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OR.IV.0022.1.37.2018 

PROTOKÓŁ  NR 194/2018 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 2 października 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.  

Starosta poinformował, że w końcowej części posiedzenia udział weźmie Prezes 

Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Raciborzu, celem omówienia m.in. karty informacyjnej Wydziału 

Komunikacji i Transportu dot. zapoznania się z protokołem z posiedzenia Rady Nadzorczej 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. z dnia 20 września 2018 r.  

 Po zmianie, 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. 

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 193/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 25 września 2018 r. 

2. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

5. Omówienie karty informacyjnej Wydziału Komunikacji i Transportu dot. zapoznania się  

z protokołem z posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej Sp. z o.o. z dnia 20 września 2018 r.  

 

Starosta przekazał, że kolejne posiedzenie będzie miało miejsce w tut. Starostwie  

8 października 2018 r. o godz. 14.00. Ze względu na konieczność przygotowania projektów 
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uchwał na sesję, która odbędzie się w dniu 10 października br., materiały na posiedzenie 

Zarządu oraz projekt protokołu zostaną przekazane w dniu 8 października 2018 r.  

Jednocześnie Starosta poinformował, że w dniu 5 października 2018 r. do radnych zostanie 

wysłany projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu 

Raciborskiego.  

 

Ad. 1 

 

Protokół Nr 193/2018 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 25 września  

2018 r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego 

ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 

2019 r.   

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

406079. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej dostosowania sieci szkół 

ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą  

- Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na okres  

od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. oraz postanowił o jego przekazaniu  

na jedną z kolejnych sesji.  

 

Ad. 3 

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt 

uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2018 rok (rezerwa). 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

406678. 

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 2018 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2018. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła 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 

406681. 

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 2018 rok. 

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

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

dot. przedstawienia zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek 

podległych na 2018 r. 

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

406773. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że po przygotowaniu przedmiotowej karty informacyjnej 

otrzymała dodatkową informację o zmianie planu finansowego Poradni Psychologiczno 

-Pedagogicznej w Raciborzu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych na 2018 r.: 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 

„Mechanik” w Raciborzu, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, Międzyszkolnego 

Ośrodka Sportowego w Raciborzu, Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, Domu 

Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu z dnia 24 i 26 września 2018 r., Powiatowego 

Urzędu Pracy w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu z dnia 25 i 27 września 
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2018 r., Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, Poradni Psychologiczno 

-Pedagogicznej w Raciborzu. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. wyrażenia zgody 

na dokonanie umorzenia należności pieniężnych przypadających Powiatowi Raciborskiemu 

od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z tytułu niespłaconej pożyczki udzielonej Szpitalowi  

z budżetu Powiatu Raciborskiego na podstawie umowy nr ZS.8023.1.1.2018 z dnia 5 stycznia  

2018 r. 

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

405609. 

Zdaniem Skarbnika Powiatu do tematu dot. umorzenia pożyczki Szpitalowi, o którym mowa 

w ww. karcie informacyjnej, należy powrócić po uchwaleniu budżetu na 2019 r. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego nie wyraził zgody na dokonanie umorzenia należności 

pieniężnych przypadających Powiatowi Raciborskiemu od Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu z tytułu 

niespłaconej pożyczki udzielonej Szpitalowi z budżetu Powiatu Raciborskiego na podstawie 

umowy nr ZS.8023.1.1.2018 z dnia 5 stycznia 2018 r., ze względu na trudną sytuację 

finansową. Jednocześnie ustalił, że powróci do ww. tematu po uchwaleniu budżetu na 2019 r.  

O powyższym Kierownik Referatu Spraw Społecznych poinformuje Dyrektora.  

 

Starosta przedstawił informację o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 2 października 

2018 r. o godz. 15:30 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu (budynek A, parter, pok. nr 4).  

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 406525. 

 

Starosta zaprezentował wniosek Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 25 września  

2018 r., który znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 406050. 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że ww. wniosek został zrealizowany i Komisja Rewizyjna 

otrzymała już opinię prawną, o którą wnioskowała.  

 

Wicestarosta przedstawił pisma Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  w Raciborzu dot. planu wydatków, 

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID 406028 i 406198. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do omówienia pism Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy   

w Raciborzu dot. planu wydatków powróci na kolejnym posiedzeniu.  

 

Starosta zaprezentował zaproszenie na konferencję dot. aktualizacji Strategii Rozwoju 

Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”, które znajduje się w systemie informatycznym 

Mdok pod numerem UID 406873.  

Konferencja odbędzie się w dniu 11 października 2018 r. w auli Wydziału Teologicznego 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a jej celem jest m.in. przedstawienie trybu  

i harmonogramu prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 

2020+”. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawiła Uchwałę Nr 4200/V/150/2018 z dnia 27 września 2018 roku 

V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii  

o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Raciborskiego informacji o przebiegu wykonania 

budżetu za I półrocze 2018 roku. Jednocześnie dodała, że Izba wydała pozytywną opinię  

o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Raciborskiego informacji o przebiegu wykonania 

budżetu za I półrocze 2018 roku. 

Ww. Uchwała znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 406428. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z Uchwałą Nr 4200/V/150/2018  

z dnia 27 września 2018 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Raciborskiego 

informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego, po zapoznaniu się z pismem przedstawionym przez Skarbnika 

Powiatu, wyraził zgodę na prefinansowanie wydatków ze środków własnych Powiatu 

Raciborskiego w kwocie 20 000,00 zł w związku z realizacją przez Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu projektu „Podniesienie jakości i atrakcyjności 

Kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU Nr 1 w Raciborzu”.  

O powyższym Wydział Finansowy poinformuje Dyrektora. 
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Skarbnik Powiatu omówiła protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Powiatu 

Raciborskiego przeprowadzonej w dniach od 8 sierpnia do 21 września 2018 r.  

przez Inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach. 

Notatka spisana na okoliczność przekazania ww. protokołu wraz z załącznikami znajduje się 

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 408173. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z ww. protokołem.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Brygida Abrahamczyk złożyła relację z wizyty 

delegacji Powiatu Raciborskiego w dniach 27-29 września 2018 r. w Horishni Plavni. 

Podczas wizyty przedstawiciele delegacji Powiatu Raciborskiego oraz młodzież  

jak i nauczyciele Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”  

w Raciborzu uczestniczyli w tegorocznej edycji Ferrexpo Robot Fest 2018.  

 

Ad. 5 

 

Starosta w imieniu swoim oraz zebranych przywitał na posiedzeniu Prezesa Zarządu 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Raciborzu Damiana Knurę (dalej: Prezes Zarządu).  

Następnie Starosta przedstawił kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu  

dot. zapoznania się z protokołem z posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. z dnia 20 września 2018 r. 

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

406316. 

Prezes Zarządu poinformował, że w dniu 20 września 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady 

Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Raciborzu (dalej: Spółka). Porządek posiedzenia obejmował  

m.in. spotkanie z przedstawicielami Związków Zawodowych Spółki, analizę sytuacji 

ekonomicznej Spółki na dzień 31 sierpnia 2018 r. oraz bieżącej sytuacji ekonomicznej. 

Jednocześnie Prezes Zarządu oświadczył, że załącznik nr 3 w części dotyczącej informacji 

bieżącej zawiera dane stanowiące tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Na dzień 31 sierpnia 2018 r. Spółka zanotowała stratę w wysokości ok. 450 000,00 zł,  

co spowodowane jest tym, iż w okresie wakacyjnym Spółka nie sprzedaje biletów szkolnych, 
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co jest jej głównym przychodem. Na sytuację finansową Spółki wpływ ma cena paliwa,  

która jest najwyższa w tym roku. Drugim czynnikiem wpływającym na sytuację Spółki jest 

czynnik ludzki. Rynek pracy jest nastawiony na pracownika i rządzi się swoimi prawami. 

Braki kadrowe wśród kierowców wiążą się z koniecznością świadczenia pracy w godzinach 

nadliczbowych. Wzrost kosztów wynagrodzeń jest spowodowany wypłatą nadgodzin  

dla pracowników. Od początku roku zmniejszyła się ilość zakupionych biletów 

jednorazowych (spadek przychodu o ok. 300 000,00 zł od początku roku). We wrześniu  

2018 r. zakładano, że zostanie sprzedanych 4600 biletów miesięcznych, a kupiono tylko 4182 

bilety.  

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej przedstawiciele Związków Zawodowych poinformowali,  

że główne problemy zgłaszane przez pracowników Spółki dotyczą wysokości wynagrodzeń 

oraz czasu pracy (częste nadgodziny). Oferowane przez Spółkę warunki zatrudnienia nie są 

atrakcyjne dla młodych pracowników i w efekcie rozwiązują oni umowy o pracę, podejmując 

zatrudnienie w firmach konkurencyjnych.  

Jak dodał Prezes Zarządu w ciągu roku z pracy w Spółce zrezygnowało 14 pracowników,  

w tym połowa z nich przeszła na emeryturę.  

Ponadto przedstawiciele Związków Zawodowych poinformowali, że pracownicy Spółki 

oczekują podwyżki wynagrodzeń w wysokości 300 zł netto, podkreślając, że od 3 lat  

nie otrzymali podwyżki. W tym roku zmieniono jedynie zasady przyznawania dodatku 

stażowego, który pracownik aktualnie otrzymuje po przepracowaniu w Spółce roku,  

a wcześniej musiał przepracować w Spółce 5 lat. Jednocześnie stwierdzili, że bez wsparcia 

finansowego ze strony Powiatu Raciborskiego oraz Gmin z jego terenu Spółka nie jest  

w stanie zapewnić połączeń komunikacyjnych na terenie Powiatu Raciborskiego.  

W aktualnym stanie prawnym jak najszybsze zawarcie umowy ze Spółką jako podmiotem 

wewnętrznym staje się kluczowe dla przyszłości Spółki. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek przekazał, że podpisanie 

umowy z podmiotem wewnętrznym czyli Spółką na realizację transportu publicznego nastąpi 

na etapie przygotowania projektu budżetu Powiatu Raciborskiego na 2019 r., w którym 

zagwarantowana zostanie kwota przypadająca jako udział Powiatu Raciborskiego w kosztach 

tegoż transportu w wysokości 250 000,00 zł. Po potwierdzeniu przez Gminy Powiatu 

Raciborskiego pomocy finansowej na realizację transportu publicznego w Powiecie 

Raciborskim umowa ta zostanie aneksowana o wielkość tej pomocy finansowej. Umowa 

zostanie zawarta z dniem 1 kwietnia 2019 r. z założeniem maksymalnych kwot. W pełnym 
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zakresie wykonywania transportu publicznego w Powiecie Raciborskim umowa winna być 

aneksowana zgodnie ze złożonym wnioskiem pn. „Wymiana części taboru poprzez zakup 

niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim”, w momencie 

przekazania pierwszego autobusu dla Spółki.  

W momencie wejścia w życie umowy na realizację transportu publicznego Powiat Raciborski 

winien mieć, zgodnie z zapisami ustawy o transporcie publicznym, zawarte porozumienia  

z ościennymi powiatami na realizację transportu publicznego na odcinkach wykonywanych 

poza Powiat Raciborski, w szczególności takie porozumienie winno być zawarte z Powiatem 

Głubczyckim, który na dzień dzisiejszy rozpoczyna realizację zadania transportu publicznego.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem nr 19/20.09/2018 z przebiegu 

posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej spółki  

z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu odbytego w dniu 20 września 2018 r.  

w siedzibie Spółki oraz przyjął informację o bieżącej sytuacji ekonomicznej Spółki.  

W tym momencie Prezes Zarządu opuścił posiedzenie.  

 

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 2 października 

2018 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 2 października 2018 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2018 rok (rezerwa).  

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

Powiatu Raciborskiego na 2018 rok. 


