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OR.II.0022.1.45.2015 

PROTOKÓŁ  NR 47/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 20 października 2015 r.  

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Posiedzenie rozpoczęło się  

o godz. 16.40.  

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 46/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 14 października 2015 r.  

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

3. Sprawy różne. 

4. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

Na wstępie Starosta poinformował, że zachodzi konieczność dokonania zmian w porządku 

posiedzenia.  

W pierwszej kolejności na wniosek Wicestarosty, Starosta wycofał z porządku posiedzenia 

projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie nadania statutu Samodzielnemu 

Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu (pkt 2) oraz projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 

nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi 

Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu (pkt 6).  

Ww. projekty uchwał Rady i Zarządu Powiatu Raciborskiego znajdują się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerami UID 236482 i 236485.  

Następnie na wniosek Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzeja Chroboczka 

Starosta wprowadził do porządku posiedzenia dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu 
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Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie 5 sztuk drzew z gatunku świerk 

pospolity przez Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu, który omówiony zostanie w dalszej 

części protokołu.  

Jednocześnie na prośbę Skarbnika Powiatu Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę,  

aby w pierwszej kolejności zostały omówione materiały przygotowane przez Wydział 

Finansowy tut. Starostwa.  

Po zmianie, 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 przekazał, że kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 27 października br.  

o godz. 08.30.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 46/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 14 października  

2015 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt 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 

236664. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że po przygotowaniu przedmiotowego projektu uchwały 

otrzymała decyzje Wojewody Śląskiego oraz pismo Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych  

w Raciborzu dotyczące zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok.  

Skarbnik Powiatu przekazała, że Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu zwrócił 

się z prośbą o dokonanie przesunięć środków finansowych w planie finansowym  

z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby kuchni szkolnej.  

W chwili obecnej placówka posiada zabezpieczone środki na zakup patelni elektrycznej  

w wysokości 4 500,00 zł (zakup ten w świetle wymogów stawianych przez ustawę  

z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia jest 

bezzasadny), które zamierza przeznaczyć na zakup wspomnianego pieca. Brakująca kwota  
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to 6 940,00 zł. W związku z powyższym Dyrektor prosi o zmniejszenie planu wydatków  

w § 4260 Zakup energii o kwotę 6 940,00 zł i zwiększenie planowanych wydatków w § 6060 

o ww. kwotę, zaznaczając, że środki na zakup energii w 2015 r. są zabezpieczone.  

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

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

1) zwiększył w Rozdziale 70005 o kwotę 5 000,00 zł plan dotacji celowej zgodnie  

z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.290.11.2015 z dnia 13 października 2015 r.,  

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podziału geodezyjnego nieruchomości oznaczonej 

jako działka nr 4945/8, obręb Racibórz, na której znajduje się Cmentarz Żołnierzy Armii 

Czerwonej,  

2) zwiększył w Rozdziale 71015 o kwotę 6 000,00 zł plan dotacji celowej zgodnie  

z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.174.23.2015 z dnia 12 października 2015 r.,  

z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Raciborzu  

na remont samochodu służbowego oraz usługi pocztowe,  

3) zwiększył w Rozdziale 70005 o kwotę 5 000,00 zł plan wydatków będących w dyspozycji 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami, z przeznaczeniem na prace związane z podziałem 

geodezyjnym nieruchomości oznaczonej jako działka nr 4945/8, obręb Racibórz,  

na której znajduje się Cmentarz Żołnierzy Armii Czerwonej,  

4) zwiększył w Rozdziale 71015 o kwotę 6 000,00 zł plan wydatków Powiatowego 

Inspektoratu Nadzoru Budowalnego w Raciborzu, z przeznaczeniem na remont samochodu 

służbowego oraz usługi pocztowe,  

5) dokonał w Rozdziale 80102 przesunięcia kwoty 6 940,00 zł w planie wydatków Zespołu 

Szkół Specjalnych w Raciborzu z wydatków bieżących do wydatków majątkowych,  

z przeznaczeniem na zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby kuchni szkolnej.  

 

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. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na rok 2015. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

236665. 

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

rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi na rok 2015, na wniosek Skarbnika Powiatu: 

1) zwiększył w Rozdziale 70005 o kwotę 5 000,00 zł plan dotacji celowej zgodnie  

z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.290.11.2015 z dnia 13 października 2015 r.,  

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podziału geodezyjnego nieruchomości oznaczonej 

jako działka nr 4945/8, obręb Racibórz, na której znajduje się Cmentarz Żołnierzy Armii 

Czerwonej,  

2) zwiększył w Rozdziale 71015 o kwotę 6 000,00 zł plan dotacji celowej zgodnie  

z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.174.23.2015 z dnia 12 października 2015 r.,  

z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Raciborzu  

na remont samochodu służbowego oraz usługi pocztowe,  

3) zwiększył w Rozdziale 70005 o kwotę 5 000,00 zł plan wydatków będących w dyspozycji 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami, z przeznaczeniem na prace związane z podziałem 

geodezyjnym nieruchomości oznaczonej jako działka nr 4945/8, obręb Racibórz,  

na której znajduje się Cmentarz Żołnierzy Armii Czerwonej,  

4) zwiększył w Rozdziale 71015 o kwotę 6 000,00 zł plan wydatków Powiatowego 

Inspektoratu Nadzoru Budowalnego w Raciborzu, z przeznaczeniem na remont samochodu 

służbowego oraz usługi pocztowe.  

 

Po zmianie, 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. 

 

W tym miejscu posiedzenie opuścił Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Brygida 

Abrahamczyk.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zaprezentował dodatkowy 

projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie  

5 sztuk drzew z gatunku świerk pospolity przez Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

236805. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek poinformował, że Dyrektor 

Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu zwrócił się do Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z prośbą o wyrażenie zgody na usunięcie 7 sztuk drzew, a to ze względu na ich zły stan 

zdrowotny i kolizję z planowaną inwestycją polegającą na budowie placu zabaw dla uczniów 

klas młodszych szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

umiarkowanym, znacznym i głębokim. 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa tut. urzędu 

pismem nr SE.IV.613.177.2015 z dnia 13 października 2015 r., pozytywnie zaopiniował 

usunięcie 2 sztuk drzew z gatunku świerk pospolity oraz 3 sztuk drzew z gatunku świerk 

pospolity odmiana srebrna, ze względu na utraconą żywotność lub zamieranie. Natomiast 

negatywnie zaopiniował usuniecie 2 sztuk drzew, a to z uwagi na ich dobrą kondycję 

zdrowotną oraz brak kolizji z zaplanowaną inwestycją polegającą na budowie miejsca 

rekreacyjnego dla dzieci. 

Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody usunięcie 

drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić, po uzyskaniu zezwolenia 

wydanego przez prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości, za zgodą 

właściciela tej nieruchomości. Wobec powyższego usunięcie drzew wymaga zgody Zarządu 

Powiatu Raciborskiego reprezentującego właściciela, tj. Powiat Raciborski. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie 5 sztuk 

drzew z gatunku świerk pospolity przez Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu,  

po poprawieniu drobnych błędów redakcyjnych.  

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

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu omówiła 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 

236661. 
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Skarbnik Powiatu przekazała, że po przygotowaniu przedmiotowej karty informacyjnej 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu dokonał zmian w planie 

finansowym jednostki.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu, Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Raciborzu,  Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Powiatowego Urzędu 

Pracy w Raciborzu, Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, Domu Pomocy Społecznej 

„Złota Jesień” w Raciborzu.  

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z kartą informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia obliczenia należnej dotacji dla placówek niepublicznych - uzupełnienie 

informacji. 

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

236623. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął przedstawione wyliczenia należnej dotacji  

dla placówek niepublicznych – uczniów Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 

kształcących się w trybie zaocznym oraz podjął decyzję dotyczącą naliczania dotacji  

w wysokości 128,47 zł na jednego ucznia tych placówek niepublicznych począwszy  

od miesiąca października 2015 r. 

 

W tym miejscu posiedzenie opuścił Skarbnik Powiatu Ewa Tapper.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zapoznał zebranych z kartą 

informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. wyrażenia zgody na złożenie do Śląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wniosku o dofinansowanie zadania w ramach 

programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 

drogowej na lata 2016-2019”. 

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

236609. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przekazał, że w związku  

z naborem wniosków prowadzonym do dnia 30 października 2015 r. przez Śląski Urząd 

Wojewódzki w Katowicach o dofinansowanie zadania pn.  „Rozbudowa drogi powiatowej  

nr 3521S Szonowice – Modzurów” w 2016 r. w ramach programu wieloletniego pod nazwą 

„Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, istnieje 
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możliwość uzyskania środków finansowych na pokrycie 50% kosztów kwalifikowalnych 

przedmiotowego zadania.  

Zadanie to obejmuje rozbudowę DP 3521S Szonowice – Modzurów od skrzyżowania  

z DK 45 w Szonowicach do skrzyżowania z DP nr 3503S w Modzurowie o dł. 1750 mb. 

Zgodnie z wykazem przedsięwzięć do WPF na lata 2015 – 2025 na realizację zadania  

pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3521S Szonowice – Modzurów” w roku 2016  

zabezpieczono środki po stronie wydatków w wysokości kwotę 3 350 000 zł.  

Koszt zadania wg kosztorysu inwestorskiego to 3 345 586,70 zł, koszt kwalifikowalny  

to 3 078 908,00 zł. W przypadku pozyskania dofinansowania oraz realizacji zadania udział 

finansowy w realizacji przedmiotowego zadania zadeklarowała Gmina Rudnik w wysokości 

51% kosztu kwalifikowalnego wkładu własnego Powiatu Raciborskiego, co stanowi kwotę 

785 121,00 zł oraz Agencja Nieruchomości Rolnych w kwocie 26 920,00 zł  

(50% planowanego kosztu wykonania prac na rowie nr 1 przy DP 3521S). 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zaproponował, aby Powiat 

Raciborski ubiegał się o uzyskanie dotacji ze środków budżetu państwa w wysokości  

1 539 454 zł brutto co stanowi 50% wartości kosztu kwalifikowalnego zadania. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na złożenie do Śląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Katowicach  wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 3521S Szonowice – Modzurów” w ramach programu wieloletniego  

pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej  

na lata 2016-2019”. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z informacją Biura Rady o posiedzeniach Komisji Stałych 

Rady Powiatu Raciborskiego, które odbędą się w październiku 2015 r. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 236617. 

 

Wicestarosta poinformował, że w ramach posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,  

które będzie miało miejsce w dniu 26 października br. ujęto omówienie analizy planów 

finansowych powiatowych placówek oświatowych w porównaniu do subwencji oświatowej  

otrzymywanej przez Powiat Raciborski w latach 2014-2015. Mając na uwadze powyższe 

Wydział Finansowy przygotował przedmiotową analizę, która znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 237315. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Skarbnikowi Powiatu przekazać na najbliższe 

posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów analizę planów finansowych placówek oświatowych 

w porównaniu do subwencji w latach 2014-2015. 

 

Ad. 4 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzycieli 

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

Rostka w Raciborzu. 

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

236496. 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielił obecny w tej części posiedzenia 

Kierownik Referatu Spraw Społecznych Aleksander Kasprzak.  

Kierownik Kasprzak poinformował, że Dyrektor Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka 

w Raciborzu w dniu 12 października br. wystąpił z wnioskiem, o wyrażenie przez Radę 

Powiatu Raciborskiego zgody na zmianę wierzycieli, poprzez przejęcie wierzytelności  

w łącznej kwocie nieprzekraczającej wartość 2 500 000,00 zł. 

Konieczność cesji części szpitalnych zobowiązań spowodowana jest brakiem zapłaty  

przez Narodowy Fundusz Zdrowia za nadwykonania, które obecnie wynoszą  

ponad 3 000 000,00 zł. Zapłata nadwykonań z roku bieżącego rozstrzygnie się zapewne, 

wzorem lat ubiegłych, w lutym roku kolejnego. Koszty poniesione na wykonanie tych 

świadczeń zdrowotnych, spowodowały zachwianie płynności finansowej lecznicy  

i skumulowanie się zobowiązań, głównie za leki i drobny sprzęt medyczny. 

Dyrektor Szpitala w cytowanym powyżej wniosku wyraził opinię, iż zaproponowane 

rozwiązanie „nie zagrozi dalszej egzystencji Zakładu lecz zredukuje zadłużenie do poziomu 

bezpiecznego dla finansów Szpitala”. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej mającej na celu 

zmianę wierzycieli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

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

w dniu 27 października 2015 r. 
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Jednocześnie Członkowie Zarządu ustalili, iż przedmiotowy projekt uchwały należy 

przekazać na wszystkie posiedzenia Komisji, które odbędą się przed sesją  

w dniu 27 października br.  

 

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 20 października 

2015 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20 października 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 usunięcie  

5 sztuk drzew z gatunku świerk pospolity przez Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu. 


