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OR.IV.0022.1.23.2018 

PROTOKÓŁ  NR 180/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 12 czerwca 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.  

Starosta rozszerzył porządek obrad o dodatkową kartę informacyjną Wydziału 

Organizacyjnego dot. zwiększenia planu wydatków na 2018 r. w części, której dysponentem 

jest Wydział Organizacyjny, w zakresie zabezpieczenia środków na realizację zadania: 

Obsługa prawna Starostwa Powiatowego i wskazanych jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego w okresie od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. Jednocześnie zebrani ustalili,  

iż projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2018 rok oraz w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2018 – 2032 zostaną omówione  

w końcowej części posiedzenia.  

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

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

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 179/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 5 czerwca 2018 r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego – I część.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

6. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego – II część.  
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Starosta przekazał, że kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się w tut. Starostwie  

19 czerwca 2018 r. o godz. 08.00.  

Starosta poinformował, że w uzgodnieniu z Przewodniczącym Powiatu Raciborskiego 

ustalono, że najbliższa sesja Rady Powiatu Raciborskiego odbędzie się 28 czerwca 2018 r.  

o godz. 15.30 w siedzibie tut. Starostwa. Powyższa zmiana terminu sesji podyktowana jest 

koniecznością porozumienia z Radą Miasta Racibórz dotyczącego projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podziału powiatu 

raciborskiego na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do rady powiatu.  

W związku z tym, iż sesja Rady Miasta Racibórz zaplanowana jest na 27 czerwca 2018 r., 

możliwe będzie uzyskanie ww. porozumienia, a następnie podjęcie wspomnianej uchwały 

przez Radę Powiatu Raciborskiego.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 179/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 5 czerwca  

2018 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią, po uzupełnieniu treści  

na str. 9-11. 

 

Ad. 2 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Powiatu Raciborskiego za 2017 rok. 

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

385600. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2017 rok oraz postanowił o jego przekazaniu 

na sesję w dniu 28 czerwca 2018 r. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego za 2017 rok. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

385602. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego  

za 2017 rok oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 28 czerwca 2018 r. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przejęcia  

od Województwa Śląskiego zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg 

wojewódzkich zlokalizowanych na terenie powiatu raciborskiego, w latach 2018 – 2021. 

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

383953. 

Starosta przypomniał, że przedmiotowy projekt uchwały był już omawiany na posiedzeniu 

Zarządu w dniu 29 maja 2018 r., ale załącznik do projektu został poddany ponownej analizie 

dokonanej przez pracowników Referatu Inwestycji i Remontów oraz Dyrektora Powiatowego 

Zarządu Dróg w Raciborzu oraz uaktualniono podstawę prawną.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przejęcia od Województwa Śląskiego zadań w zakresie letniego  

i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich zlokalizowanych na terenie powiatu 

raciborskiego, w latach 2018 – 2021 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 28 czerwca 2018 r.  

 

Obecna w tej części posiedzenia Inspektor ds. obsługi Rady Powiatu w Wydziale 

Organizacyjnym Agnieszka Bartula omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podziału powiatu raciborskiego na okręgi wyborcze  

w celu przeprowadzenia wyborów do rady powiatu. 

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

386572. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej podziału powiatu raciborskiego  

na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do rady powiatu, po wniesieniu  
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na wniosek Sekretarza Powiatu autopoprawek do § 1 i uzasadnienia oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 28 czerwca 2018 r. (wraz z Uchwałą Nr XLIII/412/2014 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie podziału powiatu raciborskiego 

na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do rady powiatu oraz Uchwałą  

Nr XLV/427/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie 

dostosowania do stanu faktycznego granic okręgów wyborczych w celu przeprowadzenia 

wyborów do rady powiatu). 

W związku z powyższym Starosta poinformował, że w dniu 13 czerwca 2018 r. zostanie 

wystosowane pismo do Przewodniczącego Rady Miasta Racibórz w sprawie przedłożenia 

Radzie Miasta ww. projektu uchwały, celem porozumienia. 

W tym momencie Inspektor Agnieszka Bartula opuściła posiedzenie.  

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2017 r. przez Samodzielny 

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

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

384372. 

Starosta poinformował, że przedmiotowy projekt uchwały skierowano ponownie  

na posiedzenie Zarządu, gdyż uaktualniono podstawę prawną.  

Starosta przypomniał, że na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r.  

o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 395 ze zm.) zatwierdzenie sprawozdania 

finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2017 r. przez Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu jest warunkiem 

niezbędnym do pokrycia przez Zakład straty. 

Ponieważ suma (- 4 451 784,19 zł) straty netto (- 7 949 286,40 zł) i amortyzacji  

(3 497 502,21 zł) może być pokryta z funduszu zakładu (4 547 883,69 zł), nie zachodzi 

konieczność pokrywania przez Powiat Raciborski części ujemnego wyniku finansowego  

lub podjęcia przez Radę Powiatu Raciborskiego uchwały o zmianie formy organizacyjno  

– prawnej Szpitala.  

Do sprawozdania finansowego załączono sprawozdanie Biegłego rewidenta o wyniku badania 

sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2017 r. 
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Sprawozdanie finansowe Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, 

sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., pozytywnie zaopiniowała Rada Społeczna Zakładu 

podejmując uchwałę nr 1/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 

31.12.2017 r. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 28 czerwca 2018 r. 

 

Obecny w tej części posiedzenia Kierownik Referatu Spraw Społecznych  

Aleksander Kasprzak omówił kartę informacyjną Referatu dot. raportu o sytuacji 

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

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

384413. 

Kierownik Aleksander Kasprzak poinformował, że raport został przygotowywany  

na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy i zawiera  

w szczególności analizę sytuacji ekonomiczno – finansowej za poprzedni rok obrotowy, 

prognozę sytuacji ekonomiczno – finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem 

przyjętych założeń oraz informację o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację 

ekonomiczno – finansową Szpitala.  

Kierownik zaznaczył, że ze sprawozdania finansowego wynika, iż strata Szpitala za rok 2017 

jest znacząco wyższa od straty za rok 2016 oraz że rok 2018 jest ostatnim rokiem, w którym 

stratę Szpitala w części przewyższającej amortyzację można pokryć z funduszu Zakładu. 

Kolejne straty ponad amortyzację będzie musiał pokryć Powiat Raciborski lub podjąć 

uchwałę o przekształceniu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę 

prawa handlowego.  

Wracając do raportu Kierownik wskazał, iż ocena punktowa sytuacji Szpitala za 2017 rok jest 

lepsza niż była prognozowana w raporcie w ubiegłym roku. Ocena ta jest na poziomie oceny 

za rok 2016 i wynosi tak samo 41 punktów. Wynika to ze sposobu punktowania wskaźników 

określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie 

wskaźników ekonomiczno – finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy  
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oraz prognozy sytuacji ekonomiczno – finansowej samodzielnych publicznych zakładów 

opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 832). 

Wskaźniki zyskowności w których uwzględnia się wynik finansowy netto przyznają  

0 punktów dla straty bez względu na jej wielkość. Oceniana jednostka otrzymuje 0 punktów 

zarówno przy starcie wynoszącej ok. 1 700 000,00 zł za 2016 rok, jak przy stracie  

ok. 7 000 000,00 zł za 2017 rok. Również pozostałe wskaźniki za 2017 rok mieszczą się  

w takich samych przedziałach jak wskaźniki za 2016 rok. Stąd też suma uzyskanych punktów 

za rok 2017 i 2016 jest taka sama.  

Jak zaznaczył Kierownik poprawa oceny wynika również z faktu, iż w ocenie założono,  

że Powiat Raciborski pokryje stratę Szpitala za 2018 r. w wysokości 3 359 000,00 zł,  

w 2019 r. w wysokości 2 597 000,00 zł, a w 2020 r. w wysokości 1 663 000,00 zł. Ocena 

zakłada również, iż Powiat umorzy w 2018 r. Szpitalowi pożyczkę w wysokości  

2 000 000,00 zł, a w kolejnych latach Szpital otrzymywać będzie pożyczki w kwocie 

2 000 000,00 zł, które również zostaną umorzone.  

Natomiast zagrożeniem dla takiej oceny mogą okazać się żądania płacowe personelu Szpitala. 

Koszty wynagrodzeń są główną niewiadomą poziomu kosztów na rok 2018 jak i kolejne lata. 

Zawarte porozumienie Ministra Zdrowia ze związkami zawodowymi rezydentów, zakłada  

że lekarz specjalista zatrudniony w jednym szpitalu otrzyma zasadniczą pensję w wysokości 

6 750,00 zł miesięcznie, nie sprecyzowane jest natomiast finansowanie takiego wzrostu 

wynagrodzeń, które oznacza wzrost 50% w stosunku do poprzedniego zasadniczego 

wynagrodzenia w Szpitalu. Brak dodatkowych środków na ten cel spowoduje istotne koszty 

nieujęte w prognozie, a zaprezentowane w istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację 

ekonomiczną lecznicy.    

Jak zaznaczył Starosta sytuacja ta dotyczyć będzie służby zdrowia w całym kraju i może 

spowodować dezorganizację systemu ochrony zdrowia w Polsce. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z raportem o sytuacji ekonomiczno – finansowej 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, sporządzonym przez Dyrektora. 

 

Następnie Starosta przedstawił 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. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

384432. 
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Kierownik Aleksander Kasprzak zaznaczył, że w § 1 ust. 1 przedmiotowego projektu uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego zaproponował zapis: 

„§ 1.1. Ocenia się pozytywnie/negatywnie sytuację ekonomiczno-finansową Samodzielnego 

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

w Raciborzu.”, jednakże ustawa o działalności leczniczej nie określa jakich stwierdzeń należy 

użyć określając sytuację ekonomiczną zakładu opieki zdrowotnej.  

Po dyskusji oraz po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, Zarząd wprowadził 

autopoprawkę do § 1 ust. 1, który otrzymał brzmienie: „§ 1. 1. Ocenia się jako dostateczną 

sytuację ekonomiczno-finansową Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

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

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej 

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

Rostka w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 28 czerwca 2018 r. 

(wraz z Uchwałą Nr XXXI/289/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. 

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu 

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

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania statutu 

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu (wraz z opinią). 

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

385590. 

Kierownik Referatu Spraw Społecznych Aleksander Kasprzak poinformował,  

że po raz pierwszy zgłoszono uwagi do przedmiotowego projektu uchwały, które przedstawiła 

FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU NAUKI, TWÓRCZOŚCI, MEDYCYNY 

„KARDIOWERSJA” (pismo przewodnie Fundacji znajduje się w systemie informatycznym 

Mdok pod numerem UID 224239, a uwagi pod numerem 224240).  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z uwagami FUNDACJI WSPIERANIA 

ROZWOJU NAUKI, TWÓRCZOŚCI, MEDYCYNY „KARDIOWERSJA” do projektu uchwały 
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Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu 

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

Analizując zgłoszone uwagi Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił: 

1) § 4 ust. 3 – propozycja zmiany odrzucona, art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

stanowi, iż „Ustrój podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, a także inne sprawy 

dotyczące jego funkcjonowania nieuregulowane w ustawie określa statut”; 

2) § 7 ust. 1 – propozycja zmiany przyjęta, zapis wykreślony; 

3) § 7 ust. 2 – propozycja zmiany przyjęta, zapis wykreślony; 

4) § 8 ust 2 – propozycja zmiany odrzucona, uzasadnienie jak w pkt 1; 

5) § 14 – propozycja zmiany przyjęta, zapis wykreślony; 

6) § 16 ust. 4 – propozycja zmiany przyjęta, zapis zmieniony, obecne brzmienie 14 ust. 4 i 5; 

7) § 16 ust. 5 – propozycja zmiany przyjęta, zapis zmieniony, obecne brzmienie 14 ust. 4 i 5; 

8) § 21 – propozycja zmiany odrzucona, uzasadnienie jak w pkt 1; 

9) § 22 ust. 1 – propozycja zmiany odrzucona, uzasadnienie jak w pkt. 1. 

 

Odnosząc się do opinii ogólnych Fundacji Zarząd stwierdził, iż wyjaśnienia dotyczące 

wykreślenia ze statutu poszczególnych działalności znajdowały się w uzasadnieniu projektu 

uchwały. 

Wpisanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do statutu Szpitala, stanowi zmaterializowanie 

w formie pisemnej zgody Rady Powiatu na utworzenie wspomnianego Oddziału. Akceptacja 

ta umożliwiała Szpitalowi oraz Zarządowi Powiatu podjęcie działań zmierzających  

do pozyskania środków finansowych na utworzenie Oddziału. Powiat oraz Szpital nie były  

w stanie samodzielnie wyasygnować kwoty przekraczającej 11 mln zł, niezbędnej  

do uruchomienia działalności SOR. Działalność leczniczą, zgodnie z art. 103 ustawy  

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, SOR mógłby rozpocząć po uzyskaniu 

wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Zgodnie z art. 104 ust. 1 

tej ustawy „organ prowadzący rejestr dokonuje wpisu do rejestru w terminie 30 dni od dnia 

wpływu wniosku o wpis do rejestru wraz z oświadczeniem.”. W wyroku z dnia 31 stycznia 

2018 r., syg. akt II SA/Ke 643/17, Wojewódki Sąd Administracyjny w Kielcach orzekł „wpis 

do rejestru, o którym mowa w art. 103 u.d.l., jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia 

legalnej działalności leczniczej, przy czym przepisy nie nakazują rozpoczęcia wykonywanej 

działalności w dniu wpisu, zwłaszcza jeżeli podmiot wskazał termin rozpoczęcia działalności 

leczniczej przypadający na dzień późniejszy.”. Jeżeli obowiązujące przepisy nie nakazują 
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rozpoczęcia działalności leczniczej w dniu wpisu do rejestru, to tym bardziej nie mogą 

nakazywać rozpoczęcia działalności leczniczej w momencie wpisania jej do statutu. 

Zarząd Powiatu oraz Dyrektor Szpitala kontynuują działania zmierzające do pozyskania 

środków finansowych na uruchomienie SOR. 

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków  

– 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował 

projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania statutu Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 28 czerwca 2018 r.  

(wraz z Uchwałą Nr XXXVI/335/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia  

2017 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

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

FUNDACJI WSPIERANIA ROZWOJU NAUKI, TWÓRCZOŚCI, MEDYCYNY 

„KARDIOWERSJA” do ww. projektu uchwały).  

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia. 

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

386249. 

Kierownik Aleksander Kasprzak przekazał, że zgodnie z art. 19 pkt 11 ustawy  

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.)  

do zadań własnych powiatu należy między innymi prowadzenie powiatowych ośrodków 

wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. 

Stosując odpowiednio regulację art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.) można stwierdzić, iż opłatę za pobyt  

w ośrodkach wsparcia ustala podmiot kierujący, a rada powiatu w drodze uchwały ustala 

szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. Ustawodawca 

postanawia również, iż osoby nie ponoszą opłat za pobyt w ośrodku wsparcia, jeżeli dochód 

osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 

kryterium dochodowego. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 
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Raciborskiego w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  

w ośrodku wsparcia. 

Działając w oparciu o Uchwałę nr XIX/196/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 maja 

2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konsultacji  

z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu lub organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji (Dz. Urz. Woj. 

Śl. z 2012 r., poz. 2488) Zarząd skierował projekt omawianej uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego do konsultacji. 

W tym momencie Kierownik Aleksander Kasprzak opuścił posiedzenie. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Raciborski. 

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

386444. 

Szczegółowych informacji udzieliła w powyższej sprawie obecna w tej części posiedzenia 

Kierownik Referatu Edukacji Danuta Miensopust.  

Kierownik Referatu Edukacji przypomniała, że Rada Powiatu Raciborskiego Uchwałą  

Nr XII/113/2015 z dnia 10 listopada 2015 r. uchwaliła regulamin określający niektóre zasady 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. 

W związku z podjęciem przez Radę Powiatu Raciborskiego w dniu 27 marca 2018 r. 

Uchwały Nr XL/362/2018 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ekonomicznych z siedzibą  

w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3, zachodzi konieczność określenia wysokości dodatku 

funkcyjnego dla dyrektora przedmiotowego zespołu. Wysokość dodatku funkcyjnego  

dla dyrektora zaproponowano w takiej samej wysokości, jak przyjęto dla dyrektora Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, gdyż zgodnie z przewidywaniami obie szkoły 

będą miały otwarte tyle samo oddziałów.  

Jak poinformowała Kierownik Danuta Miensopust w przedłożonym projekcie uchwały uchyla 

się § 10 załącznika do Uchwały Nr XII/113/2015 Rady Powiatu Raciborskiego  
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z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Raciborski (dot. dodatku mieszkaniowego).  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej regulaminu określającego niektóre 

zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski oraz polecił Kierownikowi 

Referatu przekazać go związkom zawodowym, celem uzgodnienia. 

W tym momencie Kierownik Danuta Miensopust opuściła posiedzenie. 

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt 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 

386195. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Zarządu Powiatu 

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

na wniosek Skarbnika Powiatu, wprowadził do niego autopoprawkę polegającą  

na przesunięciu w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu kwoty  

8 000,00 zł z wydatków bieżących do wydatków majątkowych, z przeznaczeniem na zakup 

samochodu osobowo – ciężarowego do pracy brygad. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2018 rok. 

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

nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem  uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w spawie zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej  

oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2018. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

386314. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2018. 

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

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia 

stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu przy ul. Królewskiej 19. 

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

385029.  

Starosta poinformował, że projekt uchwały dotyczy powierzenia Pani Agacie Wieczorek 

stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu przy ul. Królewskiej 19  

od dnia 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2023 r. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 

Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu przy ul. Królewskiej 19. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia 

dyrektora jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej 

działalności Powiatu Raciborskiego przez Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu. 

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

385030. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki  

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności Powiatu 

Raciborskiego przez Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu (po uzupełnieniu uzasadnienia).  

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2018. 
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Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu  

przy ul. Gimnazjalnej 3. 

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

385028. 

Starosta przypomniał, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu, powierza się Panu Pawłowi 

Ptakowi stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu  

przy ul. Gimnazjalnej 3 od dnia 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2023 r. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 

Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

Jednocześnie zebrani ustalili, iż na sesję w sierpniu 2018 r. zostaną zaproszeni  

ww. dyrektorzy: Pani Agata Wieczorek i Pan Paweł Ptak.  

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu  

Pani Marzenie Kacprowicz do podpisania umowy dotyczącej wsparcia finansowego projektu 

pn. „Lepsza szkoła-lepsza przyszłość. Podniesienie kompetencji i jakości pracy nauczycieli 

ZSO nr 1 w Raciborzu” w ramach programu Erasmus+. 

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

385944. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu Pani Marzenie Kacprowicz 

do podpisania umowy dotyczącej wsparcia finansowego projektu pn. „Lepsza szkoła-lepsza 

przyszłość. Podniesienie kompetencji i jakości pracy nauczycieli ZSO nr 1 w Raciborzu”  

w ramach programu Erasmus+. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 

określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

386253. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej określenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek omówił projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zlokalizowanie kabla 

światłowodowego na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego,  

w trwałym zarządzie Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu. 

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

385309. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek wyjaśnił, iż firma Fione  

Sp. z o.o., Spółka komandytowa z siedzibą w Raciborzu przy ul. Zborowej 4, pismem  

z dnia 9 maja 2018 r. zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na zlokalizowanie kabla 

światłowodowego na nieruchomości zabudowanej budynkiem Młodzieżowego Domu Kultury 

w Raciborzu przy ul. Stalmacha 12. 

Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu pismem nr MDK 07/1/17/2018  

z dnia 18 maja 2018 r., nie wniósł zastrzeżeń co do przebiegu oraz lokalizacji 

przedmiotowego kabla światłowodowego na ww. nieruchomości. 

Posadowienie nowej linii światłowodowej jest uzasadnione. Kabel światłowodowy 

przebiegać będzie po zewnętrznej ścianie budynku (po elewacji). Lokalizacja linii 

światłowodowej pozwoli na podłączenie do niej Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zlokalizowanie 

kabla światłowodowego na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego,  

w trwałym zarządzie Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 
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Ad. 4 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zaprezentował kartę 

informacyjną Wydziału Organizacyjnego dot. zapoznania się z Protokołem Zwyczajnego 

Zgromadzenia Wspólników spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej  

w Raciborzu Sp. z o.o. z dnia 1 czerwca 2018 r. 

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

386388. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przypomniał, że przedmiotem 

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki PKS w Raciborzu Sp. z o.o.  

w dniu 1 czerwca 2018 r. było: podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału 

zakładowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o. (akt 

notarialny), podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu 

z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres  

od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto  

za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., podjęcie uchwały  

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu PKS w Raciborzu Sp. z o.o.  

Panu Damianowi Knurze z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres  

od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium 

członkowi Rady Nadzorczej PKS w Raciborzu Sp. z o.o. Panu Czesławowi Wolnemu  

z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2017 r.  

do 31.12.2017 r., podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady 

Nadzorczej PKS w Raciborzu Sp. z o.o. Pani Aleksandrze Mierze-Spyrze z wykonania 

obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.  

oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej PKS 

w Raciborzu Sp. z o.o. Pani Michalinie Staniszewskiej-Niestrój z wykonania obowiązków  

za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z Protokołem Zwyczajnego Zgromadzenia 

Wspólników spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o.  

z dnia 1 czerwca 2018 r.  

 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu  

dot. wyrażenia zgody na złożenie propozycji projektowej, a następnie pełnego wniosku  
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o  dofinansowanie, dla projektu pn.: „Dziedzictwo Przemyślidów i Piastów - wspólna 

historia” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska  

– Polska. 

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

384761. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na złożenie propozycji projektowej  

przez partnera wiodącego projektu w terminie do 30 czerwca 2018 r. z uwzględnieniem 

aktualizacji kosztorysu inwestycji Powiatu Raciborskiego, a następnie pełnego wniosku 

projektowego w terminie do 30 września 2018 r., pod warunkiem pozytywnej rekomendacji 

oceniającego - Wspólnego Sekretariatu w Ołomuńcu, dla projektu pn.: „Dziedzictwo 

Przemyślidów i Piastów - wspólna historia” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 

Interreg V-A Republika Czeska – Polska. 

Ponadto Zarząd zaakceptował propozycję powołania zespołu projektowego dla Powiatu 

Raciborskiego, w skład którego wejdą pracownicy Starostwa Powiatowego oraz Agencji 

Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu merytorycznie zaangażowani w przygotowanie i realizację projektu. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu dot. sprawowania 

nadzoru właścicielskiego nad spółką prawa handlowego – Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu sp. z o.o. 

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

386019. 

Szczegółowych informacji udzieliła w ww. sprawie Sekretarz Powiatu, która przypomniała, 

że Zarząd na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2017 r. zdecydował o przekazaniu nadzoru 

właścicielskiego nad PKS w Raciborzu sp. z o.o. Referatowi Transportu Drogowego 

w Wydziale Komunikacji i Transportu.  

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu dokonał analizy uwarunkowań formalnych  

i prawnych poprzedzających realizację nowego zadania, z której wynika, że przekazanie tej 

kompetencji Referatowi zwiększy ryzyko wystąpienia zdarzeń niepożądanych, o czym Zarząd 

powinien zostać poinformowany. W powyższej sprawie uzyskano opinię prawną,  

która stanowi załącznik do przedmiotowej karty informacyjnej.  
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Sekretarz Powiatu zaproponowała, aby Zarząd podtrzymał decyzję z 2017 r. w sprawie 

przekazania zadania dot. nadzoru nad PKS w Raciborzu sp. z o.o. Referatowi Transportu 

Drogowego. 

W trakcie dyskusji Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego zwrócili uwagę na fakt,  

iż w Referacie Transportu Drogowego istnieje możliwość rozdzielenia realizowanych zadań, 

co w znacznym stopniu umożliwi wyeliminowanie ryzyka występowania zdarzeń 

niepożądanych. Jednocześnie podkreślili, że w Referacie w najbliższym czasie nastąpi 

zwiększenie obsady kadrowej.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego podtrzymał decyzję w sprawie przekazaniu z dniem 1 lipca 

2018 r. nadzoru właścicielskiego nad PKS w Raciborzu sp. z o.o. Referatowi Transportu 

Drogowego w Wydziale Komunikacji i Transportu, po zapoznaniu się z potencjalnymi 

negatywnymi skutkami tego przekazania. Jednocześnie zaakceptował propozycję, aby zakres 

powierzonych zadań pokrywał się z zadaniami przypisanymi „pracownikowi 

nadzorującemu”, o którym mowa w zasadach sprawowania nadzoru właścicielskiego. 

 

Starosta omówił protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej z kontroli pn. „Absolutorium”, 

który znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 386548. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z ww. protokołem pokontrolnym.  

 

Starosta omówił wnioski Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 6 czerwca 2018 r,  

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 385903. 

Wnioski dotyczą rozpatrywanej skargi oraz aktualnie prowadzonej kontroli. 

W związku z rozpatrywaną skargą na działania Zarządu Powiatu Raciborskiego oraz działania 

jednostki organizacyjnej powiatu, tj. na działania Szpitala Rejonowego im. dr. J. Rostka  

w Raciborzu (dalej zwanej Szpitalem) na brak udostępnienia mieszkańcom Szpitalnego 

Oddziału Ratunkowego Komisja Rewizyjna wnosi do Zarządu Powiatu o:    

- skuteczne dostarczenie korespondencji zawierającej spis dokumentów  

w chronologicznym zestawieniu w zakresie korespondencji prowadzonej przez Szpital 

Rejonowy im. dr. J. Rostka w Raciborzu związanej z uruchomieniem Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego w Szpitalu Rejonowym im. dr. J. Rostka w Raciborzu od dnia 1 lipca 2017 r.  

w tym związanych z wnioskiem do Ministerstwa Zdrowia na realizację projektu  

pn. „Utworzenie nowego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym  

im. dr Józefa Rostka w Raciborzu”. 
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Jak poinformował Starosta ww. dokumentacja w dniu dzisiejszym została dostarczona  

do tut. Starostwa i zostanie przekazana Komisji Rewizyjnej.  

Nawiązując do prowadzonej aktualnie kontroli pn. „Realizacja wniosków i zaleceń 

pokontrolnych Komisji Rewizyjnej w czasie obecnej kadencji w latach 2014-2018” Komisja 

wnosi o możliwość spotkania na kolejnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej z Dyrektorem  

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu oraz Naczelnikiem Wydziału Geodezji Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął do realizacji ww. wniosek, o powyższym poinformuje 

Dyrektora – Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek, a Naczelnika 

Wydziału Geodezji – Sekretarz Powiatu.  

 

Starosta poinformował, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w dniu 11 czerwca 

2018 r. o godz. 07.30 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu (budynek A, parter, pok. nr 4). 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 386264. 

 

Następnie Starosta przekazał, że kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się  

w dniu 20 czerwca 2018 r. o godz. 17.00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu (budynek 

A, parter, pok. nr 4), a nie jak planowano pierwotnie 19 czerwca 2018 r. o godz. 15.15. 

Ww. informacje znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID 386265  

i 386478. 

 

Starosta przedstawił skargę p. Jolanty R. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Gliwicach na Uchwałę Nr 136/643/2017 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 20 lipca 

2017 r. w sprawie zatrudnienia na podstawie przeniesienia dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. 

Ww. skarga znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 385670. 

Sekretarz Powiatu wyjaśniła, iż skarga ta została przekazana na dzisiejsze posiedzenie  

w celach informacyjnych, a na jedno z kolejnych spotkań zostanie przygotowany projekt 

uchwały w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach 

ww. skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę oraz udzielenia pełnomocnictwa 

radcy prawnemu Lidii Chrzan do reprezentowania Powiatu Raciborskiego w postępowaniu  

przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze skargą p. Jolanty R. do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gliwicach na Uchwałę Nr 136/643/2017 Zarządu Powiatu 

Raciborskiego z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zatrudnienia na podstawie przeniesienia 

dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. W związku z powyższym 

polecił radcy prawnemu Lidii Chrzan przygotowanie odpowiedzi na skargę oraz przekazanie 

wspólnie z głównym specjalistą ds. zarządzania personelem Wydziału Organizacyjnego akt 

sprawy do WSA. 

 

Starosta omówił dodatkową kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego dot. zwiększenia 

planu wydatków na 2018 r. w części, której dysponentem jest Wydział Organizacyjny,  

w zakresie zabezpieczenia środków na realizację zadania: Obsługa prawna Starostwa 

Powiatowego i wskazanych jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego w okresie  

od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r. 

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

386783. 

Starosta poinformował, że analizując dotychczasowe wykonanie planu wydatków będących  

w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego Kierownik Referatu Administracyjnego ponownie 

zwrócił uwagę na niedoszacowanie środków na 2018 r. Umowa na realizację zadania  

pn. Obsługa prawna Starostwa Powiatowego i wskazanych jednostek organizacyjnych 

Powiatu Raciborskiego wygasa dnia 30.06.2018 r. Środki na ten cel zostały zabezpieczone 

gwarantując jedynie realizację zadania w ww. okresie; nie obejmują środków na realizację 

zadania od 01.07.2018 r. Zapewnienie obsługi prawnej Starostwa na lata 2018 – 2019  

to kwota 123 984,00 zł: w 2018 r. – 51 660,00 zł, a w 2019 r. – 72 324,00 zł.   

Kierownik Referatu Administracyjnego zaproponował, aby Zarząd wyraził zgodę  

na zwiększenie planu wydatków Wydziału Organizacyjnego, w zakresie zabezpieczenia 

środków na realizację zadania: Obsługa prawna Starostwa Powiatowego i wskazanych 

jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego w okresie od 01.07.2018 r.  

do 30.06.2019 r. a środki na ten cel przeznaczył z nadwyżki budżetowej Powiatu. 

Skarbnik Powiatu zasugerowała, aby przeznaczyć na ten cel środki z rezerwy ogólnej  

oraz zobligować Wydział Organizacyjny do analizy budżetu i wstrzymania prac remontowych 

bądź zakupów, które nie są niezbędne w roku 2018. Po analizie, należy zaproponować 

przesunięcia  środków, aby tym samym zabezpieczyć budżet na zadania, które muszą być 

zrealizowane w roku 2018. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie o kwotę 51 660,00 zł planu 

wydatków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego, z przeznaczeniem  

na realizację zadania dot. obsługi prawnej Starostwa Powiatowego w 2018 r., a środki na ten 

cel przeznaczył z nadwyżki budżetowej Powiatu Raciborskiego.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

1) po zapoznaniu się z pismem II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu  

nr IILO311.11.2018 z dnia 8 czerwca 2018 r., przedstawionym przez Skarbnika Powiatu, 

wyraził zgodę na dokonanie przesunięć w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia 

i pochodne. O powyższym Wydział Finansowy poinformuje Dyrektora,  

2) po zapoznaniu się z pismem Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu  

nr FK.31100.11.2018.MŁ z dnia 12 czerwca 2018 r., przedstawionym przez Skarbnika 

Powiatu, wyraził zgodę na dokonanie przesunięć w celu zabezpieczenia środków  

na wynagrodzenia bezosobowe. O powyższym Wydział Finansowy poinformuje 

Dyrektora,  

3) po zapoznaniu się z pismem Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu  

nr MOS.3120.05.19.2018 z dnia 11 czerwca 2018 r., przedstawionym przez Skarbnika 

Powiatu, wyraził zgodę na dokonanie przesunięć w celu zabezpieczenia środków na zakup 

nowego bojlera. O powyższym Wydział Finansowy poinformuje Dyrektora,  

4) zapoznał się informacją Skarbnika Powiatu o zmianie planu finansowego Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu, w tym ze zmniejszeniem o kwotę 1 950,00 zł planu wydatków 

będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem  

dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu na usunięcie awarii rury. 

 

Ad. 5 

 

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 XLII/367/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 maja 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.  
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

385618. 

 

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 XLII/368/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 maja 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 

385619. 

 

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 XLII/369/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 maja 2018 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 

385834. 

 

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 Edukacji do określenia realizacji Uchwały Nr XLII/370/2018 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przekształcenia Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu poprzez przeniesienie jego 

siedziby. 

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

odpowiedzialny za jej realizację.  

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 
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386448. 

 

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 Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  

do określenia realizacji Uchwały Nr XLII/372/2018 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu 

Raciborskiego dla Gminy Krzanowice na realizację zadania publicznego o charakterze 

ponadgminnym w zakresie rolnictwa. 

Ustalił Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzeja Chroboczka jako nadzorującego 

wykonanie ww. Uchwały, a Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  

odpowiedzialny za jej realizację.  

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

385676. 

 

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 Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały 

Nr XLII/373/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na nabycie na rzecz Powiatu Raciborskiego prawa własności części nieruchomości, 

położonych w Szonowicach (gm. Rudnik). 

Ustalił Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzeja Chroboczka jako nadzorującego 

wykonanie ww. Uchwały, a Referat Gospodarki Nieruchomościami odpowiedzialny za jej 

realizację.  

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

385213. 

 

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

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

kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XLII/374/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie 

pozostawienia skargi bez rozpoznania. 
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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 

386376. 

 

Ad. 6 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady 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 

386463. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

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

na wniosek Skarbnika Powiatu oraz uwzględniając podjęte decyzje, o których mowa  

w protokole, wprowadził do niego autopoprawki polegające na tym, że: 

1) w § 1 dodano ust. 4 w brzmieniu:  „§1.4. Zmienia się Załącznik Nr 5 do Uchwały  

Nr XXXVI/333/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2018 rok z późn.zm., zgodnie  

z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.”, 

2) dodano § 2 w brzmieniu: „§ 2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi 

planowany deficyt budżetu Powiatu Raciborskiego w kwocie 10.067.438,00 zł,  

który zostanie pokryty: 

1) z emisji papierów wartościowych - 8.310.832,00 zł, 

2) przychodami pochodzącymi z wolnych środków - 1.756.606,00 zł.”,  

3) dotychczasowe § 2 i 3 zostają oznaczone jako 3 i 4, bez zmian ich treści,  

4) w Rozdziale 75020 zwiększa się o kwotę 51 660,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego, z przeznaczeniem na realizację zadania  

dot. Obsługi prawnej Starostwa Powiatowego w 2018 roku,  

5) zmianie uległy kwoty ogółem.  

 

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały 
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Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2018 rok oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 28 czerwca 2018 r. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2018 – 2032. 

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

386466. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2018 – 2032, na wniosek Skarbnika Powiatu oraz uwzględniając 

podjęte decyzje, o których mowa w protokole, wprowadził do niego autopoprawki polegające 

na tym, że: 

1) dopisuje się zadanie pn. Porozumienie z Miastem Zielona Góra kształcenie uczniów klas 

wielozawodowych o wartości 32 000,00 zł. Okres realizacji w latach 2018-2012, 

2) zmniejsza się wartość zadania pn. Prowadzenie w okresie od 1 lipca 2018 r. do 31 grudnia 

2020 r. na terenie powiatu raciborskiego placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 

1.139.826,00 zł w 2018 roku, zgodnie z podpisaną umową, 

oraz wynikające z projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok. 

 

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2018 – 2032 oraz postanowił o jego przekazaniu 

na sesję w dniu 28 czerwca 2018 r. 

 

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 12 czerwca 2018 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 12 czerwca 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 zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2018. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 

Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu przy ul. Królewskiej 19. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki  

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności Powiatu 

Raciborskiego przez Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 

Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu Pani Marzenie 

Kacprowicz do podpisania umowy dotyczącej wsparcia finansowego projektu pn. „Lepsza 

szkoła-lepsza przyszłość. Podniesienie kompetencji i jakości pracy nauczycieli ZSO nr 1 

w Raciborzu” w ramach programu Erasmus+. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej określenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na zlokalizowanie 

kabla światłowodowego na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego,  

w trwałym zarządzie Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu. 


