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OR.IV.0022.1.18.2018 

PROTOKÓŁ  NR 175/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 8 maja 2018 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 174/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 24 kwietnia 2018 r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

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 Zarządu odbędzie się w tut. Starostwie  

15 maja 2018 r. o godz. 07.30. Na posiedzenie to zostanie zaproszony Dyrektor Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 174/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 kwietnia  

2018 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.  
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Ad. 2 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Krzanowice na realizację 

zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie rolnictwa. 

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

378824. 

Starosta przekazał, że przedmiotowy projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy finansowej 

z budżetu Powiatu Raciborskiego, w formie dotacji celowej w kwocie 15 000,00 zł dla Gminy 

Krzanowice z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego o charakterze 

ponadgminnym w zakresie rolnictwa pn.: „Dożynki Powiatowe 2018”. Uroczystości odbędą 

się w dniu 26 sierpnia 2018 r. w Krzanowicach. 

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 pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego  

dla Gminy Krzanowice na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym  

w zakresie rolnictwa oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 29 maja 2018 r. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek omówił projekt uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu 

Raciborskiego prawa własności części nieruchomości, położonych w Szonowicach  

(gm. Rudnik). 

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

376807. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek poinformował,  

że w ww. projekcie uchwały Rada Powiatu Raciborskiego wyraża zgodę na nabycie na rzecz 

Powiatu Raciborskiego prawa własności części nieruchomości położonych w Szonowicach  

(gm. Rudnik), oznaczonych jako: 

- działka nr 92/3 (arkusz mapy 2), obręb Szonowice, o pow. 0,0096 ha, zapisanej w księdze 

wieczystej nr GL1R/00035308/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Raciborzu,  

jako współwłasność osób fizycznych; 
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- działka nr 93/3 (arkusz mapy 2), obręb Szonowice, o pow. 0,0110 ha, zapisanej w księdze 

wieczystej nr GL1R/00032730/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Raciborzu,  

jako własność osoby fizycznej. 

W świetle przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.  

z 2017, poz. 2222, z późn. zm.), w szczególności art. 2a ust.2 ww. ustawy, drogi powiatowe 

stanowią własność właściwego samorządu powiatu. W rzeczywistości fragmenty drogi 

powiatowej 3521 S relacji Szonowice - Modzurów pozostają własnością osób fizycznych. 

Działka nr 92/3 (arkusz mapy 2), obręb Szonowice, o pow. 0,0096 ha, oraz działka nr 93/3 

(arkusz mapy 2), obręb Szonowice, o pow. 0,0110 ha, stanowią fragment jezdni (ulica Marii 

Konopnickiej), chodnik oraz przydrożną skarpę. Działka nr 92/3, zgodnie z zapisem  

w księdze wieczystej nr GL1R/00035308/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Raciborzu, 

stanowi współwłasność osób fizycznych. - Grzegorza H. oraz Kariny H. 

Natomiast działka nr 93/3, zgodnie z zapisem w księdze wieczystej nr GL1R/00032730/6, 

prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Raciborzu, stanowi własność osoby fizycznej Paula H. 

Stan taki jest niepożądany. W świetle powyższego przepisu konieczne jest wykupienie  

ww. działek na rzecz Powiatu Raciborskiego. Ich zakup umożliwi swobodne, niezależne 

zarządzanie pasem drogi powiatowej znajdującej się na ww. działkach, a co ważniejsze  

- możliwość jej poszerzenia, modernizacji, czy też umocnienia przydrożnej skarpy. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

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

własności części nieruchomości, położonych w Szonowicach (gm. Rudnik), zgodnie z opinią 

wyrażoną przez Sekretarza Powiatu, wniósł do niego autopoprawki polegające  

na wykreśleniu z uzasadnienia imion i nazwisk osób fizycznych, właścicieli działek nr 92/3  

i 93/3, mając na uwadze ochronę danych osobowych.  

Po zmianie, 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 wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu 

Raciborskiego prawa własności części nieruchomości, położonych w Szonowicach  

(gm. Rudnik) oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 29 maja 2018 r. 

 

W tym miejscu Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju 

Powiatu dot. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

372521. 

Wicestarosta przypomniał, że zgodnie z § 7 ust. 1 Uchwały Nr IX/85/2015 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji  

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym  

do rejestru zabytków w latach 2015 – 2020 (Dz. U. Woj. Śl. z 2015 r., poz. 3635), termin 

składania wniosków o udzielenie dotacji upłynął z dniem 28 lutego br.  

W ww. terminie do Starostwa Powiatowego w Raciborzu wpłynęły 3 wnioski, które poddano 

analizie. Jeden z wniosków został złożony bez wymaganych załączników. Zostało 

wystosowane pismo do wnioskodawcy z prośbą o uzupełnienie braków formalnych  

z wyznaczeniem terminu do dnia 12 marca br. Po upływie ww. terminu poinformowano 

wnioskodawcę o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania.  

Przeprowadzono analizę merytoryczną wniosków w oparciu o przyjęte kryteria oceny. 

Wyniki oceny merytorycznej obrazuje karta oceny merytorycznej stanowiąca załącznik  

do karty informacyjnej. 

W budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 r. zabezpieczono kwotę 25 000,00 zł  

na udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie powiatu raciborskiego. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z analizą formalną i merytoryczną 

złożonych wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków: 

1) pozytywnie zaopiniował wniosek Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Jerzego  

w Sławikowie o dofinansowanie prac przy zabytku polegających na przeprowadzeniu 

remontu wnętrza kościoła pw. św. Jerzego w Sławikowie,  

2) negatywnie zaopiniował wniosek Rzymskokatolickiej Parafii Wniebowzięcia Najświętszej 

Marii Panny w Raciborzu o dofinansowanie prac przy zabytku polegających na wymianie 

stolarki okiennej w budynku plebanii Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia 

Najświętszej Marii Panny w Raciborzu. 

 

Mając na uwadze powyższe, Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie udzielenia dotacji na zadanie pn. „Wykonanie remontu wnętrza 

zabytkowego kościoła pw. św. Jerzego w Sławikowie”. 



 

 

5 

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

378953. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie udzielenia dotacji na zadanie pn. „Wykonanie remontu wnętrza 

zabytkowego kościoła pw. św. Jerzego w Sławikowie”, zgodnie z opinią wyrażoną  

przez Skarbnika Powiatu, wniósł autopoprawki do tytułu i § 1.   

Po zmianie, 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 dotacji na zadanie inwestycyjne  

pn. „Wykonanie remontu wnętrza zabytkowego kościoła pw. św. Jerzego w Sławikowie”  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 29 maja 2018 r. 

Po zmianie, ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 380598. 

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem  uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok. 

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

379226. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że przedmiotowy projekt uchwały dotyczy  

przede wszystkim przesunięć w planie wydatków w kwocie 200 000,00 zł będących  

w dyspozycji Wydziału Geodezji z wydatków majątkowych do wydatków bieżących,  

z przeznaczeniem na modernizację ewidencji gruntów oraz przesunięć w planie wydatków  

w kwocie 7 500,00 zł będących w dyspozycji Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego z wydatków majątkowych do wydatków bieżących, z przeznaczeniem  

na zakup radiotelefonu cyfrowego w celu modernizacji sieci radiowej Starosty.  

Powyższe zmiany omawiane były na poprzednim posiedzeniu Zarządu.  

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 2018 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 
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Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 

Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3. 

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

378951. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej  

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych  

w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2018 r. 

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

379199. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych na 2018 r.: 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, Zespołu Szkół 

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

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, Domu Pomocy Społecznej „Złota 

Jesień” w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego dot. nagrody jubileuszowej 

Dyrektora 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 

379582. 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 3 marca 2000 r.  

o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tzw. ustawa 



 

 

7 

kominowa), od dnia 9 września 2016 r. kierownikom samodzielnych publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej mogą być przyznawane świadczenia dodatkowe. 

Jednakże pomimo zmiany tej ustawy w 2016 r. rozporządzenie wykonawcze o świadczeniach 

dodatkowych nadal nie zostało zmienione i mogło być stosowane jedynie posiłkowo. 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 października 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być 

przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich 

przyznawania od dnia 18 listopada 2017 r. wprost określa, że istnieje możliwość przyznania 

dyrektorom samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej świadczeń 

dodatkowych. 

Szczegółowy wykaz świadczeń dodatkowych, jakie mogą być przyznawane kierownikom   

sp zoz będący skutkiem nowelizacji ww. rozporządzenia określa § 2, przewidując między 

innymi możliwość przyznania dyrektorom sp zoz świadczenia dodatkowego w postaci nagród 

jubileuszowych. 

Zgodnie z § 3 ust.1 pkt 1 rozporządzenia 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  

świadczenia dodatkowe dyrektorów sp zoz przyznaje właściwy organ z własnej inicjatywy 

lub na umotywowany wniosek rady nadzorczej albo innego statutowego organu nadzorczego. 

Przyznanie świadczenia dodatkowego w postaci nagrody jubileuszowej nie jest obligatoryjne 

i nie rodzi roszczenia, gdyż art.5 ust.2 ustawy kominowej wprost stanowi, że „osobom,  

o których mowa w art.2 pkt 1-4 i 10  mogą być przyznane świadczenia dodatkowe”.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego wstępnie zapoznał się z kartą informacyjną dot. nagrody 

jubileuszowej Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  w Raciborzu, postanawiając, że decyzja w ww. sprawie 

zostanie podjęta do końca maja 2018 r. O powyższym Wydział Organizacyjny poinformuje 

Dyrektora. 

 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego dot. rozpatrzenia prośby Komendanta Powiatowego PSP w Raciborzu  

w sprawie udzielenia przez Powiat Raciborski dotacji celowej w wysokości 40 tys. zł  

na wyposażenie pomieszczeń kuchennych, jadalni, szatni, dyżurki. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 
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379371. 

Starosta zapoznał zebranych z dołączonym do przedmiotowej karty informacyjnej pismem 

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu nr PF.341.1.2018.EM  

z dnia 17 kwietnia 2018 r. W piśmie tym Komendant zwrócił się z prośbą o przyznanie 

środków finansowych w związku z prowadzonym remontem pomieszczeń Jednostki 

Ratowniczo – Gaśniczej. Wsparcie finansowe miałoby obejmować wyposażenie pomieszczeń 

kuchennych, jadalni, szatni oraz dyżurki m.in. w meble, sprzęt audiowizualny  

i teleinformatyczny. 

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

0 głosów wstrzymujących – rozpatrzył pozytywnie prośbę Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu w sprawie udzielenia przez Powiat Raciborski 

dotacji celowej w wysokości 40 000,00 zł na wyposażenie pomieszczeń kuchennych, jadalni, 

szatni, dyżurki, zabezpieczając środki na ten cel w budżecie Referatu Bezpieczeństwa  

i Zarządzania Kryzysowego z nadwyżki budżetowej Powiatu Raciborskiego. W związku  

z powyższym polecił Kierownikowi ww. Referatu przygotowanie stosownego projektu 

uchwały na kolejne posiedzenie Zarządu. 

 

Starosta przedstawił interpelację złożoną na sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 24 kwietnia 2018 r., która znajduje się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 378849. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów 

udzielić odpowiedzi na interpelację Wiceprzewodniczącego Rady Władysława Gumieniaka 

złożoną na sesji w dniu 24 kwietnia 2018 r. 

 

Starosta omówił wniosek Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 20 kwietnia 2018 r.,  

który znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 378339. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów 

udzielić odpowiedzi na wniosek Komisji Rewizyjnej z posiedzenia  

w dniu 20 kwietnia 2018 r.  

 

Starosta poinformował, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się  

w dniu 11 maja 2018 r. o godz. 15:15 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu (budynek A, 

parter, pok. nr 4).  
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Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 378833. 

Porządek obrad Komisji Rewizyjnej obejmuje m.in.: 

1) kontrolę dotyczącą realizacji zadania - projektu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu  

i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy DP 3500S łączącej DK 45 z DW 421”  

- kontynuacja,  

2) rozpatrzenie skargi na działalność Starosty Raciborskiego i Zarządu Powiatu 

Raciborskiego, 

3) kontrolę pn. „Realizacja wniosków i zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej w czasie 

obecnej kadencji w latach 2014-2018”, 

4) kontrolę pn. „Absolutorium”. 

Sekretarz Powiatu dodała, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami radca prawny  

Lidia Chrzan przygotowała opinię prawną w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 

Starosty Raciborskiego i Zarządu Powiatu Raciborskiego. Opinia ta została przekazana 

Komisji.  

 

Starosta zapoznał zebranych z protokołem z kontroli Komisji Rewizyjnej dot. zasad 

wynagradzania kierowników Starostwa Powiatowego i dyrektorów jednostek 

organizacyjnych powiatu raciborskiego w obecnej kadencji w latach 2014 – 2018  

oraz wystąpieniem pokontrolnym.  

Ww. protokół znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 379478,  

a wystąpienie pokontrolne pod numerem UID 379481. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Głównemu specjaliście ds. zarządzania personelem 

udzielić odpowiedzi na zalecenie pokontrolne Komisji Rewizyjnej ujęte w wystąpieniu 

pokontrolnym nr OR.VI.0012.9.1.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

 

Starosta przedstawił: 

 

1) pismo Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego informujące o rozpoczęciu  

przez Komisję Rewizyjną kontroli pn. „Realizacja wniosków i zaleceń pokontrolnych 

Komisji Rewizyjnej w czasie obecnej kadencji w latach 2014-2018”, które znajduje się  

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 378785,  
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2) pismo Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego informujące o rozpoczęciu  

przez Komisję Rewizyjną kontroli pn. „Absolutorium”, które znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 378822.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął do wiadomości ww. pisma.  

 

Starosta zaprezentował Uchwałę Nr 4200/V/85/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku  

V Składu Orzekającego Regionalnej Izby  Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii  

o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Raciborskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu  

za 2017 rok. RIO wydało pozytywną opinię w ww. sprawie.  

Ww. Uchwała znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 378840. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z Uchwałą Nr 4200/V/85/2018 z dnia 30 kwietnia 

2018 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach  

w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Raciborskiego sprawozdaniu  

z wykonania budżetu za 2017 rok. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach  

dot. przesłania uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego: 

 

 Nr 148/701/2017 z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wszczęcia procedury naboru na 

stanowisko Dyrektora Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, 

 Nr 162/761/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Agencji 

Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu. 

 

W piśmie poproszono o przesłanie uzasadnienia do wyżej wymienionych uchwał,  

oraz wszelkich innych dokumentów, w oparciu o które ww. uchwały zostały wydane. Ponadto 

wniesiono o przesłanie Zarządzenia Nr 77 Starosty Raciborskiego z dnia 31 maja 2017 r.  

w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym  

w Raciborzu oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu raciborskiego. 

Sekretarz Powiatu dodała, że w ww. piśmie poproszono o potraktowanie sprawy jako bardzo 

pilnej i przesłanie odpowiedzi w terminie 3 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. 

Odpowiedź na przedmiotowe pismo została udzielona w wyznaczonym terminie.  
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Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 377574. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Katowicach dot. przesłania uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego: 

 

 Nr 148/701/2017 z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wszczęcia procedury naboru na 

stanowisko Dyrektora Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, 

 Nr 162/761/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Agencji 

Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu. 

 

Wicestarosta przypomniał, że w 2017 r. Zarząd podjął decyzję o zakupie defibrylatora AED  

i przekazaniu go Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu. Zaproponował, aby również w tym roku 

rozważyć zakup ww. urządzenia.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego podjął decyzję o zakupie defibrylatora AED (automatyczny 

defibrylator zewnętrzny) oraz zabezpieczeniu środków finansowych w wysokości  

ok. 7 000,00 zł na ten cel w budżecie Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. 

W związku z powyższym polecił Kierownikowi ww. Referatu podjęcie niezbędnych 

czynności w ww. sprawie.  

 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że do Rady Powiatu Raciborskiego wpłynęła skarga  

na działania Zarządu Powiatu Raciborskiego oraz na działania jednostki organizacyjnej 

powiatu, tj. Szpitala Rejonowego im dr. J. Rostka w Raciborzu z powodu: 

 

 braku udostępnienia mieszkańcom w Szpitalu od dnia 1 stycznia 2017 r. Szpitalnego 

Oddziału Ratunkowego, mimo że przepisy prawa miejscowego gwarantują  mieszkańcom 

możliwość korzystania z usług tego oddziału od 1 stycznia 2017 roku,  

 niewykonania przez Zarząd uchwał Rady dotyczących zmian w statucie Szpitala  

(wprowadzenie do struktury szpitala SOR) oraz potwierdzających istnienie SOR,  

 braku właściwego nadzoru przez Zarząd nad Szpitalem (Szpital od 1 stycznia 2017 r.  

nie realizuje wszystkich zadań statutowych, nie dokonano zgłoszenia SOR do Rejestru 

Wojewody),  



 

 

12 

 braku realizacji przez Szpital niektórych zadań statutowych (SOR) oraz  nieprzestrzeganie 

przepisów prawa miejscowego. 

Skarżący wniósł, aby skarga została przekazana do wiadomości wszystkim radnym.  

 

Ad. 5 

 

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 XLI/364/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 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 

379164. 

 

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 XLI/365/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2018 – 2032. 

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 

379171. 

 

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 XLI/366/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie 

rozpatrzenia skarg Pana (…..) na działania Starosty Raciborskiego i działania Zarządu 

Powiatu Raciborskiego. 
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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 

379510. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

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

obecności: 

1. Ryszard Winiarski – Starosta  

2. ................................................................... 

3. Andrzej Chroboczek – Członek Zarządu 

4. Brygida Abrahamczyk – Członek Zarządu  

5. Piotr Olender – Członek Zarządu  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 8 maja 2018 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 8 maja 2018 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2018 rok. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania komisji konkursowej  

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych  

w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3. 


