OR.IV.0022.1.36.2019

PROTOKÓŁ NR 42/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego
w dniu 3 września 2019 r.
Starostwo Powiatowe w Raciborzu
Plac Okrzei 4, 47 – 400 Racibórz
Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności,
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Starosta Grzegorz Swoboda. Przewodniczący posiedzenia
stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego
do podejmowania uchwał.
Starosta wyznaczył Członków Zarządu, Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu
do zreferowania poszczególnych punktów porządku posiedzenia, zgodnie z podziałem
kompetencji w zakresie nadzoru i koordynacji spraw prowadzonych w komórkach
organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu i jednostkach organizacyjnych Powiatu
Raciborskiego.
Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków (nieobecny w tej części
posiedzenia Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator) – 4 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 41/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego
w dniu 27 sierpnia 2019 r.
2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.
3. Sprawy różne.
Starosta poinformował, że kolejne planowane posiedzenie będzie miało miejsce
w tut. Starostwie 10 września 2019 r. o godz. 12.00.
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Ad. 1
Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków (nieobecny w tej części posiedzenia
Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator) – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 41/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu
Raciborskiego w dniu 27 sierpnia 2019 r. po zgłoszeniu wniosku o sprostowanie drobnych
błędów redakcyjnych na str. 9-10.

Ad. 2
Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie
dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 rok.
Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID
476536.
Skarbnik Powiatu poinformował, że w ww. projekcie uchwały zaproponowano zmiany
w budżecie polegające m.in. na tym, że zwiększa się o kwotę 35,00 zł plan wydatków
będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem na zadanie
pn. „Usunięcie uszkodzeń zadaszenia boiska w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
w Rudach wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej” i jednocześnie zmniejsza się
o ww. kwotę plan wydatków Referatu Edukacji. Karta informacyjna Referatu Inwestycji
i Remontów w przedmiotowej sprawie zostanie omówiona w pkt 3 protokołu.
Ponadto Skarbnik Powiatu zgłosił autopoprawkę do załącznika nr 2 przedmiotowego projektu
uchwały polegającą na tym, że w Rozdziale 80120 dokonuje się zmian w planie wydatków
będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów na zadaniu pn. „Wymiana instalacji
elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin PCV w II LO w Raciborzu”,
polegających na przeniesieniu kwoty 26 391,00 zł z wydatków majątkowych do wydatków
bieżących.
W tym miejscu na posiedzenie przybył Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego
Józef Stukator.
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 2019 rok, po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu ww. autopoprawki
zgłoszonej w trakcie posiedzenia.
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Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce
nr OR.IV.0025.1.2019.
Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany
rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych powiatowi na rok 2019.
Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID
476544.
Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 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 2019.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019.
Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie
centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Raciborskim.
Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID
476669.
Skarbnik Powiatu poinformował, że zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r.
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzony
zostaje jeden wykaz podatników VAT.
Od 1 września 2019 r. będzie funkcjonować tzw. biała lista podatników VAT, czyli wykaz
informacji o podatnikach podatku VAT (czynnych, podmiotów wykreślonych z rejestru
podatników VAT i tych, którym odmówiono rejestracji). Wykaz ten pomoże skutecznie
i szybko weryfikować kontrahentów.
Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie centralizacji rozliczeń podatku
od towarów i usług w Powiecie Raciborskim, po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu
autopoprawek redakcyjnych polegających na dodaniu załączników A i B do załącznika
nr 1 do uchwały, zgłoszonych w trakcie posiedzenia.
Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce
nr OR.IV.0025.1.2019.

3

Ad. 3
Skarbnik Powiatu omówił kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia
zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych
na 2019 rok.
Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID
476613.
Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Starostwa
Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek podległych na 2019 rok.

Starosta

zaprezentował

kartę

informacyjną

Referatu

Inwestycji

i

Remontów

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego Nr OR.VII.272.18.2019 pn. „Usunięcie uszkodzeń zadaszenia boiska
w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach wraz z wykonaniem dokumentacji
projektowej”.
Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID
476527.
Starosta poinformował, że w dniu 27 sierpnia 2019 r. odbyło się otwarcie ofert na realizację
zamówienia pn. „Usunięcie uszkodzeń zadaszenia boiska w Młodzieżowym Ośrodku
Wychowawczym w Rudach wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej”. Jest to drugie
postępowanie przetargowe, w pierwszym kwoty jedynej oferty znacznie przewyższały kwotę
jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania.
W przedmiotowym postępowaniu została złożona 1 oferta na kwotę 188 805,00 zł brutto.
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 188 190,00 zł brutto
zabezpieczoną w budżecie Powiatu Raciborskiego w dziale 854, rozdziale 85420, § 6050.
Jest to szacunkowa wartość zamówienia ustalona w oparciu o planowane koszty prac
projektowych oraz planowane koszty robót budowlanych.
W celu wyboru wykonawcy zachodzi konieczność zwiększenia kwoty jaką Zamawiający
zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
W chwili obecnej w budżecie Powiatu Raciborskiego na realizację tego zadania
zabezpieczono w 2019 r. kwotę 188 190,00 zł brutto. Referat Inwestycji i Remontów
dysponuje wolnymi środkami w 2019 r. w dziale 854, rozdziale 85420, § 6050 w kwocie
580,00 zł.
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Ponadto w wyniku zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego, o których mowa w pkt 2
protokołu, do dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów przekazano dodatkowe środki
finansowe w kwocie 35,00 zł, pochodzące z budżetu będącego w dyspozycji Referatu
Edukacji.
W związku z powyższym istnieje możliwość zwiększenia kwoty jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na realizację zamówienia do kwoty 188 805,00 zł brutto.
Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie środków finansowych
na sfinansowanie zamówienia publicznego OR.VII.272.18.2019 pn. „Usunięcie uszkodzeń
zadaszenia

boiska

w

Młodzieżowym

Ośrodku

Wychowawczym

w

Rudach

wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej” do kwoty 188 805,00 zł. Płatne ze środków
będących w dyspozycji Referatu Inwestycji i Remontów.
Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu
dot. propozycji zmiany w kalendarzu imprez kulturalnych realizowanych jako zadania własne
samorządu powiatowego.
Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID
476573.
Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. propozycji zmiany
w kalendarzu imprez kulturalnych realizowanych jako zadania własne samorządu
powiatowego:
1) objął patronatem Starosty Raciborskiego i wpisał do kalendarza imprez kulturalnych
na 2019 r. Koncert z okazji Jubileuszu 200. rocznicy urodzin Juliusza Rogera oraz wyraził
zgodę, aby zabezpieczyć kwotę dofinansowania w wysokości 1 500,00 zł (brutto)
na organizację ww. przedsięwzięcia.
Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska przypomniała, że o włączenie
się Powiatu Raciborskiego w organizację obchodów Jubileuszu z okazji 200. rocznicy
urodzin Juliusza Rogera wnioskowała Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady
Powiatu Raciborskiego.
W związku z powyższym Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu poinformuje
o powyższej decyzji Zarządu Komisję Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu
Raciborskiego, zgodnie z wnioskiem z dnia 25 lutego 2019 r.,
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2) objął patronatem Starosty Raciborskiego i wpisał do kalendarza imprez kulturalnych
na 2019 r. obchody i Koncert Jubileuszowy z okazji 25-lecia działalności Zespołu
Wokalnego „MIRAŻ” oraz wyraził zgodę, aby zabezpieczyć kwotę dofinansowania
w wysokości 500,00 zł (brutto) na organizację ww. przedsięwzięcia.
W związku z dyskusją Członków Zarządu dotyczącą przedkładanych propozycji zmian
w kalendarzach imprez kulturalnych i sportowych realizowanych jako zadania własne
samorządu powiatowego w trakcie trwania 2019 r. Starosta przypomniał, że Prezydent,
Burmistrzowie i Wójtowie Gmin Powiatu Raciborskiego otrzymali pismo w sprawie
przekazania do tut. Starostwa informacji o najważniejszych wydarzeniach kulturalnych
i sportowych mających zasięg ponadgminny, które odbędą się na terenie gmin w 2020 r.
Informacja ta posłuży do opracowania kalendarzy imprez kulturalnych i sportowych powiatu,
odbywających się pod patronatem Starosty Raciborskiego oraz objętych dofinansowaniem
i/lub innym wsparciem powiatu w przyszłym roku.
Jednocześnie zwrócono się o współpracę w tym zakresie z poszczególnymi instytucjami,
stowarzyszeniami i klubami oraz innymi podmiotami z terenu Gmin, tak aby pozyskać
w miarę możliwości optymalną wiedzę o przyszłych wydarzeniach.
Termin złożenia propozycji określono na 15 września br., mając na względzie proces
planowania przyszłorocznego budżetu. Zwrócono również uwagę na fakt, że po przyjęciu
kalendarzy imprez, z uwagi na ograniczone środki finansowe, samorząd powiatowy
nie będzie miał wielu możliwości udzielania dodatkowego wsparcia.
Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił, aby Referat Promocji i Rozwoju Powiatu:
1) ponownie wystosował do włodarzy Gmin Powiatu Raciborskiego pismo w sprawie
przekazania w terminie do 30 września br. informacji o najważniejszych wydarzeniach
kulturalnych i sportowych mających zasięg ponadgminny, które planowane są na 2020 r.,
2) w zależności od charakteru/rangi imprez kulturalnych i sportowych odbywających się
na terenie powiatu rozpowszechniał wśród sołtysów informacje na ich temat,
3) przygotował

zestawienie obejmujące wydarzenia ujęte

w kalendarzach imprez

kulturalnych i sportowych na 2019 r. w wersji pierwotnej oraz po dokonanych zmianach.
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Starosta przedstawił wniosek Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu
Raciborskiego z posiedzenia w dniu 26 sierpnia 2019 r., który znajduje się w systemie
informatycznym Mdok pod numerem UID 475755.
Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił, aby Kierownik Referatu Ochrony Środowiska
i Rolnictwa udzielił odpowiedzi na ww. wniosek Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa
Rady Powiatu Raciborskiego z posiedzenia w dniu 26 sierpnia 2019 r. Ponadto nawiązując
do ustaleń z ww. posiedzenia Komisji poprosił, aby zwrócić się z prośbą do Gmin Powiatu
Raciborskiego o informacje nt. sposobu zagospodarowania odpadów powstających
w gospodarstwach rolnych i na podstawie zebranych informacji przygotować zbiorcze
zestawienie.
Starosta zaprezentował wnioski Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego
z posiedzenia w dniu 27 sierpnia 2019 r., które znajdują się w systemie informatycznym
Mdok pod numerem UID 476429.
Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił, aby Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
udzielił odpowiedzi na ww. wnioski.
Nawiązując do ustaleń z posiedzenia w dniu 8 sierpnia 2019 r. Starosta poruszył ponownie
kwestię związaną z propozycją podpisania memorandum o współpracy pomiędzy
organizacjami gospodarczymi i samorządami Subregionu Zachodniego Województwa
Śląskiego oraz Kraju Morawsko-Śląskiego.
Sekretarz Powiatu poinformowała, że po stronie polskiej sprawę koordynuje Zastępca
Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego. Zgodnie z przekazanymi telefonicznie
informacjami podpisanie memorandum ma nastąpić 10 października br. i poprzedzone
powinno

być

uchwałami

podjętymi

przez

organy

stanowiące

gmin/powiatów

o przystąpieniu do współpracy na osi biznes-samorządy.
Po dogłębnej analizie, w szczególności planowanych obszarów wzajemnej współpracy
Zarząd Powiatu Raciborskiego nie wyraża zgody na podpisanie memorandum, podkreślając,
że nie obejmuje ono swym zasięgiem wszystkich gmin przygranicznych Powiatu
Raciborskiego.
O tym, że pogłębianie współpracy transgranicznej jest niezwykle istotne świadczą
m.in. liczne umowy międzynarodowe podpisane przez poszczególne gminy naszego powiatu
(np. Gmina Krzyżanowice – Hať, Píšt i Šilheřovice, Gmina Krzanowice – Chuchelna,
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Pietrowice Wielkie – Sudice), dzięki którym udało się zrealizować wiele wspólnych zadań
inwestycyjnych, projektów, imprez kulturalnych i sportowych, ożywić turystykę.
Dodatkowo zaznaczenia wymaga fakt, że w znacznym zakresie planowanych priorytetów
działania (ekologia, rynek pracy, depopulacja, wsparcie rynku pracy) możliwe jest
realizowanie konkretnych przedsięwzięć w ramach już funkcjonujących mechanizmów, forów
czy instytucji.
O powyższym stanowisku Sekretarz Powiatu poinformuje Zastępcę Prezydenta Miasta
Wodzisławia Śląskiego oraz Prezesa Zarządu Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śląskim.
Starosta przedstawił Uchwałę Nr 6/2019 Rady Społecznej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa
Rostka w Raciborzu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie czasowego zaprzestania
wykonywania działalności leczniczej na Oddziale Wewnętrznym II Szpitala Rejonowego
im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, tj. od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
Obecna

organizacja

udzielania

świadczeń

po

zawieszeniu

działalności

Oddziału

Wewnętrznego II polega na zapewnieniu całodobowej opieki lekarskiej na Oddziale
Geriatrycznym, Pulmonologicznym i Chirurgicznym.
Jak podkreśla Dyrektor pomimo zawieszenia Oddziału Wewnętrznego II Szpital utrzymuje
drugi dyżur internistyczny w celu zapewnienia właściwej opieki nad pacjentami. W okresie
zawieszenia działalności Oddziału nie było sytuacji odesłania pacjenta ze względu na brak
możliwości hospitalizacji. Ponadto w dalszym ciągu prowadzone są intensywne starania
dla pozyskania kadry lekarskiej do prowadzenia Oddziału.
Ww. Uchwała znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 476917.
Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z Uchwałą Nr 6/2019 Rady Społecznej Szpitala
Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie
czasowego zaprzestania wykonywania działalności leczniczej na Oddziale Wewnętrznym II
Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.
Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił, aby Kierownik Referatu Spraw Społecznych przekazał
ww. Uchwałę do wiadomości na najbliższe posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej
i Bezpieczeństwa.
Starosta podziękował Kierownikowi oraz pracownikom Referatu Edukacji tut. Starostwa
za zaangażowanie w profesjonalne zorganizowanie powiatowej inauguracji roku szkolnego
2019/2020, która miała miejsce w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1
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w Raciborzu. Jednocześnie wyraził nadzieję, że w taki sposób będą przygotowywane
inne imprezy, których organizatorem jest Powiat Raciborski.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokołowała:
Inspektor
w Wydziale Organizacyjnym
Magdalena Powązka
Prowadzący posiedzenie:
Starosta

Grzegorz Swoboda
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Załączniki:
1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 3 września 2019 r.
2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 3 września 2019 r.
3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie
Powiatu Raciborskiego na 2019 rok.
4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu finansowego
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi
na rok 2019.
5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie centralizacji rozliczeń podatku
od towarów i usług w Powiecie Raciborskim.
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