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OR.II.0022.1.17.2015 

PROTOKÓŁ  NR 19/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 15 kwietnia 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 18/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 31 marca 2015 r.  

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

3. Sprawy różne. 

4. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Na wstępie Starosta przedstawił zaproszenie Wójta Gminy Nędza i Proboszcza Parafii  

w Górkach Śląskich na uroczystość upamiętniającą 70 rocznicę wyzwolenia Auschwitz,  

które wystosowane zostało do Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego. Uroczystość 

odbędzie się 21 czerwca 2015 r.  

 

Starosta poinformował, że 21 kwietnia br. wraz z Dyrektorem Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu będzie uczestniczyć w spotkaniu w Śląskim Oddziale Wojewódzkim  

w Katowicach Narodowego Funduszu Zdrowia. W związku z powyższym następne 

posiedzenie Zarządu odbędzie się w tut. Starostwie 22 kwietnia 2015 roku o godz. 09.00. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków (nieobecny Członek Zarządu 

Powiatu Raciborskiego Piotr Olender) – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 

wstrzymujących – przyjął szczegółowy porządek posiedzenia, który stanowi załącznik nr 2  

do niniejszego protokołu. 
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Ad. 1 

 

Protokół Nr 18/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 31 marca 2015 r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią, po wprowadzeniu drobnych poprawek 

redakcyjnych na str. 7 – 8.  

 

W tym miejscu na posiedzenie przybył Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego  

Piotr Olender.  

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały Zarządu 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 

210721. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że po wysłaniu materiałów na posiedzenie Zarządu  

do Wydziału Finansowego wpłynęło dodatkowe pismo Kierownika Referatu Ochrony 

Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa dotyczące dokonania zmian w budżecie 

Powiatu na 2015 r. będącego w dyspozycji Referatu.  

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

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok wprowadził, na wniosek Skarbnika 

Powiatu, zmiany w planie wydatków będących w dyspozycji Referatu Ochrony Środowiska, 

Gospodarki Wodnej i Rolnictwa, polegające na zmniejszeniu planu wydatków w grupie 

„Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych" o kwotę 

150 000,00 zł i zwiększeniu planu wydatków w grupie „Inwestycje i zakupy inwestycyjne"  

o kwotę 90 000,00 zł. Ponadto zwiększył plan wydatków inwestycyjnych Powiatowego 

Zarządu Dróg w Raciborzu z przeznaczeniem na wykonanie prac z zakresu odwodnienia  

w pasie drogowym dróg powiatowych o kwotę 60 000,00 zł. 

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 2015 rok.  

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 
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Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na rok 2015. 

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

210722. 

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 2015.  

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na wprowadzenie od roku szkolnego 2015/2016 w Zasadniczej Szkole 

Zawodowej Specjalnej im. Janusza Korczaka wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach kształcenia w zawodzie: tapicer 753402. 

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

210311. 

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

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

od roku szkolnego 2015/2016 w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej im. Janusza 

Korczaka wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach 

kształcenia w zawodzie: tapicer 753402. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej organizacji dorocznego konkursu pn.: "Najlepszy 

rolnik ziemi raciborskiej...roku". 

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

210548. 

Starosta przypomniał, że od 2008 r. do 2011 r. organizowany był konkurs rolniczy pn.: 

„Powiatowy Mistrz Wiedzy Rolniczej”. Konkurs powstał z myślą o najaktywniejszych  

i najefektywniej gospodarujących rolnikach na terenie powiatu, w celu popularyzacji ich 

osiągnięć zawodowych i społecznych jak również kreowania pozytywnego wizerunku 

rolnictwa i wsi Powiatu Raciborskiego. Niestety zainteresowanie konkursem systematycznie 

malało. W 2012 r. uczestnictwo w konkursie zgłosiło zaledwie 5 osób i dlatego też odstąpiono 



 

 

4 

od przeprowadzenia konkursu. W 2014 r. konkurs został aktywowany już w nowej formule, 

ale mimo to do konkursu przystąpiło zaledwie 9 rolników.  

W bieżącym roku pomimo powzięcia działań na szeroką skalę i rozpropagowania informacji 

o kolejnej edycji konkursu (strona internetowa Powiatu, ogłoszenia we wszystkich gminach 

oraz instytucjach działających na rzecz rolnictwa – ODR, KRUS, ŚIR, lokalne media itp.),  

do udziału w konkursie zgłosiło się tylko kilku rolników. Powodem zmniejszającego się 

zainteresowania konkursem może być przesycenie rynku konkursami o podobnej formule. 

Taki konkurs o zasięgu ogólnopolskim współorganizują chociażby Państwowa Inspekcja 

Pracy wraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W dniu 31 marca 2015 r. Zarząd 

Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na odstąpienie od organizacji konkursu pn. "Najlepszy 

rolnik ziemi raciborskiej...roku". Jednocześnie Zarząd postanowił, iż w ramach aktywizacji 

rolników Powiatu Raciborskiego, w miarę posiadanych możliwości będzie wspierał inne 

formy działania na rzecz rolnictwa. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej 

organizacji dorocznego konkursu pn.: "Najlepszy rolnik ziemi raciborskiej...roku". 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Sekretarz Powiatu dodała, że w ślad za podjętą uchwałą zostanie przygotowane Zarządzenie 

dotyczące uchylenia Zarządzenia Nr 3/2014 Starosty Raciborskiego z dnia 9 stycznia 2014 r. 

w sprawie powołania Kapituły Konkursowej do przeprowadzania dorocznych konkursów  

pn.: "Najlepszy rolnik ziemi raciborskiej...roku". 

 

Ad. 3 

 

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 

209538. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że po przygotowaniu przedmiotowej karty informacyjnej                   

do Wydziału Finansowego wpłynęła dodatkowa informacja o zmianach planu finansowego 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu dokonanych w dniu 13 kwietnia 2015 r. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Zespołu Szkół 

Zawodowych w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Raciborzu. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu dot. propozycji 

zmiany w kalendarzu imprez kulturalnych realizowanych jako zadanie własne samorządu 

powiatowego w zakresie upowszechniania kultury. 

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

208625. 

Wicestarosta poinformował, że Pan Paweł Zając Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu 

zwrócił się z wnioskiem do Starosty Raciborskiego o objęcie honorowym patronatem akcji 

pn.: „Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie” oraz wsparcie finansowe w wysokości 

1 000,00 zł. Celem akcji jest kształtowanie właściwych postaw wśród młodych kierowców  

w wieku 18 – 24 lat, w szczególności poprzez popularyzowanie przepisów i zasad 

bezpiecznego poruszania się po drogach oraz napiętnowanie zachowań negatywnych, w tym 

prowadzenia pojazdów pod działaniem alkoholu i środków odurzających. Wnioskodawca 

przewiduje udział młodzieży ponadgimnazjalnej oraz studentów PWSZ w Raciborzu.  

Poza zajęciami teoretycznymi uczestnicy będą mogli m.in. skorzystać z symulatora 

dachowania i jazdy samochodem. Wicestarosta zaproponował, aby z uwagi, iż akcja 

prowadzona jest po raz pierwszy zabezpieczyć na ten cel kwotę 700,00 zł. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął do realizacji zmieniony kalendarz imprez kulturalnych 

realizowanych jako zadania własne samorządu powiatowego w zakresie upowszechniania 

kultury na 2015 r. wyrażając zgodę na objęcie honorowym patronatem Starosty 

Raciborskiego i wpisanie do kalendarza akcji pn.: „Z młodym kierowcą w drodze  

po doświadczenie” oraz udzielenie wsparcia finansowego w wysokości 700,00 zł.  

 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. dofinansowania dokończenia remontu elewacji zewnętrznej zabytkowego kościoła  

pw. św. Augustyna w Borucinie. 

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

210286. 

Starosta poinformował, że w dniu 13 marca 2015 r. Rzymskokatolicka Parafia  

pw. św. Augustyna w Borucinie, za pośrednictwem ks. Andrzeja Kałuży – proboszcza parafii, 
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zwróciła się z wnioskiem o dofinansowanie prac przy zabytku polegających na dokończeniu 

remontu elewacji zewnętrznej zabytkowego kościoła pw. św. Augustyna w Borucinie. 

Realizacja zadania została przewidziana na okres: maj 2015 r. – czerwiec 2015 r. Prace  

przy obiekcie trwają od wiosny 2014 r. i według załączonego do wniosku kosztorysu całość 

przeprowadzenia planowanych prac oszacowano na kwotę 396 575,70 zł (brutto). Zakres prac 

ujęty we wniosku o udzielenie dotacji dotyczy prac remontowych przy południowej części 

elewacji zewnętrznej świątyni. Wnioskodawca w porozumieniu z wykonawcą wycenił prace 

wyszczególnione we wniosku na 100 806,00 zł. Proboszcz parafii wnioskuje o przyznanie 

dotacji w wysokości 25 000,00 zł, co stanowi 24,80 % kosztów zaplanowanej inwestycji. 

Wkład własny parafii będzie wynosił 6 250,00 zł (brutto). Ponadto wnioskodawca otrzymał 

dofinansowanie realizacji zadania ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Śląskiego w wysokości 69 556,00 zł. Przedstawiony przez wnioskodawcę kosztorys 

planowanych prac obrazuje możliwości oceny zadania. Wysokość przyznanych środków 

zewnętrznych rokuje na realizację całości zaplanowanej we wniosku inwestycji. 

Skarbnik Powiatu przypomniała, że w 2014 r. Powiat Raciborski udzielił ww. wnioskodawcy 

dotacji na prace remontowe przy elewacji zabytkowego kościoła w Borucinie w kwocie 

25 000,00 zł (brutto). Jednak na skutek niewykorzystania dotacji celowej zgodnie  

z przeznaczeniem środki zostały zwrócone wraz z ustawowo naliczonymi odsetkami  

do budżetu Powiatu Raciborskiego. Podmiot dotowany popełnił błąd nie uruchamiając 

środków pochodzących z dotacji na bieżące pokrycie kosztów wykonanych prac  

przy zabytku, co skutkowało niewykorzystaniem zabezpieczonej kwoty dotacji zgodnie  

z przeznaczeniem. Wnioskodawca ponownie złożył wniosek w 2015 r. o udzielenie dotacji  

na dokończenie prowadzonych prac przy obiekcie zabytkowym. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego rozpatrzył pozytywnie wniosek Rzymskokatolickiej Parafii 

pw. św. Augustyna w Borucinie o dofinansowanie prac przy zabytku polegających  

na dokończeniu remontu elewacji zewnętrznej zabytkowego kościoła pw. św. Augustyna  

w Borucinie. W związku z powyższym polecił Kierownikowi Referatu Edukacji, Kultury  

i Sportu przygotować projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia 

Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Augustyna w Borucinie dotacji celowej w wysokości 

25 000,00 zł (brutto) na realizację zadania pn.: „Remont południowej części elewacji 

zewnętrznej zabytkowego kościoła pw. św. Augustyna w Borucinie”.  
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Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Zamówień Publicznych dot. informacji  

o wynikach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonych  

w Referacie Zamówień Publicznych w I kwartale 2015 r. 

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

210751. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął informację o wynikach postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego przeprowadzonych w Referacie Zamówień Publicznych  

w I kwartale 2015 r. 

 

Starosta zapoznał zebranych z pismem Komendanta Powiatowego Policji w Raciborzu  

z dnia 10 marca 2015 r. dotyczącym zabezpieczenia w tegorocznym budżecie Powiatu 

Raciborskiego kwoty 20 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu 

nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu. Jak poinformował 

Komendant w ramach akcji „Sponsoring” w przypadku pozyskania środków finansowych  

w wysokości 50 % wartości pojazdu, pozostałe 50 % sfinansowane zostanie przez Komendę 

Główną Policji.  

Starosta zaproponował, aby Zarząd przychylił się do prośby Komendanta Powiatowego 

Policji w Raciborzu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego rozpatrzył pozytywnie prośbę Komendanta Powiatowego 

Policji w Raciborzu z dnia 10 marca 2015 r. dotyczącą zabezpieczenia w tegorocznym 

budżecie Powiatu Raciborskiego kwoty 20 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 

zakupu samochodu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu.  

W związku z powyższym polecił Kierownikowi Powiatowego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego przygotowanie stosownego projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

na jedną z najbliższych sesji.  

 

Sekretarz Powiatu przypomniała zebranym o obowiązkach wynikających z zapisów ustawy  

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w zakresie składania oświadczeń  

o stanie majątkowym zwanych dalej „oświadczeniami majątkowymi”.  

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił radcy prawnemu Marcie Topór – Piórko   

przygotować opinię prawną dotyczącą odpowiedzi na pytanie: „Czy w obecnej sytuacji osoba, 

która z dniem 24 marca 2015 r. utraciła mandat radnego Powiatu Raciborskiego jest 

zobowiązana do złożenia oświadczenia majątkowego w trybie określonym w ustawie  

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym”. Termin – 21 kwietnia 2015 r.  
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Sekretarz Powiatu przypomniała, że radny Adrian Plura podczas posiedzenia Komisji 

Budżetu i Finansów oraz Komisji Rewizyjnej w dniu 23 marca 2015 r. wniósł  

o przeanalizowanie pod względem prawnym zapisów Uchwały Nr 181/916/2014 Zarządu 

Powiatu Raciborskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania 

nagrody rocznej dyrektorowi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  

oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.  

W związku z powyższym Zarząd Powiatu Raciborskiego na posiedzeniu w dniu 24 marca 

2015 r. polecił radcy prawnemu Marcie Topór – Piórko przeanalizować pod względem 

prawnym zapisy ww. uchwały i przedstawić ewentualne propozycje rozwiązań w terminie  

do dnia 15 kwietnia 2015 r.  

Sekretarz Powiatu poinformowała, że radca prawny Marta Topór – Piórko przygotowała 

informację w ww. zakresie, która znajduje się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 210926. 

Jak zauważa radca prawny Uchwała Nr 181/916/2014 Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej 

dyrektorowi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz wzoru wniosku  

o przyznanie nagrody rocznej (zwana dalej „zasadami”) ma charakter fakultatywny, 

pomocniczy, a jej celem jest wparcie Zarządu w podjęciu decyzji o przyznaniu nagrody 

rocznej dyrektorowi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, mając na uwadze 

treść art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących 

niektórymi podmiotami prawnymi (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 254, z późn.zm., zwanej dalej 

„ustawą”), który brzmi: „W zależności od osiągniętych wyników finansowych lub stopnia 

realizacji innych zadań…”. Co za tym idzie samo podjęcie takiej uchwały jest słuszne. 

Zasady faktycznie zawierają powtórzenie z ustawy w § 3 ust. 1 i § 5 ust. 1, przy czym w tym 

ostatnim przypadku zapis radca prawny uważa za konieczny, albowiem określa on granice  

– maksymalną wysokość nagrody jaką może przyznać Zarząd. Pierwszy zapis może zostać 

usunięty albowiem powtarza zapis art. 10 ust. 6 ustawy. W pozostałym zakresie należałoby 

rozważyć zasadność kryteriów, które Zarząd bierze pod uwagę, przyznając nagrodę roczną,  

o których mowa w § 6 zasad w szczególności określonych w pkt 2 i 7. Należy bowiem mieć 

na uwadze, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy  

im. dr Józefa Rostka w Raciborzu (zwany dalej „szpitalem”) nie jest przedsiębiorcą zgodnie 

ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217,  

z późn.zm.). Tym samym w razie usunięcia zapisu z § 6 pkt 7, bezprzedmiotowym stanie się 

załącznik nr 2 do wniosku.  



 

 

9 

Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego ustalili, że przeanalizują zapisy Uchwały  

Nr 181/916/2014 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zasad 

i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorowi samodzielnego publicznego zakładu 

opieki zdrowotnej oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej, a następnie powrócą  

do ww. tematu na jednym z kolejnych posiedzeń.  

 

 

Wicestarosta poinformował, że w dniach 13 – 14 kwietnia 2015 r. uczestniczył w konferencji 

nt. „Polityka oświatowa JST wobec młodzieżowych ośrodków wychowawczych  

i młodzieżowych ośrodków socjoterapii – problemy i wyzwania”. Konferencja 

zorganizowana została w ramach projektu systemowego Doskonalenie strategii zarządzania 

oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym, II etap we współpracy z Ministerstwem 

Edukacji Narodowej, Wydziałem Resocjalizacji i Socjoterapii Ośrodka Rozwoju Edukacji.  

Na konferencji, przez samorządowców oraz dyrektorów młodzieżowych ośrodków 

wychowawczych, został bardzo mocno wyartykułowany problem wychowanków MOW 

wykazywanych w Systemie Informacji Oświatowej, który zakwestionował w części Urząd 

Kontroli Skarbowej. Uczestniczący w konferencji przedstawiciel Ministerstwa Edukacji 

Narodowej  Grzegorz Pochopień wstępnie zadeklarował, że w przyszłości przepisy prawne 

określą jednoznacznie zasady wykazywania wychowanków w Systemie Informacji 

Oświatowej oraz opracowane zostaną standardy funkcjonowania MOW. 

Wicestarosta poinformował, że na ww. konferencji również samorządowcy zgłosili sprzeciw  

dot. zapisu art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku  

z realizacją ustawy budżetowej. Ustawa ta 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. Samorządowcy podkreślili, 

że idea finansowania edukacji uczniów niepełnosprawnych jest bardzo ważnym aspektem 

systemu oświaty. Jednakże 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.  
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Skarbnik Powiatu poinformowała, że pismem nr WA-410/9/3/15 z dnia 13 kwietnia 2015 r. 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach wszczęło postępowanie nadzorcze 

wobec: 

1) Uchwały Nr VI/46/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2015 – 2025,  

2) Uchwały Nr VI/47/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat Raciborski na spłatę zobowiązań  

z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu,  

3) Uchwały Nr VI/45/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok. 

 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że ww. Uchwały będą badane na posiedzeniu Kolegium 

RIO w Katowicach w dniu 23 kwietnia 2015 r. Jak ustalono w rozmowie telefonicznej  

z pracownikami RIO udział przedstawiciela Powiatu Raciborskiego w posiedzeniu Kolegium 

nie jest obowiązkowy, tym bardziej, że w dniu 14 kwietnia 2015 roku wystosowano  

do Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach wyjaśnienie w związku  

z wszczętym postępowaniem nadzorczym wobec Uchwał Nr: VI/45/2015, VI/46/2015, 

VI/47/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 marca 2015 roku. Stanowisko Powiatu 

Raciborskiego jest więc znane Kolegium RIO. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że w wyjaśnieniach podkreślono, że w Uchwale Nr VI/46/2015 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2015-2025 w zał. nr 1 w pozycji 9.7 "Informacja  

o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 

zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego  

oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 

roku poprzedzającego rok budżetowy" w 2015 roku wystąpiła informacja o nie spełnieniu 

tego wskaźnika. Spowodowane jest to tym, iż do obliczenia tego wskaźnika brany jest plan  

3 kwartałów 2014 roku. Jednakże gdy do obliczenia tego wskaźnika weźmiemy wykonanie  

za 2014 rok (poz.9.7.1 wpf), to relacja z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych  

jest zachowana. Interpretacja Powiatu Raciborskiego dotycząca ww. relacji oparta jest na tym, 

że logicznym jest branie pod uwagę planu za 3 kwartały do projektu budżetu na dany rok, 

natomiast w momencie pojawienia się faktycznego wykonania za dany rok, wskazane jest 

skorygowanie tych danych, a co za tym idzie obliczanie wskaźnika w oparciu o faktyczne 

wykonanie. Nie spełnienie wskaźnika w 2015 roku w pozycji 9.7 wynika tylko i wyłącznie  
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z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 5.100.000,00 zł, 

który przeznaczony jest na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu. Zwiększenie w 2015 roku 

rozchodów, w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu długoterminowego 

spowodowało, że wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań uległ znacznemu 

zwiększeniu (+4,56), a tym samym spowodował naruszenie art.243 ust.1 ustawy o finansach 

publicznych. 

Ponadto w wyjaśnieniach podkreślono, że zaciągnięcie kredytu długoterminowego  

nie spowoduje zwiększenia kwoty zadłużenia Powiatu Raciborskiego. Zaciągnięcie kredytu 

pozwoli na prowadzenie w kolejnych latach gospodarki finansowej Powiatu z zachowaniem 

wyznaczonych przez ustawodawcę norm, w tym także tych odnoszących się  

do dopuszczalnego poziomu zadłużenia, czy też jego spłaty. Poza kredytem do budżetu 

Powiatu nie wprowadzono żadnych nowych zadań, które mogłyby spowodować pogorszenie 

wskaźnika.  

 

Starosta poinformował, że w dniu 10 kwietnia 2015 roku uczestniczył w Konwencie 

Starostów Województwa Śląskiego, który odbył się w Starostwie Powiatowym w Bieruniu. 

W Konwencie wzięli udział m.in. Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa  

i Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego Małgorzata Staś. 

Wiodącym tematem Konwentu była prezentacja możliwości pozyskiwania przez samorządy 

środków z Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej, a w szczególności dotacji  

dla powiatów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  

na lata 2014 – 2020, w tym związanych z realizacją zadań na drogach powiatowych.  

Starostowie w dyskusji jednoznacznie zwrócili uwagę na pominięcie w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 środków na drogi 

powiatowe. Wystosowano apel do Marszałka Województwa Śląskiego o stworzenie 

mechanizmu, w ramach którego znalazłyby się środki na drogi powiatowe. 

Kolejnym ważnym zagadnieniem była służba zdrowia, a konkretnie konieczność wydłużenia 

terminu (dotychczas 2016 rok), który potrzebny jest na dostosowanie placówek  

do wyznaczonych standardów. Starosta przekazał, że poruszył także temat związany  

z finansowaniem przez NFZ działalności szpitali powiatowych. Pojawiała się również 

propozycja utworzenia stowarzyszenia szpitali powiatowych województwa śląskiego na wzór 

tego, które funkcjonuje w Małopolsce.  
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Jak przekazał Starosta na Konwencie przyjęto także stanowisko w sprawie projektu Ustawy  

o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Informacji Prawnej, w którym Starostowie wskazali  

na konieczność pełnego finansowania tego zadania przez administrację rządową. 

 

Ad. 4 

 

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 VI/45/2015 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2015 rok. 

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 

209405. 

 

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 VI/46/2015 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2015 – 2025. 

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 

209408. 

 

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 Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego do określenia realizacji 

Uchwały Nr VI/48/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie 

przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Raciborskiego  

za 2014 rok. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Powiatowe Centrum 

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

209076. 

 

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 VI/49/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie określenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego. 

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 

209882. 

 

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 VI/50/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 marca 2015 r. 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. 

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 

209178. 

 

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 VI/51/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie Rady 

Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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 

210702. 
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Nawiązując do ww. karty informacyjnej Starosta poinformował, że pierwsze posiedzenie 

Rady Społecznej odbyło się dnia 15 kwietnia 2015 r., w sali konferencyjnej szpitala  

o godz. 9
00

. Na posiedzeniu wybrano Zastępcę Przewodniczącego Rady Społecznej, którym 

został Władysław Gumieniak.  

 

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 Funduszy Zewnętrznych i Strategii Rozwoju do określenia 

realizacji Uchwały Nr VI/52/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 marca 2015 r.  

w sprawie stanowiska dotyczącego alokacji środków unijnych w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

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

Zewnętrznych i Strategii Rozwoju odpowiedzialny za jej realizację. 

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

209584. 

 

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 Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji Uchwały  

Nr VI/53/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji w latach 2013 - 2014 Programu opieki nad zabytkami Powiatu 

Raciborskiego na lata 2013 - 2016. 

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

Kultury i Sportu odpowiedzialny za jej realizację. 

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

209047. 

 

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 Uchwały Nr VI/54/2015 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi  

pana Marka Labusa na działalność starosty raciborskiego oraz zarządu powiatu raciborskiego 

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

210629. 

 

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 Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały 

Nr XX/207/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku położonym  

w Raciborzu przy ulicy Ludwika 4 – uzupełnienie. 

Starosta przypomniał, że w dniu 20 stycznia 2015 r.  została podjęta Uchwała Nr 7/25/2015 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży w drugim przetargu ustnym 

nieograniczonym lokalu użytkowego nr 4 mieszczącego się w budynku położonym  

w Raciborzu przy ulicy Ludwika 4. W przetargu ustnym nieograniczonym, który odbył się  

w dniu 9 marca 2015 r. wyłoniono nabywcę. W dniu 1 kwietnia 2015 r. zawarta została 

notarialna umowa sprzedaży lokalu. Lokal został zbyty za kwotę 121 200,00 zł brutto. Sprawa 

została zakończona. 

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

209726. 

 

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 15 kwietnia 2015 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 15 kwietnia 2015 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2015 rok. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2015. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie 

od roku szkolnego 2015/2016 w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej im. Janusza 

Korczaka wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach 

kształcenia w zawodzie: tapicer 753402. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej 

organizacji dorocznego konkursu pn.: "Najlepszy rolnik ziemi raciborskiej...roku". 


