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OR.II.0022.1.12.2015 

PROTOKÓŁ  NR 14/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 10 marca 2015 r.  

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

 Posiedzeniu przewodniczył Starosta Ryszard Winiarski.  

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane 

quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał.  

   

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 13/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 3 marca 2015 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął szczegółowy porządek posiedzenia, który stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Starosta poinformował, że następne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 17 marca   

2015 roku o godz. 08.00, gdyż o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Zamku Piastowskiego  

w Raciborzu rozpocznie się konferencja pn. „Rodzina zastępcza – zagrożenia, wsparcie, 

satysfakcja”.  Konferencję organizują Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Przyjazny Dom” 

oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 13/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 3 marca 2015 r. 

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

 

Skarbnik Powiatu Ewa Tapper omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok 

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

205712. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że 1 stycznia 2015 r. weszła w życie tzw. ustawa 

okołobudżetowa, która nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek 

przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania 

naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej. Środki na ten cel powinny zostać 

wyodrębnione w dwóch nowych rozdziałach. Chodzi o rozdziały: 80149 - Realizacja zadań 

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci  

w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 

wychowania przedszkolnego oraz 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 

gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych  

oraz szkołach artystycznych. Jednostki samorządu terytorialnego mają trzy miesiące  

na dostosowanie uchwały budżetowej do nowych przepisów rozporządzenia w sprawie 

klasyfikacji budżetowej, która wprowadziła powyższe rozdziały. Zmiany w klasyfikacji 

budżetowej mają na celu odrębne ewidencjonowanie przez jst wydatków ponoszonych  

na edukację dzieci i młodzieży, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki  

i metod pracy, w szczególności niepełnosprawnych uczniów.  

Wicestarosta Marek Kurpis zwrócił uwagę, że art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r.  

o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2014 r.  

poz. 1877) brzmi: „Art. 32. W roku 2015 na realizację zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu 

terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części 

oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, określonego  

w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.  

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115, 1574 i 1644),  

w zakresie tych zadań.”. Celem tej regulacji jest przeznaczenie przez jednostki samorządu 

terytorialnego na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, kwoty  

nie mniejszej niż subwencja oświatowa na nie przewidziana. Oznacza to niezgodność z ideą 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1342048:part=a28u6&full=1
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subwencji, która jako dochód jst, możliwa jest do wykorzystania na dowolny cel. Zgodnie  

z zapisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego o przeznaczeniu środków 

otrzymanych z tytułu subwencji ogólnej decyduje organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego (na subwencję ogólną dla jst składa się m.in. część oświatowa).  

Część oświatowa subwencji przyznawana jest na rok budżetowy. Konieczność rozliczania 

przez jednostki samorządu środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, czyni ją w znacznej części dotacją 

celową i wszelkie zmiany w trakcie roku skutkować będą koniecznością dokonywania 

wielokrotnych zmian w budżetach jst. Subwencja (w tym część oświatowa) różni się  

od dotacji co najmniej dwoma aspektami: subwencja – w przeciwieństwie do dotacji  

– ma charakter roszczenia prawnego oraz nie podlega żadnemu rozliczeniu.  

Wicestarosta podkreślił, że stosownie do zapisów ustawy o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego sposób ustalania subwencji oświatowej jest określany corocznie 

rozporządzeniem MEN i nie ma związku z ponoszonymi kosztami, a kwota subwencji 

ujmowana jest corocznie w ustawie budżetowej. Ponadto dla zdecydowanej większości 

samorządów w kraju część oświatowa subwencji jest niewystarczająca na realizację zadań 

oświatowych.  

Zdaniem Wicestarosty brak określenia zasad wydatkowania środków finansowych,  

o których mowa w art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw  

w związku z realizacją ustawy budżetowej, tj. zarówno ze strony Ministerstwa Edukacji 

Narodowej czy też Ministerstwa Finansów, w zasadniczym stopniu dezorganizuje jst,  

przede wszystkim powiatom, realizację przyporządkowanych zadań edukacyjnych.  

Skarbnik Powiatu poinformowała, że z informacji uzyskanych z MEN wynika, że środki  

na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach, 

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski wynikające z wyliczeń algorytmu 

powinny wynieść 10.949.545,00 zł. Mając na uwadze powyższe do końca marca 2015 roku 

należy zabezpieczyć w planach wydatków w rozdziale 80150 kwotę 2.594.530,00 zł.  

W związku z powyższym Skarbnik Powiatu przedstawiła zmiany, które należy wprowadzić  

w projekcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2015 rok, informując, że po przesłaniu materiałów  

na posiedzenie Zarządu wpłynęły dodatkowe wnioski dotyczące wprowadzenia zmian  

w budżecie.  

Ponadto Skarbnik Powiatu przekazała, że z analizy wydatków na oświatę w 2014 

(wykonanie) i 2015 (plan) roku wynika, że braki w szkołach i placówkach, dla których 
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organem prowadzącym jest Powiat Raciborski wynoszą 2.793.243,00 zł. Z kolei  

planowane wykonanie dochodów majątkowych Powiatu Raciborskiego na 2015 r., których 

źródłem są wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości wynosić będzie ok. 1.500.000,00 zł, gdzie w tegorocznym 

budżecie zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 3.050.000,00 zł. 

Mając na uwadze powyższe, Skarbnik Powiatu zwróciła się z prośbą do Starosty  

o rozszerzenie porządku posiedzenia o dodatkowy projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat Raciborski  

na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu.  

 

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

0 głosów wstrzymujących – wprowadził do porządku posiedzenia projekt uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat 

Raciborski na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok, 

na wniosek Skarbnika Powiatu, wniósł autopoprawki do projektu uchwały polegające na: 

1) dodaniu w § 1 ust. 3 w brzmieniu: „3. Zmienia się Załącznik Nr 5 do Uchwały  

Nr III/21/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2015 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 3  

do niniejszej Uchwały.”,  

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

w kwocie 3.517.968 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych 

środków.”, 

3) dodaniu § 3 w brzmieniu: 

„§ 3. W Uchwale Nr III/21/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 grudnia 2014 r.  

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2015 rok z późn.zm.,  

§ 6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na: 

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu 

Raciborskiego w kwocie 8.000.000 zł. 

2) spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu w wysokości  

5.100.000 zł.”,  
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4) zmianie numeracji dotychczasowych § 2 i § 3 na § 4 i § 5.   

 

Ponadto Zarząd po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok: 

1) w rozdziale 85295 zmniejszył o kwotę 3 571 zł plan dotacji otrzymywanej z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekcie  

pn. „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego” w związku z podpisaniem 

aneksu do umowy partnerskiej dot. realizacji projektu,  

2) w rozdziale 85420 zwiększył o kwotę 1 000 zł plan dochodów Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach w związku z decyzją Domu Dziecka o przyznaniu  

i dofinansowaniu kieszonkowego dla wychowanka MOW,  

3) w rozdziale 80102 dokonał przesunięć planu wydatków w kwocie 91 314 zł w Zespole 

Szkół Specjalnych w Raciborzu z rozdziału 85401, z przeznaczeniem na realizację zadań 

specjalnej organizacji nauki w jednostce,  

4) w rozdziale 80111 dokonał przesunięć planu wydatków w kwocie 24 964 zł w Zespole 

Szkół Specjalnych w Raciborzu z rozdziału 85401, z przeznaczeniem na realizację zadań 

specjalnej organizacji nauki w jednostce,  

5) w rozdziale 80134 dokonał przesunięć planu wydatków w kwocie 20 076 zł w Zespole 

Szkół Specjalnych w Raciborzu z rozdziału 85401, z przeznaczeniem na realizację zadań 

specjalnej organizacji nauki w jednostce, 

6) w rozdziale 80150 zwiększył o kwotę 478 055 zł plan wydatków powiatu,  

z przeznaczeniem na realizację zadań specjalnej organizacji nauki w jednostkach 

oświatowych powiatu raciborskiego, 

7) w rozdziale 80195 zwiększył o kwotę 260 000 zł plan wydatków powiatu,  

z przeznaczeniem na płace w oświacie,  

8) w rozdziale 85295 zmniejszył o kwotę 3 571 zł plan wydatków będących w dyspozycji 

Referatu Spraw Społecznych, w związku z podpisaniem aneksu do umowy partnerskiej 

dot. realizacji projektu unijnego pn. „Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu 

Zachodniego” ,  

9) w rozdziale 85401 dokonał przesunięć planu wydatków w kwocie 136 354 zł  

w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu do rozdziałów 80102, 80111, 80134  

z przeznaczeniem na realizację zadań specjalnej organizacji nauki w jednostce, 
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10) w rozdziale 85420 zwiększył o kwotę 1 000 zł plan wydatków Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego w Rudach z przeznaczeniem na kieszonkowe dla wychowanka 

MOW, 

11) wyraził zgodę na poprawienie drobnych błędów cyfrowo – literowych. 

 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,  

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

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2015 rok oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 24 marca 2015 r. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2015 – 2024. 

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

205714. 

Skarbnik Powiatu zaproponowała, aby Wieloletnia Prognoza Finansowa została „wydłużona” 

do roku 2025 w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu długoterminowego na spłatę 

zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu. Dochody i wydatki bieżące  

w 2025 roku zostałyby zaplanowane na poziomie roku 2024. W związku z planowanym 

zaciągnięciem kredytu zmianie ulegną w latach 2015 – 2024 przede wszystkim kwoty 

dotyczące: wydatków na obsługę długu, rozchodów, kwoty długu.  

Mając na uwadze zmiany, o których mowa w projekcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 r. oraz fakt,  

że Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Raciborskiego zostaje zaplanowana  

na lata 2015-2025 Zarząd dokonał zmian w projekcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego 

oraz wyraził zgodę na poprawienie drobnych błędów cyfrowo – literowych. 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za,  

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

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2015 – 2025 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 24 marca 2015 r. 

 



 7 

Skarbnik Powiatu przedstawiła 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 

206193. 

Starosta zaproponował, aby Powiat Raciborski zaciągnął kredyt w kwocie 5.100.000 zł,  

z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu. Kredyt 

został zaciągnięty w banku wybranym w trybie określonym w postępowaniu o zamówieniach 

publicznych. Umowa z mBANK (wcześniej BRE BANK SA) z siedzibą w Warszawie  

przy ul. Senatorskiej 18, Oddział Korporacyjny Rybnik ul. Rudzka 3, z dnia 4 listopada  

2010 roku, zakładała udzielenie kredytu w wysokości 9.000.000 zł na okres  

od dnia 4 listopada 2010 roku do 31 grudnia 2020 roku. Zadłużenie z tytułu ww. kredytu  

wg stanu na dzień 30 kwietnia 2015 r. wynosić będzie 5.100.000 zł. Zaciągnięcie kredytu 

długoterminowego nie spowoduje zwiększenia kwoty zadłużenia Powiatu Raciborskiego. 

Kredyt zaciągnięty na lata 2015-2025 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. Kredyt zostanie zaciągnięty  

w banku wybranym w trybie określonym w postępowaniu o zamówieniach publicznych. 

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 zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat Raciborski  

na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 24 marca 2015 r. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego. 

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

205117. 

Wicestarosta przypomniał, że Zarząd Powiatu skierował projekt omawianej uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego do konsultacji. Konsultacje przeprowadzono w formie pisemnego  

i elektronicznego wyrażenia opinii. Konsultacje prowadzono w terminie od 16 lutego 2015 r. 

do 3 marca 2015 r. Osobą upoważnioną do kontaktu z organizacjami pozarządowymi był 
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Kierownik Referatu Spraw Społecznych. Żadna z organizacji pozarządowych nie wzięła 

udziału w konsultacjach.  

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 rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 

raciborskiego oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 24 marca 2015 r., po wniesieniu autopoprawki polegającej na poprawieniu drobnego 

błędu literowego w uzasadnieniu.  

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

dotacji celowej z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2015 r. Samodzielnemu Publicznemu 

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

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

205904. 

Wicestarosta poinformował, że Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu zwrócił się  

z prośbą o udzielenie lecznicy dotacji celowej na zakup nowego sprzętu i aparatury 

medycznej. W związku z powyższym w przygotowanym projekcie uchwały zaproponowano 

udzielenie dotacji celowej w kwocie 470 000 zł z budżetu Powiatu Raciborskiego  

na 2015 r. Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z przeznaczeniem na zakup aparatury  

i sprzętu medycznego dla Zakładu Diagnostyki Przyrządowej i Terapii oraz Oddziału 

Wewnętrznego II. Szczegółowe informacje nt. sprzętu medycznego, który zostanie zakupiony 

zawarte są w uzasadnieniu projektu uchwały.  

Skarbnik Powiatu zaproponowała, aby ze względu na trudną sytuację finansową Powiatu 

Raciborskiego Zarząd wstrzymał ewentualne, kolejne decyzje co do wydatkowania 

pozostałych środków zaplanowanych w tegorocznym budżecie na zakup wyposażenia  

dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Raciborskiego  

na 2015 r. Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

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

Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 24 marca 2015 r. 
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Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie stanowiska dotyczącego alokacji środków unijnych w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Przypomniała,  

że na jednym z posiedzeń w lutym br. Zarząd wstępnie zapoznał się ze stanowiskiem Rady 

Powiatu w Częstochowie odnośnie alokacji środków unijnych w ramach RPO Województwa 

Śląskiego na lata 2014 – 2020, w związku z podjętą przez Zarząd Województwa Śląskiego 

decyzją o rezygnacji w ostatecznym projekcie RPO WSL ze wsparcia funduszami unijnymi 

budowy dróg powiatowych w ramach osi priorytetowej VI Transport. Aktualnie  

coraz więcej samorządów przyjmuje negatywne stanowiska w powyższej sprawie.  

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

206021. 

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 stanowiska dotyczącego alokacji środków unijnych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 24 marca 

2015 r., po wniesieniu autopoprawki polegającej na uszczegółowieniu uzasadnienia. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2013 - 2014 Programu opieki  

nad zabytkami Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2016. 

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

205652. 

Wicestarosta poinformował, że na podstawie art. 87 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami Zarząd Powiatu zobligowany jest do sporządzenia na okres 

czterech lat Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami. Program przyjmuje Rada 

Powiatu Raciborskiego, po uzyskaniu opinii Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków w Katowicach. Po upływie 2 lat obowiązkiem ustawowym jest sporządzenie 

sprawozdania z jego realizacji. 

Program opieki nad zabytkami Powiatu Raciborskiego na lata 2013 - 2016 został przyjęty 

przez Radę Powiatu Raciborskiego Uchwałą Nr XXVI/266/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. 

Niniejsze sprawozdanie zostało opracowane w oparciu o materiały Agencji Promocji Ziemi 

Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, Referatu 
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Funduszy Zewnętrznych i Strategii Rozwoju oraz Referatu Edukacji, Kultury i Sportu 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

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 przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2013 - 2014 Programu 

opieki nad zabytkami Powiatu Raciborskiego na lata 2013 – 2016 oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 24 marca 2015 r.  

 

W tym miejscu Starosta wniósł o rozszerzenie porządku posiedzenia o dodatkowy projekt 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Rady Społecznej Samodzielnego 

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

w Raciborzu. 

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

0 głosów wstrzymujących – wprowadził do porządku posiedzenia projekt uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu 

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

Starosta poinformował, że korzystając z uprawnień wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej osobiście sprawować będzie funkcję Przewodniczącego Rady 

Społecznej. Z kolei Wojewoda Śląski na swojego przedstawiciela w Radzie Społecznej 

wyznaczył Pana Dariusza Kandorę, pracownika Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Pozostałych Członków Rady Społecznej wybierze 

Rada Powiatu Raciborskiego. 

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

206743. 

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 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 24 marca 2015 r. 

 

Ad. 3 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu  
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Pani Ewie Konopnickiej do podpisania umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach celem zorganizowania wypoczynku 

śródrocznego „Zielona Szkoła” dla uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu. 

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

204576. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Pani Ewie Konopnickiej do podpisania 

umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Katowicach celem zorganizowania wypoczynku śródrocznego „Zielona Szkoła”  

dla uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przystąpienia Powiatu Raciborskiego do projektu pn. „Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie raciborskim”. 

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

205969. 

Wicestarosta przekazał, że ewentualne pozyskanie środków finansowych w ramach projektu 

pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie raciborskim” pozwoli 

Powiatowemu Urzędowi Pracy w Raciborzu w 2015 roku zaktywizować do 180 osób 

bezrobotnych, w wieku do 29 roku życia. Aktywizacja prowadzona będzie w oparciu o staże, 

szkolenia zawodowe, przyznawanie jednorazowych środków na podjęcie działalności 

gospodarczej.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 

raciborskim”, po wniesieniu autopoprawki polegającej na poprawieniu drobnego błędu 

literowego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

 

 

 



 12 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2015 r. 

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

205710. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianą planu finansowego Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego, po przedstawieniu przez Skarbnika Powiatu, pisma Dyrektora 

Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu nr ZSBiRR.KF.3110.01.2015 

z dnia 4 marca 2015 r. wyraził zgodę na dokonanie przesunięć w rozdziale 80195 w grupie 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Przesunięcia w kwocie 891 zł dotyczą 

sfinansowania kosztów zatrudnienia osób organizujących i prowadzących zajęcia sportowo  

- rekreacyjne, w ramach Projektu „Animator - Moje boisko - ORLIK 2012” w 2015 roku.  

O powyższym Skarbnik Powiatu poinformuje ww. Dyrektora.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Skarbnikowi Powiatu przygotować materiały  

na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu  

i Rekreacji dotyczące analizy wydatków na oświatę w 2014 (wykonanie) i 2015 (plan) roku.  

 

Skarbnik Powiatu poprosiła, aby zebrani w terminie do 13 marca br. zapoznali się  

z przesłanymi projektami uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego dotyczącymi sprawozdania 

z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2014 rok i sprawozdania z wykonania planu 

finansowego Szpitala Rejonowego w Raciborzu za 2014 rok. 

 

Ad. 5  

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr V/34/2015 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2015 rok. 
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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 

205361. 

 

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

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr V/35/2015 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2015 – 2024. 

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 

205366. 

 

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 Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr V/36/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie strategii 

rozwiązywania problemów społecznych powiatu raciborskiego na lata 2015 – 2022. 

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

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację. 

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

205090. 

 

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 Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr V/37/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie programu 

rozwoju pieczy zastępczej w powiecie raciborskim na lata 2015 – 2017. 

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

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację. 

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

205092. 
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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 Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr V/38/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie  

w powiecie raciborskim na lata 2015 – 2018. 

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

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację. 

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

205093. 

 

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 Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr V/42/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie określenia 

zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań  

w roku 2015. 

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

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację. 

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

205089. 

 

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 Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  

do określenia realizacji Uchwały Nr V/39/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 lutego  

2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego  

dla Gminy Pietrowice Wielkie na realizację zadania publicznego o charakterze 

ponadgminnym w zakresie edukacji ekologicznej pn.: „XV Eko Wystawa – Ciepło Przyjazne 

Środowisku”. 

Ustalił Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzeja Chroboczka jako nadzorującego 

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

odpowiedzialny za jej realizację. 
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

205487. 

 

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 Referatu Inwestycji i Remontów do określenia realizacji Uchwały  

Nr V/43/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie powierzenia 

Gminie Kornowac realizacji zadań: „Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej  

Nr 3545 S ul. Kolonia w miejscowości Kornowac” oraz „Wykonanie chodnika w ciągu drogi 

powiatowej Nr 3544 S ul. Pamiątki w miejscowości Pogrzebień”. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Inwestycji  

i Remontów odpowiedzialny za jej realizację. 

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

205429. 

 

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 V/40/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej powołania członków Komisji Rozwoju Gospodarczego, 

Promocji i Współpracy z Zagranicą,  

2) Uchwały Nr V/41/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej powołania członków Komisji Budżetu i Finansów,  

3) Uchwały Nr V/44/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie 

zmiany Statutu Powiatu Raciborskiego. 

 

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

205370. 

 

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  

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 10 marca 2015 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 10 marca 2015 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu Pani Ewie Konopnickiej  

do podpisania umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach celem zorganizowania wypoczynku śródrocznego „Zielona 

Szkoła” dla uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Raciborskiego 

do projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 

raciborskim”. 


