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OR.II.0022.1.22.2014 

PROTOKÓŁ  NR 167/2014 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 10 czerwca 2014 r.  

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

 Posiedzeniu przewodniczył Starosta Adam Hajduk.  

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane 

quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał.  

   

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 166/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 3 czerwca 2014 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Starosta przekazał, że kolejne posiedzenie odbędzie się 17 czerwca br. o godz. 08.00.  

 

Nawiązując do informacji prasowych w sprawie zwrotu przez Śląski Oddział Wojewódzki 

NFZ w Katowicach do centrali Funduszu kwoty 200 mln zł Starosta przedstawił stanowisko 

Konwentu Starostów Województwa Śląskiego z dnia 9 czerwca 2014 r. w przedmiotowej 

sprawie. Konwent Starostów w poczuciu odpowiedzialności za powierzone zadania  

oraz w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców wyraził kategoryczny sprzeciw 

przeciwko podjętemu działaniu przez Śląski Oddział Wojewódzki NFZ. Ponadto domaga się 

od Dyrekcji Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach podjęcia próby 

weryfikacji podjętej decyzji i przekonania centrali Funduszu, iż kwota 200 mln zł powinna 

zwiększyć budżet na świadczenia zdrowotne dla naszego województwa na rok 2014  
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i zaprzestania w przyszłości podejmowania decyzji szkodliwych dla życia i zdrowia 

mieszkańców naszego regionu. Zgodnie z propozycją Przewodniczącego Konwentu  

ww. stanowisko przekazane zostanie Parlamentarzystom z regionu, z prośbą o interwencję.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 166/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 3 czerwca  

2014 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.  

 

Ad. 2 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu 

Raciborskiego za 2013 rok. 

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

166332. 

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 2013 rok oraz postanowił o jego przekazaniu 

na sesję w dniu 24 czerwca 2014 r. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego za 2013 rok. 

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

166335. 

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 2013 rok oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 24 czerwca 2014 r. 

 

W tym miejscu Skarbnik Powiatu zaproponowała zmianę kolejności opiniowanych projektów 

uchwał Rady Powiatu Raciborskiego ujętych w porządku posiedzenia tak, aby w pierwszej 

kolejności Członkowie Zarządu zapoznali się z projektem uchwały w sprawie dokonania 
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zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 r., później z projektem uchwały 

dotyczącym dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego 

na lata 2014 – 2021, a następnie z projektem uchwały dotyczącym zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego przez Powiat Raciborski na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej 

zaciągniętego kredytu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął jednogłośnie zmiany w porządku posiedzenia.  

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. 

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

166657. 

Szczegółowych wyjaśnień w sprawie proponowanych zmian w budżecie będących  

w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów udzielił obecny w tej części posiedzenia 

Kierownik Referatu Roman Peikert.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok, 

na wniosek Skarbnika Powiatu, wniósł autopoprawki polegające na: 

 

1) przeniesieniu środków finansowych w kwocie 11 000,00 zł będących w dyspozycji 

Referatu Inwestycji i Remontów z działu 600 rozdziału 60014 do działu 853 rozdziału 

85333 będącego w dyspozycji Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu,  

z przeznaczeniem na rozbiórkę garażu i prace remontowe pozostałych garaży  

przy ul. Klasztornej 6 w Raciborzu,  

2) zmianie ust. 4 w § 1, który otrzymał brzmienie:  

„4. Zmienia się Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/349/2013 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2014 r. z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej 

Uchwały.”,  

3) dodaniu w § 1 ust. 5 w brzmieniu:  

„5. Zmienia się Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/349/2013 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2014 r. z późn.zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej 

Uchwały.”,  

4) poprawieniu drobnych błędów cyfrowo – literowych. 
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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 budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2014 rok oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 24 czerwca 2014 r. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2014 – 2024. 

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

166664. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego mając na uwadze zmiany w projekcie uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 r. 

wprowadził autopoprawki w projekcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2014 – 2024 oraz wyraził zgodę na poprawienie drobnych błędów cyfrowo  

– literowych. 

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 2014 – 2024 oraz postanowił o jego przekazaniu 

na sesję w dniu 24 czerwca 2014 r. 

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Starosta przedstawił projekt uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat 

Raciborski na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu. 

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

166337. 

Starosta przekazał, że w projekcie uchwały zaproponowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 

3.466.704,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętego 

kredytu. Kredyt ten został zaciągnięty w banku wybranym w trybie określonym  

w postępowaniu o zamówieniach publicznych. Umowa z ING Bankiem Śląskim z siedzibą  

w Katowicach z dnia 16 grudnia 2009 r. zakładała udzielenie kredytu w wysokości 

6.500.000,00 zł na okres od dnia 16 grudnia 2009 roku do 31 grudnia 2019 roku. Zadłużenie  

z tytułu ww. kredytu wg stanu na dzień 31 sierpnia 2014 r. wynosić będzie 3.466.704,00 zł. 

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego nie spowoduje zwiększenia kwoty zadłużenia 
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Powiatu Raciborskiego. Kredyt zaciągnięty na lata 2014-2024 spowoduje, że możliwe będzie 

prowadzenie w kolejnych latach gospodarki finansowej Powiatu Raciborskiego  

z zachowaniem wyznaczonych przez ustawodawcę norm, w tym także tych odnoszących się  

do dopuszczalnego poziomu zadłużenia, czy też jego spłaty. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat Raciborski  

na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu wniósł autopoprawkę 

polegającą na uszczegółowieniu uzasadnienia o informację nt. kredytu, który został 

zaciągnięty w 2009 r. w ING Banku Śląskim.  

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 zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat 

Raciborski na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu oraz postanowił  

o jego przekazaniu na sesję w dniu 24 czerwca 2014 r. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Miastu Racibórz. 

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

165815. 

Starosta poinformował, że w przedmiotowym projekcie uchwały zaproponowano udzielenie 

pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Raciborskiego w kwocie  

400 000,00 zł brutto Miastu Racibórz na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa 

ulicy Mariańskiej w Raciborzu". Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej  

i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem 

Raciborskim a Miastem Racibórz. 

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 pomocy finansowej Miastu Racibórz oraz postanowił  

o jego przekazaniu na sesję w dniu 24 czerwca 2014 r. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Krzyżanowice na realizację zadania 

publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie rolnictwa. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

166173. 

Starosta przekazał, że przedmiotowy projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy finansowej 

z budżetu Powiatu Raciborskiego, w formie dotacji celowej w kwocie 10.000,00 zł dla Gminy 

Krzyżanowice z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego o charakterze 

ponadgminnym w zakresie rolnictwa pn.: "Dożynki Powiatowe 2014". W 2014 r. organizacji 

święta plonów podjęła się Gmina Krzyżanowice. Uroczystości odbędą się w dniu 14 września 

2014 r. w Bieńkowicach.  

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 pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego  

dla Gminy Krzyżanowice na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym  

w zakresie rolnictwa oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 24 czerwca 2014 r. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 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 

166682. 

Starosta poinformował, że przedstawiony podział powiatu raciborskiego uwzględnia normę 

przedstawicielstwa, która wyliczana jest poprzez podział liczby mieszkańców powiatu  

przez ogólną liczbę radnych wybieranych w powiecie. Norma przedstawicielstwa dla powiatu 

raciborskiego wynosi 4.572,91. Liczba mieszkańców powiatu określona wg stanu  

na IV kwartał 2013 r. wyniosła 105.177. Liczba 23 radnych wybieranych do rady powiatu 

raciborskiego została ustalona Zarządzeniem nr 65/14 Wojewody Śląskiego z dnia 7 marca 

2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad powiatów województwa 

śląskiego na kadencję 2014 – 2018. Zgodnie z art. 454 § 4 Kodeksu wyborczego 

dopuszczalny jest podział jednej gminy na dwa lub więcej okręgów wyborczych  

w przypadku, gdy liczba radnych przypadających na daną gminę, wynikająca z normy 

przedstawicielstwa dla okręgu wyniosła więcej niż 10. Taka sytuacja występuje w Gminie 

Racibórz, gdzie liczba radnych wynikająca z normy przedstawicielstwa wynosi 12. Na terenie 

Miasta Racibórz tworzy się okręg wyborczy nr 1 i 2. Okręgi wyborcze na terenie Miasta 

Racibórz utworzono z zachowaniem granic okręgów wyborczych zgodnie z treścią załącznika 

do Uchwały Nr XX/288/2012 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie 
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podziału Miasta Racibórz na okręgi wyborcze. Podziału Gminy Racibórz na dwa okręgi 

wyborcze dokonano po porozumieniu się z Radą Miasta Racibórz.  

W celu podziału pozostałego terenu powiatu raciborskiego na okręgi wyborcze dokonuje się 

połączenia gmin. Okręg wyborczy nr 3 tworzą gminy: Kuźnia Raciborska, Rudnik, Nędza. 

Okręg wyborczy nr 4 tworzą gminy: Krzyżanowice, Kornowac, Krzanowice, Pietrowice 

Wielkie. Łączenie dwóch lub więcej gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego wymaga 

zasięgnięcia opinii rad tych gmin. 

Sekretarz Powiatu dodała, że w dniu 22 maja 2014 r. zwrócono się z pismem do wszystkich 

rad gmin z prośbą o zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

podziału powiatu raciborskiego na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów  

do rady powiatu. Do dnia dzisiejszego uzyskano pozytywne opinie kilku rad, pozostałe mają 

wpłynąć do tut. Starostwa w najbliższym czasie.  

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

0 głosów wstrzymujących – po wprowadzeniu autopoprawki polegającej na poprawieniu 

drobnych błędów literowych, pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie podziału powiatu raciborskiego na okręgi wyborcze w celu 

przeprowadzenia wyborów do rady powiatu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 24 czerwca 2014 r. 

 

Nawiązując do ustaleń z posiedzenia w dniu 3 czerwca 2014 r. Zarząd Powiatu Raciborskiego 

zdecydował, że na sesję w dniu 24 czerwca br. skieruje projekt Rady Powiatu Raciborskiego 

w sprawie zmiany uchwał Rady Powiatu Raciborskiego dotyczących wyłączenia i likwidacji 

szkół. W przypadku gdy do dnia sesji do tut. Starostwa nie zostanie przekazana opinia władz 

statutowych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, tj. MOZ NSZZ „Solidarność” 

Pracowników Oświaty w Raciborzu oraz Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa 

Polskiego projekt uchwały zostanie wycofany z porządku obrad.  

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. 

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

166518. 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Skarbnik Powiatu poinformowała,  
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że w przedmiotowym projekcie uchwały zwiększa się m. in. o kwotę 4 000,00 zł plan 

wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu z przeznaczeniem na organizację 

uroczystości związanych z nadaniem Technikum nr 1 imienia Księżnej Eufemii Raciborskiej. 

Jak dodał Starosta autorem publikacji opowiadającej o historii Zespołu Szkół Ekonomicznych  

w Raciborzu jest Pan Grzegorz Wawoczny.  

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 2014 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

Panu Józefowi Stukatorowi – Członkowi Zarządu Powiatu Raciborskiego upoważnienia  

do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na XX Walnym Zgromadzeniu Członków 

Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny” w dniu 10 czerwca 2014 r. 

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

166084. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia Panu Józefowi Stukatorowi 

– Członkowi Zarządu Powiatu Raciborskiego upoważnienia do reprezentowania Powiatu 

Raciborskiego na XX Walnym Zgromadzeniu Członków Związku Stowarzyszeń pod nazwą 

„Śląski Ogród Botaniczny” w dniu 10 czerwca 2014 r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zaopiniowania pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulicy Ludowej w Toszku – droga 

powiatowa Nr 2988S. 

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

166837. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii 

drogi powiatowej ulicy Ludowej w Toszku – droga powiatowa Nr 2988S. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 
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Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

umorzenia wierzytelności należnej Powiatowi Raciborskiemu od Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z tytułu 

niespłaconej części pożyczki udzielonej Szpitalowi z budżetu Powiatu Raciborskiego  

na podstawie umowy nr ZS.8023.2.1.2013 z dnia 7 stycznia 2013 r. wraz ze zm. 

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

166195. 

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

wierzytelności należnej Powiatowi Raciborskiemu od Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z tytułu 

niespłaconej części pożyczki udzielonej Szpitalowi z budżetu Powiatu Raciborskiego  

na podstawie umowy nr ZS.8023.2.1.2013 z dnia 7 stycznia 2013 r. wraz ze zm. wniósł 

autopoprawki polegające na:  

 

1) zastąpieniu użytych w projekcie uchwały w różnej liczbie i przypadku wyrazów 

„wierzytelności należnej” użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami 

„należności pieniężnych”,  

2) dodaniu w § 1 ust. 3 w brzmieniu: „3. Szczegóły umorzenia, o którym mowa w ust. 1 

określone zostaną w porozumieniu zawartym pomiędzy Powiatem Raciborskim  

a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Rejonowym  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.”, 

3) poprawieniu drobnych błędów literowych. 

 

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

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – polecił Kierownikowi Referatu Spraw 

Społecznych przekazać projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie umorzenia 

należności pieniężnych przypadających Powiatowi Raciborskiemu od Samodzielnego 

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

w Raciborzu z tytułu niespłaconej części pożyczki udzielonej Szpitalowi z budżetu Powiatu 

Raciborskiego na podstawie umowy nr ZS.8023.2.1.2013 z dnia 7 stycznia 2013 r.  

wraz ze zm. na najbliższe posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, celem uzyskania opinii 

Komisji.  

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

pod numerem UID 167145. 
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Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2014 r. 

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

166519. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych na 2014 r.: 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu, Powiatowego Zarządu Dróg  

w Raciborzu, Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, Starostwa Powiatowego 

w Raciborzu.  

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. przedstawienia dokumentacji postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora 

II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu oraz Zespołu Szkół 

Zawodowych w Raciborzu. 

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

166272. 

Starosta przekazał, że w dniach 2 – 3 czerwca 2014 r. odbyły się konkursy na stanowisko 

dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Raciborzu oraz Zespołu 

Szkół Zawodowych w Raciborzu. W wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej 

kandydatem na stanowisko dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza 

w Raciborzu został Pan Herbert Dengel, a Zespołu Szkół Zawodowych – Pani Marzena 

Czaplińska – Mroczek – obecnie nauczyciel Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu. 

Zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. 

w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej 

placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej o wyniku postępowania konkursowego 

przewodniczący komisji niezwłocznie powiadamia organ prowadzący szkołę oraz przekazuje 

temu organowi dokumentację postępowania konkursowego. Następnie organ prowadzący 

zatwierdza konkurs i powierza funkcję dyrektora. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z przedstawioną dokumentacją postępowania 

konkursowego na stanowisko dyrektora II  Liceum Ogólnokształcącego im. Adama 

Mickiewicza w Raciborzu oraz dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Funduszy Zewnętrznych i Strategii Rozwoju 
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dot. przedkładania w miesiącach czerwiec i listopad zbiorczej informacji nt. realizacji 

programów zewnętrznych, do których przystąpił Powiat Raciborski. 

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

166522. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację nt. realizacji programów zewnętrznych,  

do których przystąpił Powiat Raciborski (stan na 31.05.2014 r.) oraz polecił umieścić ją  

na stronie internetowej Powiatu Raciborskiego. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Agencji Promocji 

Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu  

nr ZP. 3221.06.2014 z dnia 4 czerwca 2014 r., na wniosek Skarbnika Powiatu, wyraził zgodę 

na prefinansowanie wydatków ze środków własnych Powiatu Raciborskiego w związku  

z realizacją przez Agencję programu unijnego – „Kraina Golężyców jako polsko – czeski 

produkt turystyczny. Od Hradca nad Morawicą do Raciborza” w kwocie 44 982,00 zł.  

Po otrzymaniu refundacji wydatków w 2014 r. z Euregionu Silesia na subkonto ww. projektu, 

środki te powinny zostać niezwłocznie przekazane na konto Powiatu Raciborskiego.  

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z pismem Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Katowicach nr WA-0250/39/14 z dnia 2 czerwca 2014 r., w którym poinformowano,  

że przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczące stosowania 

ulg w regulowaniu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających 

jednostkom samorządu terytorialnego będą miały zastosowanie tylko wówczas, gdy przepisy, 

na podstawie których nakładane są określone należności, nie regulują zasad ich odraczania, 

rozkładania na raty lub umarzania (art. 58 ust. 5). Natomiast w sytuacji, gdy dane przepisy 

normują tylko niektóre zagadnienia stosowania ulg w uiszczaniu należności pieniężnych,  

nie jest możliwe udzielenie przedmiotowych ulg na podstawie przepisów o finansach 

publicznych wobec tych zagadnień nieuregulowanych w ustawie (np. ustawa  

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w odniesieniu do umorzenia 

należności z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste). Jak przekazano w ww. piśmie 

ustawodawca określając, w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami, ścisły katalog ulg w spłacie należności z tytułu opłaty za użytkowanie 

wieczyste odstąpił od możliwości stosowania ulg i umorzeń na zasadach ogólnych 

wynikających z przepisów ustawy o finansach publicznych.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 166410. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Prezesa Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Katowicach nr WA-0250/39/14 z dnia 2 czerwca 2014 r. dotyczącym 

stosowania ulg w regulowaniu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym 

przypadających jednostkom samorządu terytorialnego oraz polecił Skarbnikowi Powiatu 

przekazać go do Biura Obsługi Prawnej oraz Referatu Gospodarki Nieruchomościami.  

 

 

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. Adam Hajduk  

2. ----------------- 

3. Józef Stukator  

4. Norbert Mika  

5. Piotr Olender  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 10 czerwca 2014 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 10 czerwca 2014 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia Panu Józefowi 

Stukatorowi – Członkowi Zarządu Powiatu Raciborskiego upoważnienia  

do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na XX Walnym Zgromadzeniu Członków 

Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny” w dniu 10 czerwca 2014 r. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii 

drogi powiatowej ulicy Ludowej w Toszku – droga powiatowa Nr 2988S. 

 


