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OR.II.0022.1.26.2014 

PROTOKÓŁ  NR 171/2014 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 30 czerwca 2014 r.  

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

 Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta Andrzej Chroboczek.  

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane 

quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał. Ponadto poinformował,  

iż przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 26 czerwca  

2014 r. nastąpi w trakcie kolejnego spotkania, zaplanowanego na 15 lipca 2014 r.  

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 

2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Na wstępie Wicestarosta poinformował, że Skarbnik Powiatu pismem z dnia 30 czerwca  

2014 r. zwróciła się z prośbą o zwołanie posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego, celem 

przygotowania wniosku do Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego o zwołanie sesji 

nadzwyczajnej, w związku z koniecznością podjęcia Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. Zmiana  

w Uchwale dotyczy ustalenia limitu zobowiązań z tytułu planowanego zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego przez Powiat Raciborski na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej 

zaciągniętego kredytu (szczegółowe informacje znajdują się w pkt 1 protokołu). 

Ww. pismo Skarbnika Powiatu znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem 

UID 169750. 
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Ad. 1 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. 

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

169753. 

Skarbnik Powiatu przypomniała, że na sesji w dniu 24 czerwca 2014 r. Rada Powiatu 

Raciborskiego podjęła m.in.: 

1) Uchwałę Nr XLIII/407/2014 w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2014 rok, 

2) Uchwałę Nr XLIII/408/2014 w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2014-2014, 

3) Uchwałę Nr XLIII/409/2014 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  

przez Powiat Raciborski na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu. 

 

W ww. Uchwałach zaplanowany został kredyt długoterminowy w wysokości 3.466.704 zł. 

Zaciągnięcie kredytu wiąże się obligatoryjnie ze zwiększeniem limitu zobowiązań z tytułu 

zaciągniętych kredytów. W Uchwale Nr XLIII/407/2014 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2014 rok nie zwiększono tego limitu. Skarbnik Powiatu z przykrością stwierdziła,  

że w natłoku wykonywanych obowiązków, przeoczyła jakże ważny zapis dot. limitu 

zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, który powinien był znaleźć się w Uchwale  

Nr XLIII/407/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. Podkreśliła, że brak tego 

zapisu spowoduje unieważnienie ww. Uchwały przez Regionalną Izbę Obrachunkową  

w Katowicach oraz uniemożliwia uzyskanie pozytywnej opinii w sprawie zaciągnięcia 

kredytu długoterminowego, o którą Powiat Raciborski wystąpił wnioskiem  z dnia 25 czerwca 

2014 r. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Raciborskiego na 2014 rok 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 3 lipca 2014 r.  
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Ad. 2 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie przyjęcia wniosku o zwołanie sesji Rady Powiatu Raciborskiego w trybie 

nadzwyczajnym. 

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

169764. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia wniosku o zwołanie sesji 

Rady Powiatu Raciborskiego w trybie nadzwyczajnym. 

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

 

Wicestarosta poinformował, że działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym, w imieniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, wystąpi  

z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego o zwołanie sesji Rady 

Powiatu Raciborskiego w trybie nadzwyczajnym w dniu 3 lipca 2014 r. o godz. 08.00 według 

poniżej proponowanego porządku:  

1) przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w zmiany uchwały budżetowej 

Powiatu Raciborskiego na 2014 rok. 

 

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. ------------------------- 

2. Andrzej Chroboczek  

3. Józef Stukator  

4. ------------------------- 

5. Piotr Olender  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 czerwca 2014 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 czerwca 2014 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia wniosku o zwołanie sesji 

Rady Powiatu Raciborskiego w trybie nadzwyczajnym. 


