
 

 

1 

OR.II.0022.1.31.2016 

PROTOKÓŁ  NR 91/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 9 sierpnia 2016 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 89/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 27 lipca 2016 r. oraz Protokołu Nr 90/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 3 sierpnia 2016 r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

 

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 poinformował, że kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 17 sierpnia  

2016 r. o godz. 08.00. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 89/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 lipca  

2016 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią, po poprawieniu drobnych 

błędów redakcyjnych na str. 3.  
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Protokół Nr 90/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 3 sierpnia 2016 r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią, uzupełniając treść na str. 1 o słowa  

w brzmieniu: 

„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.”. 

 

Ad. 2 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia uchwały 

dotyczącej określenia zasad przyznawania stypendiów Starosty Raciborskiego  

dla najzdolniejszych studentów - mieszkańców powiatu raciborskiego. 

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

278750. 

Starosta przypomniał, że przedmiotowy projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu  

w dniu 12 lipca 2016 roku.  

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, 

Zarząd Powiatu skierował ww. projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego do konsultacji. 

Konsultacje prowadzono w formie pisemnego i elektronicznego wyrażania opinii w terminie 

od 21 lipca do 3 sierpnia 2016 r. Osobą uprawnioną do kontaktu z organizacjami 

pozarządowymi była Pani Beata Janowicz – inspektor Referatu Edukacji, Kultury i Sportu. 

Żadna z organizacji pozarządowych nie wzięła udziału w konsultacjach.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 2 głosami za, 0 głosów przeciw,  

1 głosem wstrzymującym – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej określenia zasad przyznawania 

stypendiów Starosty Raciborskiego dla najzdolniejszych studentów - mieszkańców powiatu 

raciborskiego oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 30 sierpnia 2016 r.  
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Starosta przedstawił projekt 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 

277391. 

Starosta przypomniał, że rozkład pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu 

raciborskiego 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 XVI/148/2016 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 lutego 

2016 r. rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego 

dokonuje się z powodu skrócenia godzin pracy Apteki „Eskulap", Rudy ul. Rogera 3. 

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. 

Wszyscy opiniujący pozytywnie zaopiniowali przedłożony projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  

na terenie 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 

Zarząd Powiatu skierował projekt omawianej uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

do konsultacji. 

Konsultacje przeprowadzono w formie pisemnego i elektronicznego wyrażenia opinii  

w terminie od 6 czerwca 2016 r. do 20 czerwca 2016 r. Osobą upoważnioną do kontaktu  

z organizacjami pozarządowymi był Kierownik Referatu Spraw Społecznych. Żadna  

z organizacji pozarządowych nie wzięła udziału w konsultacjach.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 
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Raciborskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  

na terenie powiatu raciborskiego oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 30 sierpnia 2016 r. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych  

oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w 2016 r. 

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

278252. 

Starosta przypomniał, że zgodnie z regulacją art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Rada 

Powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki otrzymane  

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z art. 48 ust. 1  

pkt 1 wspomnianej ustawy. Dnia 29 marca 2016 r. Rada Powiatu Raciborskiego dokonała 

podziału otrzymanych środków na 2016 r., podejmując Uchwałę Nr XVII/165/2016. 

W związku z rezygnacją osoby niepełnosprawnej z odbywania stażu oraz brakiem innych 

wniosków o finansowanie kosztów stażu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu 

pozostała kwota 7 146,00 zł wolnych środków finansowych, przeznaczonych pierwotnie  

na pokrycie kosztów realizacji tego rodzaju zadań. 

Środki niewykorzystane w PUP w Raciborzu przekazuje się do Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Raciborzu na realizację zadnia polegającego na dofinansowaniu 

uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.  

Z dofinansowania do rehabilitacji będą mogły skorzystać, w pierwszej kolejności, osoby  

ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które w roku ubiegłym nie korzystały z tego 

rodzaju wsparcia. Na realizację tego zadania przesuwa się również środki finansowe  

w wysokości 991,00 zł jakie pozostały w dyspozycji PCPR w Raciborzu, po rezygnacji 

organizacji pozarządowej z dofinansowania zadania z zakresu sportu, kultury i turystyki osób 

niepełnosprawnych. 

Propozycję podziału środków opracował Referat Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego 

w Raciborzu we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Raciborzu oraz Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu – jednostkami realizującymi zadania z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przy udziale środków PFRON. 
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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 zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji 

osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2016 r. i postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 30 sierpnia 2016 r. 

W związku z powyższym polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych przekazać  

ww. projekt uchwały Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych, celem 

zaopiniowania. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 

Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

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

277542. 

Starosta przypomniał, że przedmiotowy projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu  

w dniu 23 czerwca 2016 r.  

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  

Zarząd Powiatu skierował projekt omawianej uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

do konsultacji. 

Konsultacje przeprowadzono w formie pisemnego i elektronicznego wyrażenia opinii  

w terminie od 4 lipca 2016 r. do 19 lipca 2016 r. Osobą upoważnioną do kontaktu  

z organizacjami pozarządowymi był Kierownik Referatu Spraw Społecznych. Żadna  

z organizacji pozarządowych nie wzięła udziału w konsultacjach.  

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 zmiany uchwały dotyczącej nadania statutu Samodzielnemu 
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Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 30 sierpnia 2016 r. 

 

Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, 

odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty  

za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka umieszczonego w zakładzie opiekuńczo  

– leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji 

leczniczej. 

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

277408. 

Starosta przekazał, że zgodnie z art. 18 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w przypadku gdy 

opłatę za pobyt dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno  

– opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej poniósł powiat, rodzice dziecka są 

obowiązani do zwrotu powiatowi kwoty poniesionej opłaty. W tym przypadku stosuje się 

odpowiednio przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej. 

Stosując odpowiednio regulację z art. 194 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej można stwierdzić, iż rada powiatu ustala szczegółowe 

warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, 

rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dzieci w zakładzie 

opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie 

rehabilitacji leczniczej. 

W przedmiotowym projekcie uchwały określa się warunki ubiegania się osób zobowiązanych 

do ponoszenia opłat za pobyt dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie 

pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej, o różnego rodzaju ulgi 

w regulowaniu tych należności. Ponadto w projekcie uchwały przewidziano również 

możliwość ubiegania się przez osoby zobowiązane o odstąpienie od ustalenia opłaty w całości 

lub części za pobyt dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno 

– opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej, z uwzględnieniem faktycznej  

i udokumentowanej sytuacji finansowej, bytowej oraz zdrowotnej osób zobowiązanych,  

tak aby po wniesieniu opłaty umożliwić im funkcjonowanie w strukturach własnej rodziny  
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i środowisku lokalnym oraz podjąć działania na rzecz powrotu dziecka z pieczy zastępczej  

do rodziny pochodzenia. 

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 należy skierować do konsultacji. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości  

lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty  

lub odstępowania od ustalania opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka 

umieszczonego w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno  

– opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej wniósł do niego autopoprawki 

polegające na:  

1) prawidłowym oznaczeniu paragrafów,  

2) dodaniu pod tabelą nr 1 słów w brzmieniu: „– *wzrost wysokości ponoszonej opłaty, 

pomiędzy poszczególnymi progami, następuje proporcjonalnie do wzrostu stosunku 

dochód/kryterium pomiędzy odpowiednimi progami.”, 

3) poprawieniu błędów językowych oraz uzasadnienia.  

Po zmianie, 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 szczegółowych warunków umorzenia  

w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty 

lub odstępowania od ustalania opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka 

umieszczonego w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno  

– opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.  

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok.  



 

 

8 

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

278943. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2016 rok.  

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

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 2016. 

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

278946. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 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 2016.  

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej określenia 

szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia 

terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za wyżywienie  

i zakwaterowanie dziecka umieszczonego w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie 

pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej. 

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

277410. 

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 szczegółowych warunków umorzenia w całości 

lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty  

lub odstępowania od ustalania opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka 

umieszczonego w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno  

– opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej, po uwzględnieniu autopoprawek,  

o których mowa w pkt 2 protokołu.  
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Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania 

Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert  

pn. „Prowadzenie w okresie od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. na terenie 

powiatu raciborskiego 87 miejsc w placówkach opiekuńczo – wychowawczych”. 

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

278352. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek dodał, że posiedzenie  

ww. Komisji konkursowej odbędzie się 12 sierpnia 2016 r.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji konkursowej  

do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Prowadzenie w okresie  

od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. na terenie powiatu raciborskiego  

87 miejsc w placówkach opiekuńczo – wychowawczych”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2016 r. 

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

278622. 

Skarbnik Powiatu dodała, że po przygotowaniu przedmiotowej karty informacyjnej  

do tut. Starostwa wpłynęło pismo w sprawie zmiany planu finansowego Międzyszkolnego 

Ośrodka Sportowego w Raciborzu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, 

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu z dnia 27 lipca 2016 r. i z dnia 3 sierpnia 

2016 r., Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu.  
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Skarbnik Powiatu przedstawiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. założeń  

do projektu budżetu Powiatu Raciborskiego na 2017 rok. 

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

277223. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że założenia do projektu budżetu na 2017 rok 

przygotowano analogicznie do tych, które obowiązywały przy opracowaniu projektu budżetu 

na 2016 rok. Jedyna zmiana polega na tym, że postanowiono o wyodrębnieniu rachunku 

dochodów własnych. W związku z powyższym Skarbnik Powiatu zwróciła uwagę  

na zagrożenia wynikające z wyodrębnienia rachunku dochodów własnych. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z założeniami do projektu budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2017 rok polecił Skarbnikowi Powiatu przekazać Dyrektorom jednostek 

podległych oraz Naczelnikom Wydziałów/Kierownikom Referatów poniższe wytyczne  

wg. których należy opracować projekty budżetów na 2017 rok: 

 

1) plan dochodów na 2017 rok powinien być nie niższy niż plan dochodów na 2016 rok           

(nie dotyczy placówek, którym zostanie wyodrębniony rachunek dochodów własnych).                    

W przypadku gdy wykonanie dochodów na koniec sierpnia jest wyższe od planu,  

to dochody na 2017 rok należy zaplanować w tej wyższej kwocie, 

2) płace, energię oraz ZFŚS należy zaplanować wg realnego planowanego wykonania.  

Plan pozostałych wydatków rzeczowych powinien być przygotowany bez wzrostu, czyli 

wg stanu na dzień 01.01.2016 r., 

3) wszystkie paragrafy (dochody i wydatki) powinny być szczegółowo opisane: źródła 

dochodów, sposób obliczania planu wydatków lub na co środki zostaną przeznaczone, 

4) w planie dochodów i wydatków należy również ująć programy/projekty unijne, które będą 

kontynuowane oraz/lub realizacja rozpocznie się w 2017 roku (wydatki ująć w wykazie 

przedsięwzięć wieloletnich w poz. 1), 

5) w przypadku gdy dany program unijny: jest realizowany w 2016 roku, będzie 

kontynuowany w 2017 roku, znana jest już kwota środków, które będą w 2016 r. 

niewykorzystane, należy zaplanować niewykorzystane środki w 2016 r. po stronie 

przychodów (jako wolne środki) i wydatków. Nie planujemy ich już dodatkowo jako 

dochody, chyba że środki te zostaną na koniec roku zwrócone do Instytucji Finansującej 

program/projekt w 2016 r., 
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6) jednostki, które mają kilka rozdziałów powinny zaplanować właściwe wydatki rzeczowe 

na każdym z tych rozdziałów w ramach posiadanego budżetu. Można przesuwać środki 

między paragrafami i rozdziałami, ale ogólna kwota budżetu powinna być zgodna  

wg stanu na dzień 01.01.2016 r., 

7) Tabelę Kalkulacyjną Zatrudnienia i Funduszu Płac należy wypełnić w podziale  

na Administrację, Obsługę oraz w przypadku jednostek oświatowych na nauczycieli, 

8) wraz z preliminarzami budżetowymi należy złożyć wykaz przedsięwzięć wieloletnich,                

o których mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych. Wydatki 

przewidziane na realizację przedsięwzięć powinny być zgodne z wydatkami 

zaplanowanymi w projekcie budżetu. 

 

Ponadto Zarząd polecił Skarbnikowi Powiatu przekazać ww. założenia do projektu budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2017 rok na najbliższe posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek omówił kartę informacyjną 

Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. informacji obrazującej postęp prac związanych 

ze sprzedażą nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego planowanych  

do zbycia. 

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

278109. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją obrazującą postęp prac związanych 

ze sprzedażą nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego planowanych  

do zbycia. 

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z dotychczasowymi działaniami dotyczącymi  

realizacji usługi związanej z centralizacją rozliczania VAT-u. Koszt tej usługi opiewa  

na kwotę 16 000,00 zł. W związku z powyższym Kierownik Referatu Administracyjnego  

zwrócił się z prośbą o dokonanie zmian planu finansowego Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu na 2016 rok, tj. planu wydatków w ramach Rozdziału 75020, celem 

zabezpieczenia środków na powyższy cel. Powyższe zmiany mogą spowodować,  

że pod koniec 2016 r. zajdzie potrzeba zwiększenia z rezerwy ogólnej Powiatu Raciborskiego 

środków w Rozdziale 75020, celem zabezpieczenia niezbędnych wydatków.  

Zdaniem Starosty, gdy zajdzie potrzeba, budżet Starostwa zostanie zwiększony,  



 

 

12 

z rezerwy ogólnej Powiatu Raciborskiego.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z propozycjami zmian planu finansowego 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu na 2016 rok dotyczącymi w szczególności Rozdziału 

75020.  

 

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

3. Andrzej Chroboczek – Członek Zarządu  

4. ------------------------------------------------- 

5. Piotr Olender – Członek Zarządu  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 9 sierpnia 2016 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 9 sierpnia 2016 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2016 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2016. 

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

Powiatu Raciborskiego dotyczącej określenia szczegółowych warunków umorzenia  

w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia  

na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka 

umieszczonego w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno  

– opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powołania Komisji konkursowej  

do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Prowadzenie w okresie 

od dnia 1 września 2016 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. na terenie powiatu raciborskiego  

87 miejsc w placówkach opiekuńczo – wychowawczych”. 


