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OR.II.0022.1.41.2016 

PROTOKÓŁ  NR 101/2016 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 18 października 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 100/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 13 października 2016 r.  

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

3. Sprawy różne. 

 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął szczegółowy porządek posiedzenia, który stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Starosta poinformował, że kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 25 października 

2016 r. o godz. 08.00. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 100/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 października  

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

 

 

 



 

 

2 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok.  

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

288761. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że w przedmiotowym projekcie uchwały ujęto zmiany,  

o które wnioskował Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, 

omawiane na poprzednim posiedzeniu, a dotyczące zwiększenia planu wydatków rzeczowych 

w rozdziale 80120 o kwotę 2 610,00 zł i zmniejszenia m.in. planu wydatków w rozdziale 

80132 § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek. Ww. zmiany zostały pozytywnie 

zaopiniowane przez Kierownika Referatu Edukacji.  

Ponadto Skarbnik Powiatu przekazała, że po przekazaniu ww. projektu uchwały  

na posiedzenie Zarządu otrzymała decyzję Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.57.104.2016  

z dnia 14 października 2016 r., w której zwiększono plan dotacji celowej o 450,00 zł  

z przeznaczeniem na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych  

i ćwiczeniowych uczniów kształcących się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1  

w Raciborzu. 

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

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok, na wniosek Skarbnika Powiatu, 

wniósł do niego autopoprawki polegające na tym że:  

1) w § 1 dodaje się ust. 1 w brzmieniu: „§ 1. 1. Zmienia się Załącznik Nr 1 do Uchwały  

Nr XIV/131/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2016 r. z późn. zm., zgodnie  

z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.”, 

2) dotychczasowy § 1 zostaje oznaczony jako § 1 ust. 2 i otrzymuje brzmienie:  

„§ 1. 2. Zmienia się Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/131/2015 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2016 r. z późn. zm., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej 

Uchwały.”, 

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

Nr XIV/131/2015 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie 
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uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2016 r. z późn. zm., zgodnie  

z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.”, 

4) w Rozdziale 80110 zwiększa się o kwotę 450,00 zł plan dotacji celowej zgodnie  

z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.57.104.2016 z dnia 14 października  

2016 r., z przeznaczeniem na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów 

edukacyjnych i ćwiczeniowych,  

5) w Rozdziale 80110 zwiększa się o kwotę 450,00 zł plan wydatków Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na wyposażenie  

w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.   

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 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 

288777. 

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 2016, na wniosek Skarbnika Powiatu, wniósł do niego 

autopoprawki polegające na tym że:  

1) w Rozdziale 80110 zwiększa się o kwotę 450,00 zł plan dotacji celowej zgodnie  

z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.57.104.2016 z dnia 14 października  

2016 r., z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne  

lub materiały ćwiczeniowe, 

2) w Rozdziale 80110 zwiększa się o kwotę 450,00 zł plan wydatków Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół  

w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. 

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

0 głosów przeciw,  0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany rocznego 
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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. 

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt 

uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2016 rok (rezerwa).  

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

288778. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że w projekcie uchwały zwiększa się o kwotę 19 466,00 zł 

plan wydatków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego z przeznaczeniem  

na usługi pocztowe, zakup energii oraz usługi związane z reorganizacją Starostwa  

i jednocześnie zmniejsza się o ww. kwotę plan rezerwy ogólnej.  

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 2016 rok.  

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2016. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadań publicznych  

z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Raciborski w obszarze 

nieodpłatnej pomocy prawnej. 

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

288674. 

Wicestarosta przekazał, że zgodnie z regulacją art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.  

o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej powiat realizuje zadanie publiczne  

z zakresu administracji rządowej w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej. Na podstawie  

art. 11 cytowanej powyżej ustawy powiat ma obowiązek powierzyć prowadzenie połowy 

punktów nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej prowadzącej działalność 

pożytku publicznego. Organizację pozarządową prowadzącą punkty nieodpłatnej pomocy 

prawnej wyłania się corocznie w otwartym konkursie ofert, o którym mowa w art. 13 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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W przedmiotowym projekcie uchwały ogłasza się otwarty konkurs ofert na powierzenie  

do realizacji zadań publicznych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat 

Raciborski w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej: 

1) prowadzenie w roku 2017 punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej  

w Krzyżanowicach, w budynku przy ul. Głównej 5; 

2) prowadzenie w roku 2017 punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Kuźni 

Raciborskiej, w budynku przy ul. Klasztornej 9. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na powierzenie do realizacji zadań publicznych z zakresu administracji rządowej 

realizowanych przez Powiat Raciborski w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej. 

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

 

Ad. 3 

 

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 

288764. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: II Liceum 

Ogólnokształcącego w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 

„Mechanik” w Raciborzu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją przedstawioną przez Skarbnika 

Powiatu dotyczącą zmian w projekcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2016 rok oraz w projekcie uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2016 – 2025, które zostaną uwzględnione  

w nowych wersjach projektów ww. uchwał i przedstawione na najbliższym posiedzeniu 

Komisji Budżetu i Finansów oraz kolejnym posiedzeniu Zarządu. 
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Starosta przedstawił informację Biura Rady o terminach posiedzeń Komisji Stałych Rady 

Powiatu Raciborskiego, które odbędą się w październiku 2016 r. 

Ww. informacja znajduje się  w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 288664. 

 

Starosta zaprezentował informację Biura Rady o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej  

w dniu 18 października 2016 r. o godz. 15:30 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. 

Tematem posiedzenia Komisji będzie: „Kompleksowa kontrola projektu pn. Poprawa 

bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 

3500S łączącej DK 45 z DW 421”. 

Ww. informacja znajduje się  w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 288880. 

 

Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z pismem Ministra Rozwoju i Finansów  

nr ST4.4750.213.2016.FRKG z dnia 11 października 2016 r. informującym, że zostało 

wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu przez Powiat Raciborski 

nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za 2012 r. Postępowanie  

w sprawie zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej jest wynikiem uwzględnienia  

przy ustalaniu części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 r. zawyżonej liczby uczniów 

przeliczeniowych. Wszczęcie postępowania następuje w związku z ustaleniami kontroli 

przeprowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach w zakresie prawidłowości 

gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej,  

w tym wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących 

podstawę do jej naliczenia na 2012 rok. Z uwagi na przedmiot postępowania ustalony został 

termin załatwienia sprawy do dnia 30 listopada 2016 r.  

Ww. pismo znajduje się  w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 288565. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Ministra Rozwoju i Finansów  

nr ST4.4750.213.2016.FRKG z dnia 11 października 2016 r. przekazał Kierownikowi 

Referatu Edukacji do realizacji sprawę dotyczącą postępowania administracyjnego w sprawie 

zwrotu przez Powiat Raciborski nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej 

za 2012 r. Szczegółowych informacji udzieli Wicestarosta.  

 

W końcowej części posiedzenia Zarząd Powiatu Raciborskiego powrócił do sprawy 

dotyczącej wniosku nr NG/29/08/16 z dnia 26 sierpnia 2016 r. Dyrektora Szpitala 



 

 

7 

Rejonowego w Raciborzu o umorzenie pożyczki wraz z odsetkami zgodnie z umową  

nr ZS.8023.1.1.2016 z dnia 4 stycznia 2016 r.  

Starosta przypomniał, że Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 

Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu została udzielona pożyczka  

w kwocie 2 000 000,00 zł. Spłata pożyczki nastąpić ma w terminie do dnia 28 grudnia 2016 r. 

w następujący sposób: 

1) 1 000 000,00 zł – do dnia 15.12.2016 r.; 

2) 1 000 000,00 zł – do dnia 28.12.2016 r. 

 

Po dyskusji, Zarząd polecił, aby Dyrektor uzupełnił dane zawarte we wniosku  

nr NG/29/08/16 z dnia 26 sierpnia 2016 r. o:  

1) informacje kiedy i w jakich kwotach NFZ zapłacił nadwykonania za 2015 r.  

oraz do przychodów którego roku kwoty te zostały zaliczone, 

2) potrzeby inwestycyjne oraz koszty z tym związane, jakie Szpital niezbędnie musi dokonać 

w tym roku dla prawidłowego, bieżącego funkcjonowania jednostki wraz z ich 

uzasadnieniem.  

Ponadto Zarząd poprosił o podanie informacji nt.: 

1) szacunkowych kwot wzrostu nadwykonań ogółem i w poszczególnych zakresach  

do końca 2016 r. w stosunku do stanu na dzień 31 lipca 2016 r.,  

2) czy Szpital przewiduje przeprowadzenie cesji zobowiązań w 2016 r.,  

3) czy Dyrektor przewiduje wystąpienie do Powiatu Raciborskiego o udzielenie pożyczki  

na przełomie 2016/2017 oraz w jakiej wysokości.  

Dodatkowo Zarząd poprosił Dyrektora o opinię czy w przypadku gdy część środków 

finansowych uzyskanych za nadwykonania w roku 2015 została wliczona do przychodów 

roku 2016 a nadwykonania roku 2016 planowane są na poziomie roku 2015 to czy istnieje 

konieczność umarzania pożyczki.  

Po otrzymaniu odpowiedzi od Dyrektora Szpitala Kierownik Referatu Spraw Społecznych 

przygotuje kartę informacyjną na jedno z kolejnych posiedzeń.  

 

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 18 października 

2016 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 18 października 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 dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2016 rok. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na powierzenie do realizacji zadań publicznych z zakresu administracji rządowej 

realizowanych przez Powiat Raciborski w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej. 


