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OR.II.0022.1.55.2015 

PROTOKÓŁ  NR 57/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 8 grudnia 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 56/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 30 listopada 2015 r.  

2. Projekty uchwał Rady i Zarządu Powiatu Raciborskiego – I część.  

3. Projekty uchwał Rady i Zarządu Powiatu Raciborskiego – II część.  

4. Projekty uchwał Rady i Zarządu Powiatu Raciborskiego – III część.  

5. Sprawy różne – I część. 

6. Sprawy różne – II część. 

7. Sprawy różne – III część. 

8. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

 

Na wstępie Starosta poinformował, że zmiana rozpoczęcia posiedzenia z godz. 14.00 na 13.30 

wynika z faktu, iż o godz. 15.00 odbędzie się spotkanie z przedstawicielami zakładów opieki 

zdrowotnej prowadzących Podstawową Opiekę Zdrowotną (POZ). Ze względów 

organizacyjnych posiedzenie rozpoczęło się faktycznie o godz. 13.45.  

Starosta przekazał, że Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek jest 

nieobecny, gdyż bierze udział w szkoleniu wyjazdowym. Wicestarosta Marek Kurpis również 

udał się na szkolenie, jednakże dołączy do składu w możliwie najszybszym terminie.  

Ponadto Skarbnik Powiatu również usprawiedliwiała swoją nieobecność.  
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Przewodniczący posiedzenia dodał, że w dniu dzisiejszym dostarczono zebranym materiały 

dodatkowe, tj. autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016 – 2025. 

W związku z powyższym Starosta poinformował, że zachodzi konieczność rozszerzenia  

i zmiany kolejności omawiania poszczególnych punktów porządku posiedzenia. Jednocześnie 

zdecydował, że materiały dot. spraw finansowych zostaną omówione w końcowej części 

posiedzenia.  

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 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 15 grudnia br.  

o godz. 08.00. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 55/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 listopada  

2015 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią, po poprawieniu drobnego błędu 

literowego na str. 9 i 12.  

 

Ad. 2 

 

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 

raciborskiego. 

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

243380. 

Starosta przypomniał, że rozkład pracy aptek ogólnodostępnych został opracowany  

w uzgodnieniu z właścicielami aptek działających na terenie powiatu. Ponieważ Apteka 

„Opawska – Pod Różami” (apteka całodobowa) zabezpiecza bezterminowo ludności powiatu 

dostęp do świadczeń w porze nocnej, niedziele, święta i dni wolne od pracy zrezygnowano  

z corocznego ustalania rozkładu pracy aptek. 

Zmiany przyjętego Uchwałą Nr VI/49/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 marca 

2015 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego 
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dokonuje się z powodu rozpoczęcia działalności Apteki Zdrowit Racibórz ul. Nowa 3-5, 

Apteki Pod Różami – Markowice – Centrum Farmaceutyczne Racibórz ul. Gliwicka 21B. Do 

rozkładu dopisano również Punkt Apteczny „Św. Mikołaja”, Grzegorzowice ul. Młyńska 1. 

Realizując postanowienia art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. prawo 

farmaceutyczne Zarząd Powiatu wystąpił do Prezydenta, Burmistrzów, Wójtów Gmin 

Powiatu Raciborskiego oraz Śląskiej Izby Aptekarskiej o opinię na temat projektu uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego. 

Działając w oparciu o Uchwałę Nr XIX/196/2012 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu  

lub 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 projektów 

aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji 

projekt omawianej uchwały Rady Powiatu Raciborskiego zostanie skierowany do konsultacji. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  

na terenie powiatu raciborskiego. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody 

na użyczenie mienia ruchomego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

242771. 

Starosta zaproponował, aby Zarząd wyraził zgodę na użyczenie przez Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu mienia 

ruchomego na rzecz Rybnickiego Sztabu Ratownictwa. Mieniem przeznaczonym  

do użyczenia jest ambulans typu Mercedes Benz 614 D, rok produkcji 1998. 

Użyczenie pozytywnie zaopiniowała Rada Społeczna Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu podejmując uchwałę nr 14/2015 z dnia 18 listopada 2015 r. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie mienia 

ruchomego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 
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Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie konsultacji 

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej określenia rozkładu godzin pracy 

aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego. 

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

243382. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego dotyczącej określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

na terenie powiatu raciborskiego. 

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

 

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

odwołania ze stanowiska pełniącej obowiązki dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury  

w Raciborzu przy ul. Stalmacha 12. 

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

243310. 

Starosta przypomniał, że Pani Elżbieta Biskup w dniu 30 listopada 2015 r. złożyła rezygnację 

z funkcji pełniącej obowiązki dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu.  

W świetle powyższego Zarząd Powiatu Raciborskiego ma obowiązek odwołać nauczyciela 

dyplomowanego - Panią Elżbietę Biskup ze stanowiska pełniącej obowiązki dyrektora 

Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu przy ul. Stalmacha 12, za trzymiesięcznym 

wypowiedzeniem, który upłynie 29 lutego 2016 r. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie odwołania ze stanowiska pełniącej 

obowiązki dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu przy ul. Stalmacha 12. 

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

 

Ad. 5 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. wyrażenia zgody  

na przyjmowanie wniosków i wydawanie kart parkingowych przez pracownika Powiatowego 
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Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku na terenie Starostwa Powiatowego 

w Raciborzu. 

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

243394. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na przyjmowanie w 2016 r. wniosków  

i wydawanie kart parkingowych przez pracownika Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności w Rybniku na terenie Starostwa Powiatowego w Raciborzu dwa razy 

w miesiącu. Jednocześnie zaakceptował propozycję, aby dowóz, jak dotychczas, zapewniał 

kierowca Starostwa lub w razie potrzeby pracownicy Referatu Spraw Społecznych w ramach 

delegacji na samochód prywatny. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. rozpatrzenia oferty 

Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych Fizycznie, Intelektualnie, 

Osób Chorych Psychicznie, oraz Osób Uzależnionych od Alkoholu „POMOCNA DŁOŃ”  

z siedzibą w Bytomiu na prowadzenie na zlecenie Powiatu Raciborskiego 59 miejscowego, 

ponadgminnego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych 

„BUK” w Rudach przy ul. Brzozowej 37. 

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

243523. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego nie przyjął do realizacji oferty Stowarzyszenia Na Rzecz Osób 

Starszych i Niepełnosprawnych Fizycznie, Intelektualnie, Osób Chorych Psychicznie,  

oraz Osób Uzależnionych od Alkoholu „POMOCNA DŁOŃ” z siedzibą w Bytomiu  

na prowadzenie na zlecenie Powiatu Raciborskiego 59 miejscowego, ponadgminnego Domu 

Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych „BUK” w Rudach  

przy ul. Brzozowej 37, gdyż uznał, że potrzeby powiatu raciborskiego w zakresie 

zabezpieczenia całodobowej opieki dla osób przewlekle chorych psychicznie są 

zabezpieczone.  

 

W tym miejscu na posiedzenie przybył Wicestarosta Marek Kurpis. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Spraw Społecznych  

dot. zatrudnienia osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach 

gospodarskich w rodzinnym domu dziecka. 
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

243327. 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Wicestarosta poinformował, że: 

1) Państwo D. opiekują się czwórką podopiecznych pochodzących z terenu powiatu 

raciborskiego; 

2) PCPR w Raciborzu nie zawarł do tej pory umów o zatrudnienie osoby do pomocy                         

w rodzinnym domu dziecka, jeżeli w domu przebywało nie więcej niż 4 dzieci; 

3) osoby do pomocy zatrudniane są na podstawie umowy o świadczenie usług, zgodnie                        

z art. 64 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z dodatkowymi informacjami przekazanymi 

przez PCPR w Raciborzu rozpatrzył pozytywnie wniosek Pani Grażyny D.-B. wyrażając 

zgodę na zatrudnienie Pana Jana D. jako osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki  

nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w prowadzonym przez nich rodzinnym domu 

dziecka, z wynagrodzeniem 900,00 zł miesięcznie. 

 

Starosta poinformował, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 9 grudnia 

2015 r. o godz. 15.00. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 243172. 

 

Ad. 8 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XIII/119/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 listopada 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 

243282. 
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Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XIII/120/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 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 

243284. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu do określenia realizacji Uchwały  

Nr XIII/121/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie 

ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2016 roku  

na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

Ustalił Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzeja Chroboczka jako nadzorującego 

wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Komunikacji i Transportu odpowiedzialny za jej 

realizację. 

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

243375. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  

do określenia realizacji Uchwały Nr XIII/122/2015 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających 

azbest z terenu Powiatu Raciborskiego”. 

Ustalił Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzeja Chroboczka jako nadzorującego 

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

odpowiedzialny za jej realizację. 

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

243630. 
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Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa  

do określenia realizacji Uchwały Nr XIII/123/2015 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej 

z budżetu powiatu raciborskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych  

z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest 

realizowanych na terenie powiatu raciborskiego w latach 2016-2020. 

Ustalił Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzeja Chroboczka jako nadzorującego 

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

odpowiedzialny za jej realizację. 

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

243645. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu do określenia realizacji:  

1) Uchwały Nr XIII/124/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 listopada 2015 r.  

w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego 

„Mieszko AD …” w dziedzinie kultury, 

2) Uchwały Nr XIII/125/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 listopada 2015 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Oleskim w sprawie 

powierzenia prowadzenia zadania publicznego, jakim jest kształcenie uczniów klas 

wielozawodowych z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu 

w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania 

Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu. 

 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwał, a Referat Edukacji, Kultury 

i Sportu odpowiedzialne za ich realizację. 

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

243193. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 
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kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego do określenia realizacji Uchwały  

Nr XIII/126/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie 

przystąpienia Powiatu Raciborskiego do Związku Powiatów Polskich. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Organizacyjny 

odpowiedzialny za jej realizację. 

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

243466. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XIII/127/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 listopada 2015 r. 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 2016 rok. 

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 

243386. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr XIII/128/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie 

sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale dotyczącej wyrażenia zgody  

na dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzycieli 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 

243389. 
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Ad. 3 

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan przedstawiła 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 

243858. 

Inspektor Dominika Budzan poinformowała, że po podjęciu uchwały Zarządu w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok w omawianym projekcie 

uchwały zmienią się kwoty ogółem.  

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 dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 22 grudnia 2015 r., po uwzględnieniu 

zmian w budżecie wynikających z uchwały, o której mowa poniżej.  

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan omówiła projekt uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2015 – 2025. 

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

243859. 

Inspektor Dominika Budzan przekazała, że również w tym projekcie uchwały ulegną zmianie 

kwoty ogółem, wynikające z podjęcia uchwały Zarządu w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2015 rok.  

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 dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

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

w dniu 22 grudnia 2015 r. (po uwzględnieniu zmian w budżecie wynikających z uchwały,  

o której mowa poniżej). 

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan omówiła projekt uchwały Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

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

243719. 

Inspektor Dominika Budzan poinformowała, że po przygotowaniu przedmiotowego projektu 

uchwały do Wydziału Finansowego dostarczone zostały dodatkowe pisma dotyczące zmian  

w budżecie na 2015 rok.  

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem 

uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2015 rok, na wniosek referującej: 

1) dodał ust. 1 w § 1, który otrzymał brzmienie: „1. Zmienia się Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr III/21/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 grudnia 2014 r.  

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

z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.”,  

2) dotychczasowy § 1 został oznaczony jako § 1 ust. 2 i otrzymał brzmienie: „1. Zmienia się 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/21/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 grudnia 

2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2015 r. z późn. zm., 

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.”,  

3) dodał ust. 3 w § 1, który otrzymał brzmienie: „3. Zmienia się Załącznik Nr 4 do Uchwały 

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

uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2015 r. z późn. zm., zgodnie  

z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.”,  

4) dodał ust. 4 w § 1, który otrzymał brzmienie: „4. Zmienia się Załącznik Nr 7 do Uchwały 

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

uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2015 r. z późn. zm., zgodnie  

z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.”,  

5) dodał załączniki: Dochody budżetu Powiatu na rok 2015, Dochody i wydatki związane  

z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między 

jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2015, Dotacje udzielane z budżetu Powiatu 

Raciborskiego na realizację zadań Powiatu,  

6) zmniejszył w Rozdziale 85202 o kwotę 64 851,00 zł plan dotacji celowej zgodnie  

z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.198.3.2015 z dnia 30 listopada 2015 r.,  

w związku z mniejszym wsparciem finansowym jednostek samorządu terytorialnego  

w realizacji zadań pomocy społecznej,  

7) zwiększył w Rozdziale 85204 o kwotę 27 442,00 zł plan dotacji celowej w związku  

z przeliczeniem kwot z dotychczas podpisanych porozumień należnych Powiatowi 
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Raciborskiemu oraz podpisaniem nowych porozumień w sprawie umieszczenia dzieci  

w rodzinach zastępczych,  

8) dokonał przesunięć w planie wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup pomocy 

dydaktycznych i materiałów (Rozdział 80150),  

9) zmniejszył w Rozdziale 85202 o kwotę 54 497,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, w związku ze zmniejszeniem dotacji dla Domu 

Pomocy Społecznej Pl. Jagiełły w Raciborzu,  

10) zwiększył w Rozdziale 85202 o kwotę 12 650,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, w związku ze zwiększeniem dotacji dla Domu 

Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Raciborzu,  

11) zmniejszył w Rozdziale 85202 o kwotę 23 004,00 zł plan wydatków Domu Pomocy 

Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, w związku ze zmniejszeniem dotacji  

od Wojewody Śląskiego,  

12) zwiększył w Rozdziale 85204 o kwotę 27 442,00 zł plan wydatków Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci  

w rodzinach zastępczych oraz na wynagrodzenia osób zatrudnionych do pomocy  

w rodzinnych domach dziecka,  

13) zwiększył w Rozdziale 85407 o kwotę 2 000,00 zł plan wydatków Międzyszkolnego 

Ośrodka Sportowego w Raciborzu, z przeznaczeniem na zakup materiałów,  

14) zmniejszył w Rozdziale 85495 o kwotę 2 000,00 zł plan wydatków będących  

w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu, z przeznaczeniem dla Międzyszkolnego 

Ośrodka Sportowego w Raciborzu,  

15) poprawił drobne błędy językowe.  

 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatwierdzenia wykazu przeznaczonego do zbycia mienia ruchomego Samodzielnego 

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

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

242742. 

Wicestarosta przekazał, że zgodnie z § 6 ust. 1 Uchwały Nr XVI/173/2012 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zasad zbywania, wydzierżawiania, 

wynajmowania majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Dyrektor jednostki przygotował 

wykaz mienia ruchomego przeznaczonego do zbycia i uzyskał pozytywną opinię Rady 

Społecznej Szpitala w sprawie jego zbycia, wyrażoną w uchwale nr 15/2015 Rady Społecznej 

Szpitala z dnia 18 listopada 2015 r. 

Wykaz mienia ruchomego przeznaczonego do zbycia uwzględnia również pozycje, których 

wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 3 500,00 zł, a których koszty utylizacji byłyby 

wyższe od przychodów uzyskanych ze sprzedaży pochodzącego z nich złomu. 

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 zatwierdzenia wykazu przeznaczonego do zbycia mienia ruchomego 

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

Rostka w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 22 grudnia 2015 r. 

 

Starosta omówił 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.8023.1.1.2014  

z dnia 9 stycznia 2014 r. wraz ze zm. 

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

239307. 

Starosta przypomniał, że Komisja Budżetu i Finansów w trakcie posiedzenia  

w dniu 23 listopada 2015 r. pozytywnie zaopiniowała umorzenie 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.8023.1.1.2014 z dnia 9 stycznia 2014 r. wraz ze zm. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie 
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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.8023.1.1.2014  

z dnia 9 stycznia 2014 r. wraz ze zm. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

 

Ad. 6 

 

Inspektor Dominika Budzan 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 

243647.  

Inspektor Dominika Budzan przekazała, że po przygotowaniu ww. karty informacyjnej  

do Wydziału Finansowego wpłynęły dodatkowe zmiany dokonane w planach finansowych 

jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego, tj.: z Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu z dnia 4 grudnia 2015 r., Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu, II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu, 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu  

z dnia 8 grudnia 2015 r. – własne i projekt „Po doświadczenia i kwalifikacje do niemieckich 

firm”. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: 

Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu, 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik” w Raciborzu  

z dnia 4 grudnia 2015 r., Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu, II Liceum 

Ogólnokształcącego w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 

„Mechanik” w Raciborzu z dnia 8 grudnia 2015 r. – własne i projekt „Po doświadczenia  

i kwalifikacje do niemieckich firm”. 

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. propozycji zmiany w kalendarzu imprez kulturalnych realizowanych jako zadania własne 

samorządu powiatowego w zakresie upowszechniania kultury. 
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

243497.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dotyczącą propozycji 

zmiany w kalendarzu imprez kulturalnych realizowanych jako zadania własne samorządu 

powiatowego w zakresie upowszechniania kultury: 

1) wyraził zgodę, aby objąć honorowym patronatem Starosty Raciborskiego organizację 

Konferencji archeologicznej poświęconej wynikom badań na stanowiskach 

archeologicznych na terenie Zbiornika Racibórz Dolny i wystawy archeologicznej  

pn. „Raciborska Wenus i nie tylko…” oraz udzielić wsparcia finansowego Powiatu 

Raciborskiego w przygotowaniu ww. przedsięwzięcia w kwocie 1 000,00 zł,  

2) wyraził zgodę, aby przenieść zabezpieczone środki finansowe w kwocie 1 000,00 zł  

w ramach ujętej w kalendarzu imprezy pn. XI edycja Konkursu „Pantofelek  

- w poszukiwaniu lokalnych autorytetów” na działania informacyjne i promujące 

aktywność Forum Kobiet Powiatu Raciborskiego w nowej formule oraz planowane 

spotkanie środowisk kobiecych powiatu raciborskiego w dniu 29 stycznia 2016 r. 

 

Ad. 4  

 

Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan omówiła projekt uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2016 rok 

(wraz z autopoprawkami). 

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

243853. 

Inspektor Dominika Budzan szczegółowo omówiła zmiany, jakie wprowadzono  

do przedmiotowego projektu uchwały w stosunku do projektu budżetu na 2016 rok 

omawianego w trakcie posiedzenia w dniu 12 listopada 2015 r. Zmiany te uwidocznione 

zostały w dołączonej autopoprawce (część opisowa i tabelaryczna).  

Zwróciła uwagę, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 listopada  

2015 r. utworzony został Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna. W związku  

z powyższym w Rozdziale 85295 Pozostała działalność w tut. Starostwie (Referat Spraw 

Społecznych) zmniejszają się dotacje bieżące o kwotę 119 892,00 zł. Ponadto w Wydziale 

Organizacyjnym zmniejszają się wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych o kwotę 119 892,00 zł.  
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Zarząd zdecydował, że dysponentem ww. środków będzie Wydział Organizacyjny  

w nowoutworzonym Rozdziale 75515. 

Ponadto Inspektor Dominika Budzan zwróciła uwagę na zmiany w Rozdziale 71012 Zadania  

z zakresu geodezji i kartografii. Przekazała, że w Starostwie Powiatowym w Raciborzu 

(Wydział Geodezji):  

1) zmniejszają się wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  

o kwotę - 68.480 zł,  

2) zwiększają się wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 

+80.565 zł,  

3) zmniejszają się wydatki majątkowe w tym wydatki na programy finansowane z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę -80.565 zł  

w związku z realizacją programu pn.: „Cyfrowa Platforma Informacji Przestrzennej Powiatu 

Raciborskiego”. 

Uwzględniając zgłoszone ustnie podczas posiedzenia uwagi, 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 

uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2016 rok (wraz z autopoprawkami)  

oraz postanowił o ich przekazaniu na sesję w dniu 22 grudnia 2015 r. 

 

Następnie Inspektor w Wydziale Finansowym Dominika Budzan przedstawiła projekt 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2016 – 2025 (wraz z autopoprawką). 

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

243861. 

Inspektor Dominika Budzan szczegółowo omówiła zmiany, jakie wprowadzono  

do przedmiotowego projektu uchwały w stosunku do projektu Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016 – 2025, omawianego w trakcie posiedzenia  

w dniu 12 listopada 2015 r. Zmiany te uwidocznione zostały w dołączonej autopoprawce. 

Poinformowała, że w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2016 – 2025 dokonano zmian 

polegających na tym, że: 

1) w wydatkach bieżących dopisano projekt pn. „Drugiemu Człowiekowi w ramach 

RPOWSL” o wartości 1 073 863,00 zł,  
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2) w wydatkach bieżących dotyczących projektu pn. „Nowe doświadczenia zawodowe 

uczniów i nauczycieli w Niemczech i Hiszpanii” przesunięto kwotę 124 814,00 zł między 

latami (z 2017 do 2016). 

 

Ponadto dodano zadanie pn. „Przebudowa i adaptacja budynku słodowni "B" Zamku 

Piastowskiego w Raciborzu” o wartości 800 000,00 zł oraz zadanie pn. „Wymiana pokrycia 

dachowego w ZSZ w Raciborzu” o wartości 283 694,00 zł. 

Uwzględniając zgłoszone ustnie podczas posiedzenia uwagi, 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 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016 – 2025  

(wraz z autopoprawką) oraz postanowił o ich przekazaniu na sesję w dniu 22 grudnia 2015 r. 

 

Ad. 7 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami  

dot. wyrażenia przez Zarząd Powiatu Raciborskiego zgody na podłączenie Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu do sieci ciepłowniczej 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu-Zdroju. 

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

243971.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do omówienia karty informacyjnej  

dot. wyrażenia przez Zarząd Powiatu Raciborskiego zgody na podłączenie Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu do sieci ciepłowniczej 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu-Zdroju powróci na kolejnym posiedzeniu, 

po jej uzupełnieniu przez Kierownika Referatu Inwestycji i Remontów o przewidywane 

koszty zakupu kotłów ciepłowniczych, wykonania prac remontowych związanych  

przede wszystkim z wyburzeniem ścian i montażem nowych kotłów.  

 

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

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 8 grudnia 2015 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 8 grudnia 2015 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie 

mienia ruchomego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital 

Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego dotyczącej określenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie odwołania ze stanowiska pełniącej 

obowiązki dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu przy ul. Stalmacha 12. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2015 rok. 

7. Uchwała 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.8023.1.1.2014  

z dnia 9 stycznia 2014 r. wraz ze zm. 


