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OR.IV.0022.1.33.2017 

PROTOKÓŁ  NR 143/2017 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 19 września 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.   

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 142/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 12 września 2017 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął szczegółowy porządek posiedzenia, który stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Starosta poinformował o nieobecności Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego  

Andrzeja Chroboczka w dniach 19 – 20 września 2017 r.  

Starosta przekazał, że kolejne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 26 września 

2017 r. o godz. 08.00. 

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 142/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 12 września 

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

na str. 3. 
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Ad. 2 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na dokonanie czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzycieli Samodzielnego 

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

w Raciborzu. 

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

339492. 

Starosta poinformował, że Zastępca Dyrektora ds. medycznych Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu wystąpił z wnioskiem, o wyrażenie przez Radę Powiatu 

Raciborskiego zgody na zmianę wierzycieli, poprzez przejęcie wierzytelności w łącznej 

kwocie nieprzekraczającej wartość 5 0000 000,00 zł. 

Konieczność cesji części szpitalnych zobowiązań spowodowana jest brakiem zapłaty  

przez Narodowy Fundusz Zdrowia za tzw. nadwykonania, które na dzień 31 lipca 2017 r. 

wynosiły 4 328 003,03 zł. W związku z wejściem w życie zmian ustawowych związanych  

z „siecią szpitali” nie jest wiadomym jak zostanie uregulowana przez NFZ sprawa zapłaty  

za świadczenia zdrowotne wykonane ponad przyznane limity. Koszty poniesione  

na wykonanie tych świadczeń zdrowotnych, spowodowały zachwianie płynności finansowej 

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

Zastępca Dyrektora ds. medycznych Szpitala w cytowanym powyżej wniosku wyraża opinię, 

iż zaproponowane rozwiązanie „nie zagrozi dalszej egzystencji Zakładu, lecz zredukuje 

zadłużenie do poziomu bezpiecznego dla finansów Szpitala”. 

Przeniesienie wierzytelności pozytywnie zaopiniowała Rada Społeczna Zakładu podejmując 

uchwałę nr 7/2017 z dnia 13 września 2017 r. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

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

zmianę wierzycieli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala 

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

w dniu 26 września 2017 r. 
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Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2018 roku na obszarze 

Powiatu Raciborskiego. 

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

339095. 

Starosta przypomniał, że usuwanie pojazdów i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym 

jest zadaniem własnym powiatu. Zgodnie z art. 130a ust. 6 ustawy Prawo o ruchu drogowym 

rada powiatu ustala corocznie, w drodze uchwały wysokość kosztów i opłat za usunięcie  

i parkowanie usuniętych pojazdów. Maksymalne stawki opłat określone w ust. 6a ustawy  

Prawo o ruchu drogowym obowiązujące w danym roku kalendarzowym ulegają corocznie 

zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów 

i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają 

zmianie w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Przedstawione w uchwale 

stawki opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz stawki opłat za parkowanie nie uległy zmianie 

w porównaniu do stawek obowiązujących w 2017 r. Proponowane wysokości opłat stanowią 

dochód własny powiatu. 

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 ustalenia wysokości kosztów usuwania i opłat za przechowywanie 

pojazdów w 2018 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

Jak dodała Sekretarz Powiatu, zgodnie z § 5 Uchwały Nr XIX/196/2012 Rady Powiatu 

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

przeprowadzenia 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, przedmiotowy projekt uchwały – jako akt prawa miejscowego – Zarząd 

przekazuje do konsultacji. 

 

Ad. 3 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia 

konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej ustalenia wysokości 
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kosztów usuwania i opłat za przechowywanie pojazdów w 2018 roku na obszarze Powiatu 

Raciborskiego. 

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

339097. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej ustalenia wysokości kosztów usuwania  

i opłat za przechowywanie pojazdów w 2018 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

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

 

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 

339498. 

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 2017 rok, po wprowadzeniu na wniosek Starosty drobnej autopoprawki  

do uzasadnienia. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2017. 

 

Ad. 4 

 

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 

339483. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że po przygotowaniu przedmiotowej karty informacyjnej 

otrzymała dodatkową zmianę planu finansowego Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Powiatowego 

Urzędu Pracy w Raciborzu, II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu, Zespołu Szkół 

Specjalnych w Raciborzu, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu, Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu, Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. aktualizacji podstawowej 

kwoty dotacji przypadającej na 1 ucznia placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół 

publicznych działających na terenie Powiatu Raciborskiego – uzupełnienie do Karty 

Informacyjnej Nr ZW.0022.2.4.2017 z dnia 23.03.2017 r. 

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

339015. 

Wicestarosta przekazał, że z Niepublicznej Policealnej Szkoły dla Dorosłych Szkoła 

Europejska „EuroCollege” w Raciborzu wpłynęła informacja o faktycznej liczbie uczniów  

w szkole niepublicznej kształcącej w formie stacjonarnej. Dotychczas szkoła ta w informacji 

o liczbie uczniów wykazywała tylko uczniów kształcących się w trybie zaocznym.  

Wobec powyższego zachodzi konieczność uzupełnienia Karty Informacyjnej  

Nr ZW.0022.2.4.2017 z dnia 23 marca 2017 r. 

W związku z brakiem na terenie Powiatu Raciborskiego szkoły kształcącej w tym typie, dane 

dotyczące Szkoły Policealnej dla Dorosłych kształcącej w zawodach medycznych w trybie 

stacjonarnym pozyskano z Powiatu Lublinieckiego. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął przedstawioną w karcie informacyjnej  

nr ZW.0022.2.6.2017 z dnia 13 września 2017 r. aktualizację podstawowej kwoty dotacji 

przypadającej na 1 ucznia placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych 

działających na terenie Powiatu Raciborskiego.  

W związku z powyższym polecił Kierownikowi Referatu Edukacji umieszczenie  

ww. informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z art. 89d ust. 1 ustawy  

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.). 

 

Starosta przedstawił informację o terminach posiedzeń Komisji Stałych Rady Powiatu 

Raciborskiego, które odbędą się we wrześniu 2017 r. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 339372.  
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Starosta poinformował, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 20 września 

2017 r. o godz. 07:30 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 339546.  

 

Wicestarosta złożył relację z posiedzenia Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Polityki 

Prorodzinnej, Wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa, które odbyło się  

w dniu 18 września br. w Centrum Matki z Dzieckiem „MAJA” przy ul. Sempołowskiej 5  

w Raciborzu. W jego trakcie omówiono realizację Programu Pomocy Dziecku w Powiecie 

Raciborskim oraz interwencyjne zapewnienie bezpieczeństwa kobiet w Powiecie 

Raciborskim.  

W ośrodku „MAJA” w Raciborzu przy ul. Sempołowskiej 5, prowadzonym  

przez Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka TĘCZA, realizowane jest zadanie Gminy 

Racibórz z zakresu bezdomności kobiet oraz zadania powiatu z zakresu zapewnienia opieki 

matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży oraz kobietom będącym ofiarami 

przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Raciborskiego. Natomiast zadania z zakresu 

interwencji kryzysowej realizuje Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzony  

przez Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego.  

Z kolei nie funkcjonuje na terenie Powiatu Raciborskiego specjalistyczny ośrodek wsparcia 

dla ofiar przemocy w rodzinie, którego brak odczuwalny jest szczególnie w przypadku ofiar 

przemocy w rodzinie. Działalność ośrodków wsparcia regulują rozporządzenia ministra pracy 

i polityki społecznej, które narzucają odpowiednie standardy. Ośrodek „MAJA” nie spełnia 

tych standardów, koniecznym byłoby wykonanie dodatkowej łazienki. W czasie spotkania, 

które odbyło się 5 września br. przedstawiciele Stowarzyszenia TĘCZA zadeklarowali,  

iż w budynku przy ul Sempołowskiej w Raciborzu mogliby poprowadzić specjalistyczny 

ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, gdyby Powiat Raciborski podpisał z nimi 

stosowną umowę oraz zapewnił finansowanie dostosowania pomieszczeń i ich utrzymania. 

Prowadzenie takiego ośrodka jest zadaniem rządowym zlecanym powiatom w związku  

z czym Wicestarosta poinformował, że wydał polecenie Kierownikowi Referatu Spraw 

Społecznych sprawdzenia jakie są możliwości ubiegania się o wspomniane środki. Zebrani  

na spotkaniu w dniu 5 września br. umówili się na kolejne posiedzenie w dniu 9 listopada br. 

w tut. Starostwie.  
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Starosta przekazał, że wójtowie Gmin Powiatu Raciborskiego zwracają uwagę na fakt,  

że wysokość opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu 

Raciborskiego jest dużo wyższa od tych, które obowiązują za zajęcia pasa drogowego dróg 

wojewódzkich.  

W związku z powyższym Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów 

oraz Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu przeanalizować wysokość stawek 

opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie Powiatu Raciborskiego,  

o których mowa w Uchwale Nr XV/167/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 stycznia 

2012 r., a następnie ewentualne propozycje zmian przedyskutować z Członkiem Zarządu 

Andrzejem Chroboczkiem oraz Starostą.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego, na wniosek Skarbnika Powiatu, wyraził zgodę  

na prefinansowanie wydatków ze środków własnych Powiatu Raciborskiego w kwocie  

48 562,00 zł w związku z realizacją przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

nr 2 „Mechanik” w Raciborzu projektu unijnego „Podniesienie jakości i atrakcyjności 

kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim”. O powyższym Wydział Finansowy 

poinformuje jednostkę. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego, na wniosek Skarbnika Powiatu, dokonał zmiany dysponenta  

z II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu na Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu  

w Rozdziale 80146 w ramach § 4700 kwoty 2 000,00 zł. O powyższym Wydział Finansowy 

poinformuje jednostki.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją przedstawioną przez Skarbnika 

Powiatu nt. zmian w projekcie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 2032, 

które zostaną uwzględnione w nowej wersji projektu ww. uchwały i zaprezentowane  

na najbliższym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów oraz kolejnym posiedzeniu Zarządu.  

 

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 19 września 2017 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 19 września 2017 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej ustalenia wysokości kosztów usuwania  

i opłat za przechowywanie pojazdów w 2018 roku na obszarze Powiatu Raciborskiego. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2017 rok. 


