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OR.IV.0022.1.1.2018 

PROTOKÓŁ  NR 158/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 3 stycznia 2018 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. Jednocześnie przekazał, 

że posiedzenie zwołano ze względu na konieczność dokonania zmian w budżecie na 2018 rok 

oraz udzielenia pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej 

Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Ponadto poinformował,  

iż przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 28 grudnia  

2017 r. nastąpi w trakcie kolejnego spotkania, zaplanowanego na 9 stycznia 2018 r.  

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

 

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. 

 

Ad. 1 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2018 rok. 

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

354860. 

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 
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Raciborskiego na 2018 rok, po wprowadzeniu na wniosek Skarbnika Powiatu autopoprawki 

polegającej na dopisaniu w § 1 ust. 3 w brzmieniu: „3. Zmienia się Załącznik Nr 7  

do Uchwały Nr XXXVI/333/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2017 r.  

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2018 rok, zgodnie z Załącznikiem 

Nr 3 do niniejszej Uchwały.”. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia,  

z budżetu Powiatu Raciborskiego na 2018 r., pożyczki 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 

355030. 

Starosta zaproponował, aby Zarząd wyraził zgodę na udzielenie, z budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2018 r., pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu w kwocie  

2 000 000,00 zł. 

Spłata pożyczki nastąpi w terminie do dnia 15 grudnia 2018 roku w następujący sposób: 

1) 1 000 000,00 zł – do dnia 15 października 2018 r.; 

2) 1 000 000,00 zł – do dnia 15 grudnia 2018 r. 

Szczegóły dotyczące oprocentowania pożyczki zostały określone w § 1 ust. 3 i 4.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia, z budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2018 r., pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

 

Wicestarosta przypomniał, że decyzjami Ministra Rozwoju i Finansów Powiat Raciborski 

został zobowiązany do zwrotu kwoty 494 841,00 zł z tytułu nienależnie pobranej części 

oświatowej subwencji ogólnej za 2013 rok. Powiat wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie na powyższe decyzje oraz wniosek o wstrzymanie ich 

wykonania. 
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W dniu 28 grudnia 2017 r. Powiat Raciborski otrzymał od Ministra Rozwoju i Finansów 

wezwanie do zapłaty ww. kwoty. W związku z powyższym Wicestarosta zaproponował,  

aby wystosować do Ministra prośbę o rozłożenie na raty zwrotu części oświatowej subwencji 

ogólnej za rok 2013 w kwocie 494 841,00 zł, w ten sposób, że: 

1) I rata płatna do 31 stycznia 2018 r. w wysokości 250 000,00 zł, 

2) II rata płatna do 30 czerwca 2018 r. w wysokości 244 841,00 zł. 

 

Mając na uwadze udzielenie Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu krótkoterminowej 

pożyczki w wysokości 2 000 000,00 zł, w związku z trudną sytuacją finansową Szpitala,  

tj. brakiem płynności finansowej lecznicy, rozłożenie na raty pozwoliłoby zachować płynność 

finansową Powiatu oraz wykluczyłoby zachwianie i wstrzymanie inwestycji, na które są już 

podpisane umowy, a co za tym idzie zwrot otrzymanych dotacji na realizację tych zadań. 

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

do zapłaty z 14 grudnia 2017 r. znak: ST6.3211.136.2017 z tytułu nienależnie uzyskanej 

części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2013 w wysokości 494 841,00 zł postanowił 

wystąpić z prośbą o rozłożenie na raty ww. kwoty, w ten sposób, że: 

1) I rata płatna do 31 stycznia 2018 r. w wysokości 250 000,00 zł, 

2) II rata płatna do 30 czerwca 2018 r. w wysokości 244 841,00 zł. 

W związku z powyższym polecił Skarbnikowi Powiatu przygotowanie stosownego pisma.  

 

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 3 stycznia 2018 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 3 stycznia 2018 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2018 rok. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia, z budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2018 r., pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej Szpitalowi Rejonowemu im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 


