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OR.IV.0022.1.28.2017 

PROTOKÓŁ  NR 138/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 16 sierpnia 2017 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.  

 Starosta poinformował, że w przekazanej na dzisiejsze posiedzenie  

karcie informacyjnej Referatu Inwestycji i Remontów dot. realizacji umowy  

nr OR.VII.273.4.2017 z dnia 07.06.2017 r. na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej  

nr 3545S od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 935 do granicy powiatu w miejscowości 

Pogrzebień” należy wprowadzić drobne zmiany. W związku z obecnością Kierownika 

Referatu zaproponował, aby w pierwszej kolejności zostały omówione karty informacyjne 

przygotowane przez ww. Referat.  

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. 

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 137/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 1 sierpnia 2017 r.  

2. Karty informacyjne Referatu Inwestycji i Remontów.  

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

5. Sprawy różne. 

 

Starosta poinformował, że Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek udał 

się na spotkanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.  
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Starosta przekazał, że kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 29 sierpnia 

2017 r. o godz. 08.00. Na posiedzenie to zostanie zaproszona Marzena Kacprowicz  

– Wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, celem wręczenia  

ww. aktu powierzenia stanowiska Dyrektora.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 137/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 1 sierpnia 

2017 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2 

 

Nawiązując do informacji, o której mowa we wstępie protokołu Kierownik Referatu 

Inwestycji i Remontów Roman Peikert omówił skorygowaną kartę informacyjną  

dot. realizacji umowy nr OR.VII.273.4.2017 z dnia 07.06.2017 r. na zadaniu pn.: 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3545S od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 935  

do granicy powiatu w miejscowości Pogrzebień”. 

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

334809. 

Kierownik Roman Peikert poinformował, że przedłożono skorygowaną kartę informacyjną 

dot. realizacji umowy nr OR.VII.273.4.2017 z dnia 07.06.2017 r. na zadaniu pn.: 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3545S od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 935  

do granicy powiatu w miejscowości Pogrzebień” z uwagi na ujęcie w niej dwóch 

dodatkowych wniosków mieszkańców, które wpłynęły do tut. Starostwa w dniu 16 sierpnia 

2017 r.   

W związku z powyższym na ww. zadaniu został sporządzony w dniu 16 sierpnia 2017 r. 

„Protokół konieczności wykonania robót zamiennych” dotyczący umożliwienia przejazdu 

przez krawężnik na teren działek 185/42, 187/48 znajdujących się przy ul. Kolonia  

w Kornowacu, polegających na zabudowaniu krawężnika najazdowego o łącznej długości  

26 m.b. w miejscu projektowanego krawężnika wystającego. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się ze skorygowaną kartą informacyjną  

dot. realizacji umowy nr OR.VII.273.4.2017 z dnia 07.06.2017 r. na zadaniu pn.: 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3545S od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 935  
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do granicy powiatu w miejscowości Pogrzebień” : 

1) zaakceptował „Protokół konieczności wykonania robót zamiennych” spisany  

w dniu 11.08.2017 r. oraz „Protokół konieczności wykonania robót zamiennych” spisany 

w dniu 16.08.2017 r. na ww. zadaniu,  

2) zaakceptował „Protokół konieczności wykonania robót dodatkowych” spisany  

w dniu 11.08.2017 r. na ww. zadaniu oraz wyraził zgodę na wykonanie i zapłatę za roboty 

dodatkowe na kwotę  25 739,87 zł (brutto),  

3) zatwierdził „Protokół konieczności dokonania zmiany umowy” na ww. zadaniu i wyraził 

zgodę na dokonanie zmiany umowy nr OR.VII.273.4.2017 z dnia 07.06.2017 r. w zakresie: 

zmiany zakresu robót, wynagrodzenia oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego robót. 

W wyniku spisania aneksu do umowy, ulegnie zwiększeniu o kwotę 25 739,87 zł (brutto) 

koszt robót budowlanych realizowanych na zadaniu na podstawie umowy  

nr OR.VII.273.4.2017 z dnia 07.06.2017 r., natomiast nie ulegną zmianie łączne wydatki 

finansowe całego zadania ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017 – 2025. 

Płatność za ww. roboty nastąpi ze środków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji  

i Remontów (dział 600, rozdział 60014, paragraf 6050). 

 

Następnie Kierownik Roman Peikert przedstawił kartę informacyjną dot. realizacji umowy  

nr OR.VII.273.3.2017 z dnia 26.05.2017 r. na zadaniu pn.: „Nowoczesne pracownie  

do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim” – zadanie nr 2 - roboty budowlane 

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu”. 

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

334823. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. realizacji umowy 

nr OR.VII.273.3.2017 z dnia 26.05.2017 r. na zadaniu pn.: „Nowoczesne pracownie  

do praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim” – zadanie nr 2 - roboty budowlane 

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu”: 

1) zaakceptował dwa „Protokoły konieczności wykonania robót dodatkowych” spisane  

na ww. zadaniu oraz wyraził zgodę na wykonanie i zapłatę za roboty dodatkowe na kwotę  

1 112,62 zł (netto), tj. 1 368,52 zł (brutto),  

2) zatwierdził „Protokół konieczności dokonania zmiany umowy” na ww. zadaniu w zakresie 

zmiany zakresu, wysokości wynagrodzenia oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego. 
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Uwzględniając sposób zaokrąglenia do drugiego miejsca po przecinku, po przeliczeniu 

wartości netto robót i podatku VAT, Zarząd wyraził zgodę, aby wynagrodzenie Wykonawcy 

na tym zadaniu wzrosło do kwoty 1 904 528,09 zł (brutto). Nie ulegną zmianie łączne 

wydatki finansowe całego zadania ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF  

na lata 2017 – 2025. 

Płatność za ww. roboty nastąpi ze środków będących w dyspozycji Referatu Inwestycji  

i Remontów (dział 801, rozdział 80130, paragraf 6059). 

W tym momencie Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów Roman Peikert opuścił 

posiedzenie.  

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok. 

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

334798. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok 

wniósł do niego autopoprawkę polegającą na poprawieniu drobnych błędów redakcyjnych.  

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 dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2017 rok oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 29 sierpnia 2017 r. 

 

Skarbnik Powiatu zapoznała zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2017 – 2025. 

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

334802. 

Starosta poinformował, że Zarząd Powiatu zamierza przedłożyć Radzie Powiatu propozycję 

wyemitowania w 2018 r. obligacji w wysokości 10 000 000,00 zł, które przeznaczone zostaną 

na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych. W związku z powyższym 

zachodzi potrzeba zabezpieczenia środków finansowych na wkład własny.  
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W 2018 r. planuje się przystąpić do realizacji m. in.: 

1) zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza 

Kościuszki w Raciborzu: 

- etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, 

- etap II od skrzyżowania z ul. Gwiaździstą do skrzyżowania z ul. Wandy, 

- etap III od skrzyżowania z ul. Wandy w kierunku ul. Kolejowej”,  

2) zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania  

w Ligocie Książęcej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 421 w Grzegorzowicach”, 

3) zadania pn. „Dziedzictwo Przemyślidów i Piastów – wspólna historia”,  

4) zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S i 3524S Turze-Budziska”,  

5) zadania pn. „Głęboka modernizacja oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej  

ze źródeł odnawialnych w budynku Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka” (zmiana 

nazwy zadania z: „Zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych  

w budynku Szpitala Rejonowego w Raciborzu”),  

6) zadania pn. „Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów 

komunikacji publicznej w powiecie raciborskim”.  

Skarbnik Powiatu dodała, że z tytułu emisji papierów wartościowych zwiększa się przychody 

o 10 000 000,00 zł. Wykup obligacji ma nastąpić od roku 2023 i zakończy się  

w 2032 roku, stąd Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Raciborskiego obejmie  

lata 2017 – 2032. Koszt obligacji wynosi ok. 300 000,00 zł rocznie.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2017 – 2025. W związku z planowaną w 2018 r. emisją obligacji  

przez Powiat Raciborski w wysokości 10 000 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki 

inwestycyjne, które będą realizowane w 2018 r., Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu 

Raciborskiego obejmie lata 2017 – 2032.  

Mając na uwadze powyższe, 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2032 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 29 sierpnia 2017 r. 
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Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na ustanowienie prawa nieodpłatnego użytkowania 

lokalu użytkowego nr 2, mieszczącego się w budynku nr 2A, położonym w Raciborzu  

przy ulicy Gamowskiej nr 3 na rzecz 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 

334187. 

Wicestarosta przypomniał, że na mocy umowy ustanowienia prawa użytkowania, zawartej  

w dniu 6 listopada 2014 r. w Kancelarii Notarialnej mgr Jolanty Pawłowskiej w Raciborzu 

(Rep. A. 4475/2014) ustanowiono na czas nieoznaczony prawo nieodpłatnego użytkowania 

lokalu użytkowego nr 2, stanowiącego własność Powiatu Raciborskiego, mieszczącego się  

w budynku nr 2A, położonym w Raciborzu przy ulicy Gamowskiej nr 3A, na rzecz 

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

Rostka w Raciborzu. Powyższa umowa została zawarta na podstawie Uchwały  

Nr XXXVI/355/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na ustanowienie prawa nieodpłatnego użytkowania lokalu użytkowego nr 2, 

mieszczącego się w budynku nr 2A, położonym w Raciborzu przy ulicy Gamowskiej nr 3  

na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, oraz Uchwały Nr 147/758/2014 Zarządu Powiatu 

Raciborskiego z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia prawa nieodpłatnego 

użytkowania lokalu użytkowego nr 2, mieszczącego się w budynku nr 2A, położonym  

w Raciborzu przy ulicy Gamowskiej nr 3 na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. Powstałe prawo 

użytkowania zostało zapisane w dziale III księgi wieczystej nr GL1R/00055585/1. Powyższe 

prawo zostało ustanowione z uwagi na treść art. 54 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  

o działalności leczniczej, w myśl którego, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej 

gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami  

i majątkiem Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz majątkiem własnym 

(otrzymanym lub zakupionym). 

Wicestarosta wyjaśnił, iż w związku z powołaniem z dniem 1 stycznia 2018 r. Powiatowego 

Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu, koniecznym stało się 

zapewnienie ww. Zespołowi pomieszczeń niezbędnych do wykonywania ustawowych zadań. 

Do tego celu posłuży część pomieszczeń składających się na lokal użytkowy, niemieszkalny 
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nr 2 znajdujący się w budynku nr 2A, który jest położony w Raciborzu  

przy ul. Gamowskiej 3A, co do którego ustanowiono ww. prawo użytkowania. 

Przeznaczenie wspomnianych pomieszczeń na cele ww. Zespołu wymaga zmiany umowy 

ustanowienia prawa użytkowania z dnia 6 listopada 2014 r., poprzez wyłączenie opisywanych 

pomieszczeń z jej przedmiotu. Aby to było możliwe konieczna jest również adekwatna 

zmiana Uchwały Nr XXXVI/355/2013 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 

2013 r. Zgodnie bowiem z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami, oraz § 3 pkt 5 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr V/78/2003 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania  

i obciążania nieruchomości, stanowiących własność Powiatu Raciborskiego oraz ich 

wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, do obciążenia nieruchomości 

ograniczonym prawem rzeczowym (takim prawem jest użytkowanie) niezbędna jest zgoda 

Rady Powiatu Raciborskiego. 

Szczegółowy opis pomieszczeń, wyłączonych z użytkowania ustanowionego na rzecz  

ww. Szpitala, w tym ich powierzchnię użytkową, ustali Zarząd Powiatu Raciborskiego  

w drodze uchwały, stosownie do posiadanych, ustawowych kompetencji. 

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 wyrażenia zgody na ustanowienie 

prawa nieodpłatnego użytkowania lokalu użytkowego nr 2, mieszczącego się w budynku  

nr 2A, położonym w Raciborzu przy ulicy Gamowskiej nr 3 na rzecz Samodzielnego 

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

w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 29 sierpnia 2017 r.  

 

Wicestarosta przedstawił 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 roku 2017. 

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

334183. 

Wicestarosta przekazał, że Prezes PFRON poinformował, iż w związku ze zmianą planu 

finansowego PFRON na rok 2017 zwiększa się o 12 918,00 zł kwotę środków dla Powiatu 
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Raciborskiego przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  

i społecznej osób niepełnosprawnych. 

Po zmianie, Powiat dysponuje środkami w łącznej kwocie 1 882 976,00 zł. 

Jednocześnie dokonuje się przesunięcia kwoty 50 200,00 zł z zadań realizowanych w ramach 

rehabilitacji zawodowej na zadania realizowane w ramach rehabilitacji społecznej. 

Przesunięcie związane jest z brakiem zapotrzebowania na środki służące sfinansowaniu 

kosztów staży osób niepełnosprawnych – 8 200,00 zł, podjęcia działalności gospodarczej  

lub rolniczej, wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej – 40 000,00 zł, szkolenia  

i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych – 2 000,00 zł. 

Łącznie środki przeznaczone na realizację zadań w ramach rehabilitacji społecznej zwiększa 

się o kwotę 63 118,00 zł, w tym na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne, i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym  

na podstawie odrębnych przepisów – 33 118,00 zł, likwidację barier architektonicznych,  

w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób 

niepełnosprawnych – 30 000,00 zł.  

Propozycję podziału środków opracował Referat Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego 

w Raciborzu we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu  

oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Raciborzu – jednostkami realizującymi zadania  

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przy udziale środków 

PFRON. 

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 roku 2017 i postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 29 sierpnia 2017 r.  

W związku z powyższym Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych 

przekazać ww. projekt uchwały Powiatowej Społecznej Radzie Do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w Raciborzu, celem zaopiniowania.  
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Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 rok. 

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

334591. 

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 2017 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

W związku z nieobecnością Sekretarza Powiatu, Kierownik Referatu Administracyjnego 

Andrzej Chwalczyk omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

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

334587. 

Kierownik Andrzej Chwalczyk przypomniał, że Zarząd Powiatu Raciborskiego Uchwałą  

Nr 133/620/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. uchwalił Regulamin Organizacyjny Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu. Aktualnie opracowano nowy tekst Regulaminu, uwzględniający 

zmiany prawne oraz porządkujący i aktualizujący część zapisów o charakterze ogólnym. 

Proponowane zmiany dotyczą w szczególności powołania nowej komórki organizacyjnej 

Starostwa, tj. Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu  

z siedzibą przy ul. Gamowskiej 3. 

Na wniosek Starosty, Wojewoda Śląski wyraził zgodę na powołanie Zespołu  

z dniem 1 stycznia 2018 r. 

Zespół realizować będzie zadania określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dotyczące orzekania o niepełnosprawności. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2017. 
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Ad. 5 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2017 r. 

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

334617. 

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

Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Raciborzu, Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu.  

 

Skarbnik Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. założeń  

do projektu budżetu Powiatu Raciborskiego na 2018 rok. 

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

334191. 

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

Raciborskiego na 2018 rok polecił Skarbnikowi Powiatu przekazać Dyrektorom jednostek 

podległych oraz Naczelnikom wydziałów/Kierownikom referatów poniższe wytyczne  

wg. których należy opracować projekty budżetów na 2018 rok: 

1) plan dochodów na 2018 rok powinien być nie niższy niż plan dochodów na 2017 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 2018 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 01.01.2017 r.,  

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

dochodów, sposób obliczania planu wydatków lub na co środki zostaną przeznaczone, 
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4) w planie dochodów i wydatków należy również ująć programy/projekty unijne, które będą 

kontynuowane oraz/lub realizacja rozpocznie się w 2018 roku (wydatki ująć  

w wykazie przedsięwzięć wieloletnich), 

5) w przypadku gdy dany program unijny: jest realizowany w 2017 roku, będzie 

kontynuowany w 2018 roku, znana jest już kwota środków, które będą w 2017 r. 

niewykorzystane, należy zaplanować niewykorzystane środki w 2017 r. po stronie 

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

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

program/projekt w 2017 r., 

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 01.01.2017 r., 

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

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

8) jednostki oświatowe dołączą do preliminarzy tabelę dot. zaplanowanych wydatków  

na nagrody jubileuszowe, nagrody DEN, odprawy i urlopy na poratowanie zdrowia, 

zgodnie z załącznikiem do karty informacyjnej, 

9) 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. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego dot. zapoznania się  

z protokołem z posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej 

Sp. z o.o. z 25 lipca 2017 r. oraz analizy kwartalnej informacji o spółce za II kwartał 2017 r. 

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

334459. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego:  

1) zapoznał się z protokołem nr 9/25.07./2017 z przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Raciborzu odbytego w dniu 25 lipca 2017 r. w siedzibie Spółki,  

w tym z informacją Zarządu Spółki o bieżącej sytuacji ekonomicznej Spółki,  
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2) przyjął kwartalną informacją o Spółce na dzień 30 czerwca 2017 r., 

3) postanowił o bieżącym monitorowaniu wyników i analizie danych finansowych Spółki. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Spraw Społecznych  

dot. przyjęcia przez Zarząd Powiatu oferty Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą w Warszawie dotyczącej wsparcia realizacji 

zadania publicznego pn. „Nasze wspólne dyskoteki” i udzielenia w trybie pozakonkursowym 

dotacji na wsparcie realizacji ww. zadania publicznego. 

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

334432. 

Wicestarosta poinformował, że dnia 8 sierpnia 2017 r. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o art.19a 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.), złożyło ofertę realizacji zadania publicznego 

Powiatu z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Nasze wspólne 

dyskoteki”. Pismem z dnia 9 sierpnia br. Stowarzyszenie wycofało złożoną wcześniej ofertę  

i jednocześnie złożyło nową ofertę. W ofercie Stowarzyszenie wskazało jako realizatora Koło 

Terenowe Stowarzyszenia w Raciborzu i udzieliło pełnomocnictwa Panu Januszowi T.  

i Pani Dorocie F.-S., przedstawicielom Koła Terenowego, do „złożenia wniosku i podpisania 

umowy z powiatem raciborskim na realizację zadania publicznego pn. „Nasze wspólne 

dyskoteki”. Koło Terenowe w Raciborzu w chwili obecnej nie posiada osobowości prawnej                        

i nie jest wykazywane w Krajowym Rejestrze Sądowym, wystąpiło natomiast do Urzędu 

Skarbowego o nadanie Numeru NIP i banku o założenie konta. 

Oferta zakłada zorganizowanie w okresie od 25 sierpnia 2017 r. do 30 września 2017 r. 

czterech dyskotek integracyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu 

powiatu raciborskiego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu – Obora. 

Organizatorzy szacują, iż w każdej weźmie udział minimum 100 osób, w tym 30 osób  

z niepełnosprawnością intelektualną, których rodzice/opiekunowie są członkami 

Stowarzyszenia. 

Zgodnie ze złożoną ofertą wnioskowana przez Stowarzyszenie kwota dofinansowania 

Powiatu Raciborskiego wynosi 8 800,00 zł. Stowarzyszenie proponuje wkład własny                                 

w wysokości 400,00 zł oraz pracę wolontariuszy wycenioną na 720,00 zł. Całkowity koszt 

realizacji zadania wynosi 9 920,00 zł.   
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Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął ofertę Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą w Warszawie dotyczącą wsparcia realizacji 

zadania publicznego pn. „Nasze wspólne dyskoteki”, polecił Kierownikowi Referatu Spraw 

Społecznych przeprowadzić procedurę zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w efekcie przygotować projekt 

umowy o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego. Zadanie zostanie 

sfinansowane ze środków będących w dyspozycji Referatu.  

 

Wicestarosta omówił materiały przygotowane przez Referat Edukacji dot.: uczniów 

dojeżdżających do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017, środków 

finansowych zabezpieczonych w budżecie szkół i placówek oświatowych w 2017 r.  

na dodatki motywacyjne, analizy wydatków na oświatę w 2015 i 2016 roku w porównaniu  

do algorytmu należnego szkołom i placówkom oświatowym. 

Ww. materiały znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 334548. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z ww. materiałami i polecił przekazać je  

na najbliższe posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. 

 

Starosta przedstawił korespondencję kierowaną do Zarządu, tj. pismo Ministra Rozwoju  

i Finansów nr ST4.4755.191.2017.FRKG z dnia 31 lipca 2017 r., zawiadamiające o wszczęciu 

z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu przez Powiat Raciborski 

nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za 2013 r. Postępowanie  

w sprawie zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej jest wynikiem uwzględnienia  

przy ustalaniu części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 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 2013 rok.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 333449.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Ministra Rozwoju i Finansów  

nr ST4.4755.191.2017.FRKG z dnia 31 lipca 2017 r., zawiadamiającym o wszczęciu z urzędu 

postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu przez Powiat Raciborski nienależnie 

uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za 2013 r. Jednocześnie zdecydował,  
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aby w ww. sprawie przyjąć analogiczny tryb postępowania, tak jak w przypadku zwrotu 

nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za 2012 r. Uznał jednak,  

że nie ma potrzeby, aby pracownicy tut. Starostwa udali się do Departamentu Finansów 

Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Finansów, aby zapoznać się z aktami sprawy. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego ponownie powrócił do omówienia wniosku Dyrektora Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu Pana Ryszarda Rudnika nr NGF/35/06/17 z dnia 26 czerwca  

2017 r. o umorzenie pożyczki wraz z odsetkami udzielonej zgodnie z umową 

nr ZS.8023.1.1.2017 z dnia 2 stycznia 2017 r. oraz pisma Zastępcy Dyrektora   

ds. medycznych lek. med. Pani Elżbiety Wielgos-Karpińskiej nr NGF/39/07/17 z dnia 5 lipca 

2017 r. Jednocześnie zapoznał się z pismem Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu  

nr Sz.R 11/08/2017/DW z dnia 8 sierpnia 2017 r., w którym Dyrektor odpowiedział  

na pytania Zarządu zadane podczas posiedzenia w dniu 20 lipca 2017 r. Dyrektor 

poinformował, że podwyżka dla pracowników Szpitala nie została jeszcze wprowadzona. 

Prowadzone są rozmowy i konsultacje ze związkami zawodowymi Szpitala. Propozycja 

podwyżek do konsultacji związkowych została przedstawiona w takiej wersji jaką pozytywnie 

zaopiniowała Rada Społeczna Szpitala Rejonowego w Raciborzu w dniu 27 kwietnia 2017 r. 

Koszty związane z przeprowadzeniem podwyżek we wszystkich grupach zawodowych oprócz 

pielęgniarek i położnych określono na kwotę 2 403 000,00 zł rocznie. Podwyżkę planuje się 

wprowadzić od lipca 2017 r. Wprowadzona ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie 

ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody 

medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych spowoduje również konieczność wzrostu 

stawek wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek i położnych. Według wstępnych wyliczeń 

wzrost wynagrodzenia zasadniczego w grupie pielęgniarek i położnych o 10 % spowoduje 

wzrost kosztów o 21 752,00 zł miesięcznie, a do końca 2017 r. o 130 512,00 zł. Wzrost 

wynagrodzenia zasadniczego wiązać się będzie ze wzrostem płac z tytułu dodatków nocnego  

i świątecznego, premii regulaminowej, co z kolei spowoduje wzrost kosztów w tej grupie 

zawodowej w 2017 r. o 442 512,00 zł. Należy wziąć pod uwagę to, że są to skutki do końca 

2017 r., a w 2018 r. wynagrodzenie zasadnicze ma wzrosnąć o 20 %. Ustawodawca  

nie wskazał źródeł finansowania wzrostu płac określonych w ustawie. Wykonanie tego 

zadania spowoduje zwiększenie zadłużenia Szpitala. Aktualnie Dyrektor przystąpił  

do konsultacji i negocjacji z organizacjami związkowymi w sprawie realizacji zapisów 

ustawy. W związku z tym, że decyzje w ramach negocjacji będą skutkować zwiększeniem 
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zadłużenia Szpitala, Dyrektor poprosił o spotkanie z Zarządem w celu wypracowania strategii 

postępowania.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 334404. 

Po analizie ww. pism, Zarząd Powiatu Raciborskiego podjął decyzję o umorzeniu pożyczki 

Szpitalowi na dzień 26 września 2017 r. w kwocie 1 000 000,00 zł wraz z odsetkami 

przypadającymi na dzień umorzenia od ww. kwoty.  

O powyższym Kierownik Referatu Spraw Społecznych poinformuje Dyrektora oraz poprosi  

o przedstawienie przewidywanych kosztów wprowadzenia ustawy „o najniższym 

wynagrodzeniu” w pozostałych grupach zawodowych pracowników wykonujących zawody 

medyczne. W następnej kolejności Kierownik przygotuje stosowny projekt uchwały. 

Jednocześnie Zarząd postanowił, iż w kolejnym posiedzeniu w dniu 29 sierpnia 2017 r. 

weźmie udział Dyrektor Szpitala Rejonowego w Raciborzu (godz. 09.00).  

 

Wicestarosta przypomniał, że tematem wiodącym sesji w dniu 29 sierpnia 2017 r. jest: 

„Działalność Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu w kontekście zmian 

przepisów dotyczących systemu ochrony zdrowia”. W związku z tym, celowym jest,  

aby temat ten został omówiony przez Dyrektora Szpitala na sesji oraz Komisji Zdrowia, 

Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych  

oraz Bezpieczeństwa. W przypadku pozostałych komisji, ich przewodniczący zdecydują  

czy Dyrektor referować będzie ww. temat podczas obrad komisji.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zdecydował, że materiał pt. „Działalność Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu w kontekście zmian przepisów dotyczących systemu 

ochrony zdrowia” przedstawi w formie ustnej Dyrektor Szpitala na posiedzeniu Komisji 

Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych  

oraz Bezpieczeństwa i sesji.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego, po zapoznaniu się z pismami Dyrektora Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu nr CKZiU1.KF.3110.71.2017  

oraz CKZiU1.KF.3110.74.2017, przedstawionymi przez Skarbnika Powiatu, wyraził zgodę  

na prefinansowanie wydatków ze środków własnych Powiatu Raciborskiego  

w kwocie 95 592,34 zł, w związku z realizacją przez jednostkę projektu unijnego „Europejska 

wymiana doświadczeń szansą na nowoczesną szkołę zawodową”. O powyższym Wydział 

Finansowy poinformuje Dyrektora.  
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Skarbnik Powiatu poinformowała, że w związku z przygotowaniem projektów uchwał 

Zarządu Powiatu Raciborskiego dot. wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 

2017 r. zostaną one przesłane zebranym, celem zapoznania się i zgłoszenia ewentualnych 

uwag. Projekty te zostaną przekazane na posiedzenie Zarządu w dniu 29 sierpnia 2017 r.  

  

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

5. Piotr Olender – Członek Zarządu  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 16 sierpnia 2017 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 16 sierpnia 2017 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2017 rok. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie Regulaminu Organizacyjnego 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 


