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OR.II.0022.1.48.2014 

PROTOKÓŁ  NR 1/2014 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 17 grudnia 2014 r.  

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

 Posiedzeniu – zwołanemu po raz pierwszy w trakcie V kadencji Rady Powiatu 

Raciborskiego – przewodniczył Starosta Ryszard Winiarski. Przewodniczący posiedzenia 

stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego 

do podejmowania uchwał.  

Starosta poinformował, że posiedzenia zwyczajowo będą odbywać się w każdy wtorek 

o godz. 08.00, a sesje Rady Powiatu Raciborskiego zwoływane będą przez Przewodniczącego 

Rady w ostatni wtorek miesiąca o godz. 15.00. Materiały na posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego oraz projekty protokołów będą dostarczane Członkom Zarządu, osobom 

wskazanym przez Starostę drogą elektroniczną na jeden dzień przed posiedzeniem.  

Najbliższe posiedzenie odbędzie się 29 grudnia br., po zakończeniu sesji. Jak ustalono  

z Przewodniczącym Rady z uwagi na fakt, że z dniem 22 grudnia 2014 r. zachodzi zmiana  

na stanowisku Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu na sesję 

zostaną zaproszeni Danuta Hryniewicz oraz Łukasz Kandziora.  

Sekretarz Powiatu Beata Bańczyk zapoznała zebranych z postanowieniami Statutu 

Powiatu Raciborskiego, a w szczególności dotyczącymi Rozdziału 12 „Zarząd Powiatu”  

oraz Zarządzeniem Starosty Raciborskiego w sprawie zasad przekazywania materiałów  

na posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

   

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

2. Karta informacyjna Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  

dot. materiału informacyjnego na sesję Rady Powiatu oraz Raportu z wykonania Programu 

Ochrony Środowiska dla Powiatu Raciborskiego za lata 2012 – 2013.   

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 
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5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 1 

 

Skarbnik Powiatu Ewa Tapper przedstawiła projekt 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 

194217. 

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, wprowadził nw. zmiany: 

1) w Rozdziale 80130 zwiększył o kwotę 631,00 zł plan dochodów Zespołu Szkół 

Ekonomicznych w Raciborzu, w tym: 

+ 863,00 zł dochody z wynajmu pomieszczeń,  

- 80,00 zł wpływy za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji,  

- 152,00 zł wpływy z tytułu terminowo odprowadzanego podatku do Urzędu 

Skarbowego,  

2) w Rozdziale 80130 zwiększył o kwotę 631,00 zł plan wydatków Zespołu Szkół  

Ekonomicznych w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup środków czystości oraz papieru 

ksero.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po przeanalizowaniu pisma Dyrektora Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego w Rudach nr MOWR.311/10/2014 z 13 listopada 2014 roku  

nie wyraził zgody na zwiększenie dochodów i wydatków jednostki o kwotę 2 790,00 zł.  

Sesja Rady Powiatu Raciborskiego wyznaczona jest na 29 grudnia 2014 roku, w związku  

z czym Zarząd uznał, że jednostka nie zdąży do końca roku budżetowego zrealizować 

zaproponowanych zmian po stronie wydatków. O powyższym Skarbnik Powiatu poinformuje 

ww. Dyrektora.  

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 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 2014 rok oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 29 grudnia 2014 roku. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Skarbnikowi Powiatu oraz Kierownikowi Referatu 

Inwestycji i Remontów, aby w projektach uchwał w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego uzasadnienia dotyczące zadań związanych z remontami dróg 

powiatowych opisywane były bardziej szczegółowo, pozwalając na zlokalizowanie 

remontowanych dróg.  

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała 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 

194218. 

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 dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2014 – 2024 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 29 grudnia 2014 roku, uwzględniając zmiany, o których mowa w projekcie uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2014 rok.  

 

W tym miejscu Skarbnik Powiatu przypomniała, że zgodnie z obowiązującymi przepisami 

radnym IV kadencji w dniu 14 listopada 2014 roku wysłano: 

1) Uchwałę Nr 188/939/2014 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 13 listopada 2014 r.  

w sprawie opracowania projektu budżetu Powiatu Raciborskiego na 2015 rok,  

2) Uchwałę Nr 188/940/2014 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 13 listopada 2014 r.  

w sprawie opracowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2015 – 2024.  

 

Na dzisiejsze posiedzenie przygotowano nowe wersje projektów uchwał Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2015 rok  

oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2015  

– 2024. Do ww. dokumentów dołączono także autopoprawki do wspomnianych Uchwał 
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Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 13 listopada 2014 r. Zdaniem Skarbnika Powiatu 

wszystkim radnym powinny zostać ponownie wysłane Uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego dotyczące opracowania projektu budżetu Powiatu Raciborskiego na 2015 rok 

oraz opracowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2015 – 2024. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego ustalił, że Kierownik Biura Rady w dniu 17 grudnia 2014 roku 

ponownie wyśle radnym:  

1) Uchwałę Nr 188/939/2014 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 13 listopada 2014 r.  

w sprawie opracowania projektu budżetu Powiatu Raciborskiego na 2015 rok,  

2) Uchwałę Nr 188/940/2014 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 13 listopada 2014 r.  

w sprawie opracowania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2015 – 2024.  

 

Następnie Skarbnik Powiatu omówiła nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2015 rok  

(wraz z autopoprawką). 

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

194239. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2015 rok 

oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 29 grudnia 2014 roku  

(wraz z autopoprawką). 

 

W dalszej kolejności Skarbnik Powiatu przedstawiła nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego 

na lata 2015 – 2024 (wraz z autopoprawką). 

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

194230. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego 

na lata 2015 – 2024 oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 29 grudnia 2014 roku 

(wraz z autopoprawką).  
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W tym miejscu Sekretarz Powiatu poinformowała, że trzy kolejne projekty uchwał Rady 

Powiatu Raciborskiego ujęte w porządku posiedzenia zostały pozytywnie zaopiniowane  

przez Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego IV kadencji, ale nie zostały przekazane  

na sesję. Znalazły się w porządku obrad w celach informacyjnych i zostaną wysłane  

wraz z materiałami na sesję w dniu 29 grudnia 2014 r. Są to: 

1) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Programu współpracy Powiatu 

Raciborskiego z 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 na 2015 rok,  

2) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy 

aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego,  

3) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru podmiotu, który dokona 

badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu sporządzonego  

na dzień 31.12.2014 r. 

 

Ww. projekty uchwał znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID: 

187140, 187244, 186273. 

Sekretarz Powiatu dodała, że wraz z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie wyboru podmiotu, który dokona badania sprawozdania finansowego 

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

Rostka w Raciborzu sporządzonego na dzień 31.12.2014 r. przekazano oferty nw. firm  

do badania bilansu: 

1) SIMAR LTD Sp. z o.o., Rybnik ul. Smolna 25 – 7 000,00 zł + VAT; 

2) Krystyna Adamska – Biegły Rewident, Racibórz ul. Katowicka 21/18 – 8 000,00 zł 

+ VAT; 

3) ZBR FABER Spółka z o.o., Wrocław ul. Pretficza 7 – 9 000,00 zł + VAT; 

4) Continuum Consulting Group Poland Sp. z o.o., Poznań ul.Wspólna 40 – 25 000,00 zł  

+ VAT. 

 

Jednocześnie Sekretarz Powiatu przypomniała, że Zarząd w poprzednim składzie ustalił,  

że zaproponuje Radzie, aby badanie sprawozdania za rok 2014 wykonała firma ZBR FABER 

Spółka z o.o., Wrocław ul. Pretficza 7.  

 



 6 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zaprezentował projekt uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas 

nieoznaczony części nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ulicy Ludwika 4  

w Raciborzu, stanowiącej lokal użytkowy o powierzchni 16.04 m². 

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

194633. 

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 oddanie w najem na czas nieoznaczony części 

nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ulicy Ludwika 4 w Raciborzu, stanowiącej 

lokal użytkowy o powierzchni 16.04 m² oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 29 grudnia 2014 roku.  

 

Ad. 2 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, 

Gospodarki Wodnej i Rolnictwa dot. materiału informacyjnego na sesję Rady Powiatu  

oraz Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Raciborskiego  

za lata 2012 – 2013.   

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

189495. 

Sekretarz Powiatu przypomniała, że na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2014 r. Zarząd 

Powiatu Raciborskiego:  

1) pozytywnie zaopiniował „Informację o stanie środowiska na terenie Powiatu 

Raciborskiego” oraz postanowił o jej skierowaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego  

w grudniu 2014 r.,  

2) przyjął i postanowił przekazać na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w grudniu 2014 r. 

„Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Raciborskiego  

za lata 2012-2013”. 

 

Mając na uwadze powyższe, Sekretarz Powiatu poinformowała, że ww. materiały zostaną 

przekazane na sesję w dniu 29 grudnia 2014 roku.  
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Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu omówiła 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 

194192. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że po przygotowaniu przedmiotowego projektu uchwały 

do Wydziału Finansowego wpłynęło kilka pism jednostek organizacyjnych Powiatu 

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

mimo że dyrektorzy jednostek znają terminy, w jakich należy składać propozycje zmian  

w budżecie.  

Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego wyrazili warunkowo zgodę na wprowadzenie 

dodatkowych zmian w budżecie, jednocześnie ustalając, że Wicestarosta Marek Kurpis  

na naradzie zwróci uwagę dyrektorom, aby w przyszłości przestrzegali terminów składania 

propozycji zmian w budżecie.  

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

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2014 rok, uwzględniając ww. ustalenia, 

wprowadził nw. zmiany:  

1) w Rozdziale 80102 zwiększył o kwotę 5 200,00 zł plan wydatków Zespołu Szkół 

Specjalnych w Raciborzu, z przeznaczeniem na płace, 

2) w Rozdziale 80130 dokonał przesunięcia w planie wydatków Zespołu Szkół 

Ekonomicznych w Raciborzu kwoty 1 310,00 zł z grupy wydatków Świadczenia  

na rzecz osób fizycznych do grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na zakup środków czystości oraz papieru ksero,  

3) w Rozdziale 80130 dokonał przesunięcia w planie wydatków Zespołu Szkół 

Mechanicznych w Raciborzu kwoty 168,00 zł z grupy wydatków Świadczenia na rzecz 

osób fizycznych do grupy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych, z przeznaczeniem na zakup środków czystości,  

4) w Rozdziale 80130 zmniejszył o kwotę 512,00 zł plan wydatków Zespołu Szkół 

Mechanicznych w Raciborzu, z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,  

5) w Rozdziale 80134 zmniejszył o kwotę 5 200,00 zł plan wydatków Zespołu Szkół 

Specjalnych w Raciborzu z przeznaczeniem na płace,  

6) w Rozdziale 80195 zwiększył o kwotę 512,00 zł plan wydatków Zespołu Szkół 

Mechanicznych w Raciborzu, z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,  
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7) w Rozdziale 85202 dokonał przesunięcia w planie wydatków Domu Pomocy Społecznej 

„Złota Jesień” w Raciborzu kwoty 18 465,00 zł z wydatków bieżących do wydatków 

majątkowych, z przeznaczeniem na zakup dwóch bemarów do przewozu potraw na obiekty 

oraz dwóch lamp bioptron do naświetlań leczniczych w miejsce zużytego sprzętu.  

 

Po zmianie, 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 2014 rok. 

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

 

Skarbnik Powiatu przestawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na rok 2014. 

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

194194.  

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

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2014. 

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

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie zmiany uchwały dot. określenia uprawnień i odpowiedzialności z zakresu 

wykonywania budżetu powiatu, składania oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach 

majątkowych oraz związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. Przekazała,  

że w związku wyborem nowego składu Zarządu Powiatu zachodzi konieczność zmiany ust. 3 

załącznika do przedmiotowej uchwały.  

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

194196. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dot. określenia 

uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu powiatu, składania 

oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych  

z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu, po dokonaniu drobnej autopoprawki  

w cytowanym ust. 3 w § 1.  
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Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany uchwały dot. upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania 

przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań 

jednostki w roku 2014. Poinformowała, że w związku z wyborem Starosty Raciborskiego, 

zachodzi konieczność zmiany przedmiotowej uchwały.  

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

194207. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dot. upoważnienia 

kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków 

bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań jednostki w roku 2014. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany uchwały dot. upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych do umarzania, 

odraczania terminu spłaty lub rozkładania należności na raty. Przekazała, że w związku  

z wyborem Starosty Raciborskiego, zachodzi konieczność zmiany pkt 20 załącznika  

do przedmiotowej uchwały.  

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

194203. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dot. upoważnienia 

kierowników jednostek organizacyjnych do umarzania, odraczania terminu spłaty  

lub rozkładania należności na raty. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2014. 

Nawiązując do ww. uchwały oraz § 4 ust. 2 Uchwały Nr XLVI/439/2010 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu 

umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających 

Powiatowi Raciborskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, udzielania ulg w spłacie 

tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych Zarząd polecił 

Skarbnikowi Powiatu wystąpić do dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu 
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Raciborskiego, aby przed dokonaniem umorzeń należności pieniężnych informowali Starostę 

o powyższych zamiarach.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zaprezentował projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego 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. 

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

192981. 

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

0 głosów wstrzymujących – po zapoznaniu się z projektem 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. polecił Kierownikowi Referatu 

Spraw Społecznych przekazać go na najbliższe posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, 

celem uzyskania opinii Komisji.  

 

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 

194178. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że po przygotowaniu przedmiotowej karty informacyjnej  

do Wydziału Finansowego wpłynęły dodatkowo informacje o zmianach planów finansowych: 

Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu, 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu.  

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

II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu, Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”  
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w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Zespołu Szkół Ekonomicznych  

w Raciborzu, Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu, Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w Raciborzu.  

 

Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z przygotowanym przez Przewodniczącego Rady 

Powiatu Raciborskiego projektem planu pracy Rady na 2015 rok. Uchwała w przedmiotowej 

sprawie zostanie skierowana na sesję w dniu 29 grudnia 2014 r.  

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła skargę Pana Marka Labusa złożoną „na działalność byłego 

Starosty Powiatu Raciborskiego i Zarządu Powiatu Raciborskiego ubiegłej kadencji”  

z powodu m.in. przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Szpitala Rejonowego w Raciborzu, 

ze złamaniem zasad dotyczących tej nagrody, ustalonych uchwałami Zarządu Powiatu. 

Zgodnie z zapisami Statutu Powiatu Raciborskiego skarga przekazywana jest  

przez Przewodniczącego Rady do rozpatrzenia właściwej Komisji.  

 

Członkowie Zarządu Powiatu ustalili, że obowiązywać będzie nadal zasada parafowania  

przez Skarbnika Powiatu wszystkich umów zawieranych w tut. Starostwie.  

 

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 Biura Rady do określenia realizacji: 

1) Uchwały Nr I/1/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie 

ustalenia sposobu głosowania i wzoru karty do głosowania w wyborach  tajnych,  

2) Uchwały Nr I/2/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie 

wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego. 

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

193835. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

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

obecności: 

1. Ryszard Winiarski – Starosta  

2. Marek Kurpis – Wicestarosta  

3. Andrzej Chroboczek – Członek Zarządu Powiatu  

4. Brygida Abrahamczyk – Członek Zarządu Powiatu  

5. Piotr Olender – Członek Zarządu Powiatu  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 17 grudnia 2014 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 17 grudnia 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 zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2014. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dot. określenia 

uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu powiatu, składania 

oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych  

z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dot. upoważnienia 

kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków 

bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań jednostki w roku 2014. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dot. upoważnienia 

kierowników jednostek organizacyjnych do umarzania, odraczania terminu spłaty  

lub rozkładania należności na raty. 


