportu oraz Referatu Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w ramach 

Wydziału Geodezji. 

 

Ad. 8 

 

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 Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXX/274/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok. 
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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 

324546. 

 

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 Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXX/275/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie dokonania 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 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 

324548. 

 

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 Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego do określenia 

realizacji Uchwały Nr XXX/276/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 maja 2017 r.  

w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Raciborzu. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Bezpieczeństwa  

i Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialny za jej realizację.  

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

324814. 

 

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 Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXX/277/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie udzielenia 

dotacji celowej z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2017 r. Samodzielnemu Publicznemu 

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

324756. 

 

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 Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXX/278/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie nadania 

statutu Domowi Pomocy Społecznej „Złota Jesień” 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 

324754. 

 

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 Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu do określenia realizacji: 

1) Uchwały Nr XXX/279/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 maja 2017 r.  

w sprawie nadania tytułu i medalu „Zasłużony dla Powiatu Raciborskiego”, 

2) Uchwały Nr XXX/280/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 maja 2017 r.  

w sprawie udzielenia dotacji na zadanie pn. „Remont elewacji z wymianą stolarki budynku 

dyspozytorni na obiektach zabytkowej Stacji Kolei Wąskotorowej w Rudach”, 

3) Uchwały Nr XXX/281/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 maja 2017 r.  

w sprawie udzielenia dotacji na zadanie pn. „Wykonanie izolacji pionowej fundamentu 

ściany południowej i wschodniej kościoła pw. św. Anny w Gamowie”. 

 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwał, a Referat Promocji  

i Rozwoju Powiatu odpowiedzialny za ich realizację.  

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

324665. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 
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4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXX/282/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie umorzenia 

postępowania skargowego dotyczącego działania Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota 

Jesień” w Raciborzu. 

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

odpowiedzialny za jej realizację.  

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

325363. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Magdalena Powązka  
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Podpisy Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego obecnych na posiedzeniu, zgodnie z listą 

obecności: 

1. Ryszard Winiarski – Starosta  

2. Marek Kurpis – Wicestarosta 

3. Andrzej Chroboczek – Członek Zarządu 

4. Brygida Abrahamczyk – Członek Zarządu  

5. Piotr Olender – Członek Zarządu  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 czerwca 2017 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 czerwca 2017 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2017 rok. 


