
 

 

1 

OR.IV.0022.1.38.2017 

PROTOKÓŁ  NR 148/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 24 października 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.  

Starosta zaproponował, aby Kierownik Roman Peikert omówił kartę informacyjną 

Referatu Inwestycji i Remontów dot. realizacji umowy nr OR.VII.273.4.2017  

z dnia 07.06.2017 r. na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3545S  

od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 935 do granicy powiatu w miejscowości 

Pogrzebień”, a projekt uchwały dotyczący zaopiniowania „Programu Ochrony Środowiska 

dla Gminy Krzyżanowice na lata 2017-2020” przedstawił Kierownik Referatu Ochrony 

Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa Krzysztof Sporny. 

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 147/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 17 października 2017 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Karta informacyjna Referatu Inwestycji i Remontu.  

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

5. Sprawy różne. 

 

Starosta rozszerzył porządek obrad o: 

1) opinię Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z posiedzenia w dniu 16 października 2017 r., 

2) opinię Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z posiedzenia w dniu 19 października 

2017 r., 
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3) opinie Komisji Budżetu i Finansów z posiedzenia w dniu 23 października 2017 r., 

4) korespondencję kierowaną do Zarządu. 

 

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

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

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Starosta przekazał, że kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 31 października 

2017 r. o godz. 08.00. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 147/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 17 października 

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

na str. 4 i 8. 

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła nową wersję projektu 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 

342816. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że w nowej wersji przedmiotowego projektu uchwały  

w rozdziale 80130 zmniejsza się o kwotę 115 000,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Edukacji na dotacjach dla placówek niepublicznych, zamiast  

o kwotę 200 000,00 zł. Ponadto o kwotę 115 000,00 zł zwiększa się w dziale 854 wydatki  

na wynagrodzenia dla jednostek oświatowych.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2017 rok oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 24 października 2017 r. 
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Skarbnik Powiatu zaprezentowała nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2017 – 2032. 

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

342819. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że w nowej wersji przedmiotowego projektu uchwały 

dopisuje się zadanie pn. Nieodpłatna pomoc prawna świadczona w 2018 r. przez radców 

prawnych i adwokatów (wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych i Okręgową 

Radę Adwokacką) o wartości 121 452,00 zł. Okres realizacji zadania w latach 2017-2018. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2032 oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję  

w dniu 24 października 2017 r. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że ww. wersje projektów uchwał zostały omówione  

w trakcie posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 23 października 2017 r.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że zwróci się do Przewodniczącego Rady Powiatu 

Raciborskiego z prośbą o ujęcie w porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 24 października 2017 roku: 

1) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok, 

2) nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 - 2032 

i jednocześnie wycofanie z porządku obrad ww. projektów uchwał przekazanych pismem  

nr OR.IV.0022.3.9.2017 z dnia 11 października 2017 r. oraz w wersji elektronicznej  

dnia 23 października 2017 r.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zdecydował, iż Wicestarosta na sesji w dniu 24 października 

br. zgłosi autopoprawkę do załącznika do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Powiatu Raciborskiego  

na lata 2017 – 2020 polegającą na poprawieniu błędu redakcyjnego dotyczącego obiektu 
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ujętego pod poz. 29 w Wykazie obiektów wpisanych do Gminnych Ewidencji Zabytków  

z terenu powiatu raciborskiego (jest: „krzyż z 1975 r.”, powinno być: „krzyż z 1875 r.”.). 

 

Ad. 3 

 

Obecny w tej części posiedzenia Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Roman Peikert 

omówił kartę informacyjną dot. realizacji umowy nr OR.VII.273.4.2017 z dnia 07.06.2017 r. 

na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3545S od skrzyżowania z drogą 

wojewódzką nr 935 do granicy powiatu w miejscowości Pogrzebień”. Jednocześnie zapoznał 

zebranych z dodatkowymi wyjaśnieniami dotyczącymi robót dodatkowych, o których mowa 

w przedmiotowej karcie informacyjnej.  

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

345134. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. realizacji umowy  

nr OR.VII.273.4.2017 z dnia 07.06.2017 r. na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej  

nr 3545S od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 935 do granicy powiatu w miejscowości 

Pogrzebień”: 

 

1) zaakceptował „Protokół konieczności wykonania robót dodatkowych” spisany  

w dniu 18.10.2017 r. na ww. zadaniu oraz wyraził zgodę na wykonanie i zapłatę za roboty 

dodatkowe na kwotę 39 213,94 zł (brutto),  

2) zatwierdził „Protokół konieczności dokonania zmiany umowy” na ww. zadaniu i wyraził 

zgodę na dokonanie zmiany umowy nr OR.VII.273.4.2017 z dnia 07.06.2017 r. w zakresie: 

zmiany zakresu robót, wynagrodzenia oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego robót. 

 

W wyniku spisania aneksu do umowy, ulegnie zwiększeniu o kwotę 39 213,94 zł (brutto) 

koszt robót budowlanych realizowanych na zadaniu na podstawie umowy  

nr OR.VII.273.4.2017 z dnia 07.06.2017 r., natomiast nie ulegną zmianie łączne wydatki 

finansowe całego zadania ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017 – 2025. 

W tym momencie Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Roman Peikert opuścił 

posiedzenie. 
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Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu omówiła 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 

345067. 

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

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok, na wniosek Skarbnika Powiatu, 

wprowadził autopoprawki polegające na tym, że: 

1) w uzasadnieniu dodaje się słowa w brzmieniu: „Rozdział 75020 Dokonuje się zmian  

w planie wydatków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego, polegających  

na przeniesieniu kwoty 12 000 zł z wydatków majątkowych do wydatków bieżących,  

z przeznaczeniem na materiały remontowe oraz badania instalacji elektrycznej  

w budynku Starostwa przy ul. Opolskiej 5 w Raciborzu.”,  

2) w Rozdziale 80120 zwiększa się o kwotę 3 354,00 zł plan wydatków Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na wydatki statutowe  

w związku ze zmianą wskaźników podziałów kosztów na typy szkół spowodowaną zmianą 

liczby oddziałów i liczby uczniów realizujących zadania wymagające stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy,  

3) w Rozdziale 80130 zwiększa się o kwotę 103,00 zł plan wydatków Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na wydatki statutowe  

w związku ze zmianą wskaźników podziałów kosztów na typy szkół spowodowaną zmianą 

liczby oddziałów i liczby uczniów realizujących zadania wymagające stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy,  

4) w Rozdziale 80150 zmniejsza się o kwotę 1 111,00 zł plan wydatków Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na wydatki statutowe  

w związku ze zmianą wskaźników podziałów kosztów na typy szkół spowodowaną zmianą 

liczby oddziałów i liczby uczniów realizujących zadania wymagające stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy, 

5) w Rozdziale 80151 zmniejsza się o kwotę 2 346,00 zł plan wydatków Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na wydatki statutowe  

w związku ze zmianą wskaźników podziałów kosztów na typy szkół spowodowaną zmianą 
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liczby oddziałów i liczby uczniów realizujących zadania wymagające stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy,  

6) w załączniku nr 2 zostały poprawione błędy cyfrowe w tabeli w Dziale 801.  

 

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. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2017. 

Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego podkreślili jeszcze raz, aby dodatkowe zmiany 

w budżecie wprowadzane były jedynie w pilnych i uzasadnionych przypadkach.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na rok 2017. 

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

345070. 

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 2017. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wszczęcia 

procedury naboru na stanowisko Dyrektora Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej  

i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

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

344975. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wszczęcia procedury naboru  

na stanowisko Dyrektora Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 
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Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadań publicznych  

z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Raciborski w obszarze 

nieodpłatnej pomocy prawnej. 

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

344893. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na powierzenie do realizacji zadań publicznych z zakresu administracji rządowej 

realizowanych przez Powiat Raciborski w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Obecny w tej części posiedzenia Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki 

Wodnej i Rolnictwa Krzysztof Sporny zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Krzyżanowice na lata 2017-2020”. 

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

344022. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania „Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Krzyżanowice na lata 2017-2020”. 

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

 

Kierownik Krzysztof Sporny poinformował, że znana jest już lista laureatów konkursu 

„Piękna wieś województwa śląskiego” w roku 2017. W kategorii najpiękniejsza zagroda 

wygrali Urszula i Krystian Kretek z Krzanowic.  W związku z powyższym zaproponował, 

aby mieszkańcy ci zostali docenieni również przez władze Powiatu Raciborskiego.  

Jednocześnie przekazał, że II miejsce w kategorii najlepsza strona internetowa sołectw zajęła 

gmina Rudnik i strona szonowice.gmina-rudnik.pl.  

W tym momencie Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 

Krzysztof Sporny opuścił posiedzenie. 

 

 



 

 

8 

Ad. 5 

 

Skarbnik Powiatu 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 

344967. 

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

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

Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

nr 2 „Mechanik” w Raciborzu. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Wydziału Geodezji dot. zwiększenia środków  

na realizację zamówienia publicznego pn. „Wykonanie usługi polegającej na geodezyjnym 

pomiarze terenowym budynków i obiektów trwale z nimi związanych wraz z opracowaniem  

i przekazaniem wyników tego pomiaru do powiatowego zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego na wybranych działkach w jednostce ewidencyjnej Krzanowice Miasto.” 

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

345099. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie środków na realizację 

zamówienia publicznego pn. „Wykonanie usługi polegającej na geodezyjnym pomiarze 

terenowym budynków i obiektów trwale z nimi związanych wraz z opracowaniem  

i przekazaniem wyników tego pomiaru do powiatowego zasobu geodezyjnego  

i kartograficznego na wybranych działkach w jednostce ewidencyjnej Krzanowice Miasto.”  

o kwotę 18 400,00 zł, która zostanie pokryta ze środków własnych Wydziału Geodezji (dział 

710, rozdział 71012, § 4300).  

 

Starosta przedstawił: 

1) opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą  

z posiedzenia w dniu 17 października 2017 r., która znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 344537, 

2) opinię Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji z posiedzenia w dniu 18 października 

2017 r., która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 344679, 
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3) opinię Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób 

Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa z posiedzenia w dniu 16 października 2017 r., 

która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 344486, 

4) opinię Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z posiedzenia w dniu 19 października 

2017 r., która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 345307, 

5) opinie Komisji Budżetu i Finansów z posiedzenia w dniu 23 października 2017 r.,  

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 345308. 

 

Na wniosek Skarbnika Powiatu, Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na dokonanie 

zmian w planie finansowym Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, zgodnie z pismem 

nr MDK 311/28/2017 z dnia 23 października 2017 r. 

 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że w dniu 20 października br. do tut. Starostwa wpłynęło 

zawiadomienie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nr NPII.4131.1.594.2017  

z dnia 20 października 2017 r. o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie 

stwierdzenia nieważności Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego Nr XXXIII/304/2017  

z dnia 26 września 2017 r. w sprawie określenia przepisów porządkowych w powiatowym 

regularnym przewozie osób, dla którego organizatorem jest Powiat Raciborski, w części 

określonej w § 3 i w § 5 załącznika do uchwały, jako niezgodnej z art. 15 ust. 6 ustawy  

z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 915 z późn. 

zm.), zwanej dalej „ustawą” w związku z art. 2 Konstytucji RP. 

Zdaniem organu nadzoru naruszeniem przyznanych radzie kompetencji jest wprowadzenie  

w § 3 załącznika do uchwały przepisów określających zasady odpowiedzialności za szkody. 

Kwestie te są regulowane przez przepisy ustawy – Rozdział 6 „Odpowiedzialność 

przewoźnika z tytułu nienależytego wykonywania umowy przewozu osób” oraz Kodeksu 

cywilnego, którego stosowanie wynika wprost z art. 90 ustawy. Powyższe oznacza, że tylko 

przepisy ustawy – Prawo przewozowe i kodeksu cywilnego mogą stanowić podstawę  

do określenia odpowiedzialności odszkodowawczej w przedmiotowym zakresie (por. wyrok 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 10 lipca 2014 r. sygn. akt II 

SA/Ke 439/14, publ. www.orzeczenia.nsa.gov.pl). Uchwała rady powiatu nie może regulować 

jeszcze raz tego, co zostało już wcześniej przez ustawodawcę unormowane. Działanie takie 

stanowi istotne naruszenie prawa.  

http://www.orzeczenia.nsa.gov.pl/
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W ocenie organu nadzoru unormowanie § 5 załącznika do uchwały stoi w sprzeczności 

z zasadą hierarchicznego systemu źródeł prawa ujętą w Rozdziale 3 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej. Taka regulacja może być dla adresatów uchwały podstawą 

błędnego wniosku o kompetencji Rady Powiatu do decydowania o zakresie zastosowania 

aktów hierarchicznie wyższych niż uchwała oraz o pierwszeństwie przepisów uchwały przed 

normami ustawy. Takie działanie jest niezgodne z zasadami poprawnej legislacji 

wyprowadzanymi z art. 2 Konstytucji. 

Ww. zawiadomienie znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

344981. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z zawiadomieniem Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Katowicach nr NPII.4131.1.594.2017 z dnia 20 października 2017 r.  

o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego Nr XXXIII/304/2017 z dnia 26 września 2017 r. w sprawie określenia 

przepisów porządkowych w powiatowym regularnym przewozie osób, dla którego 

organizatorem jest Powiat Raciborski, w części określonej w § 3 i w § 5 załącznika  

do uchwały, jako niezgodnej z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo 

przewozowe (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 915 z późn. zm.), w związku z art. 2 

Konstytucji RP. 

Jednocześnie Zarząd zdecydował, że nie będzie podejmował inicjatywy uchwałodawczej 

polegającej na zmianie ww. Uchwały.  

 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu, 

nawiązując do korespondencji w sprawie uprawnień do nagrody jubileuszowej w związku  

z nowelizacją ustawy kominowej, złożył w tut. Starostwie pismo z dnia 3 października  

2017 r. dot. nagrody jubileuszowej dla kierowników samodzielnych zakładów opieki 

zdrowotnej do którego dołączył:  

1) odpowiedź Departamentu Dialogu Społecznego Ministerstwa Zdrowia na zapytanie 

Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej dotyczące 

nagrody jubileuszowej dla kierowników samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej,  

2) Uchwałę Zarządu Powiatu Mławskiego w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej 

Dyrektorowi SP ZOZ w Mławie.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 342467. 

Sekretarz Powiatu przypomniała, że już we wrześniu 2016 r. Dyrektor Szpitala Rejonowego 
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w Raciborzu wystąpił do Starosty o przyznanie nagrody jubileuszowej mając na uwadze fakt,  

że znowelizowana ustawa kominowa od dnia 9 września 2016 r. przewiduje możliwość 

przyznania kierownikowi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej świadczeń 

dodatkowych. Jednocześnie art. 11 ust. 3 ww. ustawy stanowi podstawę – delegację 

ustawową – dla Prezesa Rady Ministrów do określenia w drodze rozporządzenia, 

szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych oraz trybu ich przyznawania. 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego 

wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi 

podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania nie ma wprost zastosowania  

do kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Pomimo zmiany 

ustawy kominowej rozporządzenie o świadczeniach dodatkowych nadal nie zostało 

zmienione i może być stosowane jedynie posiłkowo.  

Jak poinformowała Sekretarz Powiatu tut. Starostwo występowało z prośbami o interpretację 

przepisów ustawy kominowej do Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Skarbu Państwa. 

Otrzymane wyjaśnienia przekazywano do wiadomości zainteresowanemu. W powyższej 

sprawie uzyskano także opinię prawną radcy prawnego z dnia 27 lutego 2017 r., w której 

podkreślono, że brak wydania przez Prezesa Rady Ministrów „nowego” rozporządzenia, które 

odnosiłoby się wprost również do kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej budzi wątpliwości interpretacyjne na gruncie ustawy kominowej po nowelizacji. 

Zwrócono również uwagę na to, że przyznanie świadczenia dodatkowego w postaci nagrody 

jubileuszowej nie jest obligatoryjne, ponieważ rozporządzenie przewiduje, że organ lub osoba 

właściwa w sprawach czynności z zakresu prawa pracy może przyznać takowe świadczenia.  

Jak przekazała Sekretarz Powiatu po otrzymaniu ww. korespondencji od Dyrektora Szpitala,  

w tym pisma Departamentu Dialogu Społecznego Ministerstwa Zdrowia oraz Uchwały 

Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 28 października 2016 r. ponownie wystąpiono o opinię 

prawną. Radca prawny Michalina Staniszewska-Niestrój w opinii z dnia 18 października  

2017 r. wskazała, że przedłożone przez Pana Ryszarda Rudnika dokumenty nie są wiążące  

dla tutejszego organu. W aktualnym stanie prawnym przyznanie kierownikowi samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej świadczenia dodatkowego w postaci nagrody 

jubileuszowej nadal pozostaje wątpliwe. Tym samym, podtrzymała swoje stanowisko zawarte  

w opinii prawnej z dnia 27 lutego 2017 r.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Dyrektora Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu z dnia 3 października 2017 r. dot. nagrody jubileuszowej dla kierowników 
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samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej wraz z załącznikami oraz sporządzoną w związku 

z powyższym opinią prawną radcy prawnego Michaliny Staniszewskiej-Niestrój  

z dnia 18 października 2017 r. 

Mając na uwadze ww. opinię prawną oraz fakt, iż do dzisiaj nie zostało zmienione 

rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego 

wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi 

podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania (Dz. U. Nr 14, poz. 139) Zarząd  

nie widzi prawnej możliwości przyznania świadczenia dodatkowego w postaci nagrody 

jubileuszowej Dyrektorowi Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu 

Ryszardowi Rudnikowi. O powyższym Wydział Organizacyjny poinformuje Dyrektora.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

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

obecności: 

1. Ryszard Winiarski – Starosta  

2. Marek Kurpis – Wicestarosta 

3. Andrzej Chroboczek – Członek Zarządu 

4. Brygida Abrahamczyk – Członek Zarządu  

5. Piotr Olender – Członek Zarządu  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 października 

2017 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 października 2017 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2017 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2017. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wszczęcia procedury naboru  

na stanowisko Dyrektora Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na powierzenie do realizacji zadań publicznych z zakresu administracji rządowej 

realizowanych przez Powiat Raciborski w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania „Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Krzyżanowice na lata 2017-2020”. 


