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OR.IV.0022.1.16.2019 

 

PROTOKÓŁ  NR 22/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 2 kwietnia 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.  

W związku z nieobecnością Starosty Grzegorza Swobody, mając na uwadze § 66  

ust. 1 Statutu Powiatu Raciborskiego, posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta Marek Kurpis. 

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane quorum 

Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał.  

Wicestarosta wyznaczył Członków Zarządu, Skarbnika Powiatu, Sekretarza 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.  

Wicestarosta poinformował, że w pierwszej części posiedzenia udział weźmie Prezes 

Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Raciborzu Damian Knura. 

  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. 

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 21/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 29 marca 2019 r.  
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2. Karta informacyjna Wydziału Komunikacji i Transportu dot. zapoznania się z protokołem 

z posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.  

z dnia 21 marca 2019 r. 

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

5. Sprawy różne. 

 

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

9 kwietnia 2019 r. o godz. 08.00. 

 

Ad. 1 

 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 21/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 29 marca 2019 r. 

 

Ad. 2 

 

Wicestarosta 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 21 marca 2019 r. 

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

442214. 

Wicestarosta przekazał, że przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  

w Raciborzu w dniu 21 marca 2019 r. były: 

 analiza bieżącej sytuacji ekonomiczno – finansowej Spółki na dzień 28 lutego 2019 r.,  

 wyrażenie opinii o Planie rzeczowo – finansowym na rok 2019,  

 informacja Zarządu Spółki o sytuacji kadrowo-finansowej Spółki oraz planowanych 

działaniach w zakresie podwyżek wynagrodzeń pracowników Spółki,  

 informacja Zarządu Spółki o podjętych działaniach w zakresie pozyskania udziału  

w przewozach pasażerskich na terenie Województwa Opolskiego.  
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Obecny w tej części posiedzenia Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu  

Damian Knura zapoznał zebranych z bieżącą sytuacją ekonomiczno-finansową Spółki. 

Przedstawione dane o sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki stanowią tajemnicę 

przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem nr 23/21.03/2019 z przebiegu 

posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu odbytego w dniu 21 marca 2019 r.  

w siedzibie Spółki oraz przyjął informację o bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej 

Spółki.  

W trakcie posiedzenia Wicestarosta nawiązał do postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego pn. „Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów 

komunikacji publicznej w powiecie raciborskim – zakup autobusów”. Przypomniał,  

że złożona oferta przez ABP BUS&COACH Sp. z o.o. Sp. K. ze Słupska opiewa na kwotę  

9 440 250,00 zł brutto, co daje jednostkową cenę 944 025,00 zł brutto za pojazd.  

Prezes Zarządu Damian Knura przekazał, że po przeprowadzonej analizie, cena pojazdu 

zaproponowana przez oferenta, nie odbiega od wartości rynkowej autobusów.  

W tym miejscu Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu Damian Knura opuścił posiedzenie.  

 

Ad. 3 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Raciborskiego za 2018 rok. 

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

442837. 

Jak dodał Wicestarosta wraz z przedmiotowym projektem uchwały przedłożono: 

1) informację o stanie bezpieczeństwa na terenie działania Komendy Powiatowej Policji   

w Raciborzu w 2018 r., która znajduje się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 441052, 

2) sprawozdanie z realizacji zadań w powiecie raciborskim przez Placówkę Straży Granicznej  

w Rudzie Śląskiej za rok 2018, które znajduje się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 441055, 
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3) sprawozdanie z realizacji zadań Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno  

– Epidemiologicznej w Raciborzu za rok 2018 - Informacja o stanie bezpieczeństwa 

sanitarnego powiatu raciborskiego za 2018 rok, które znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 441053, 

4) sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Powiatowego 

Inspektoratu Weterynarii w Raciborzu w roku 2018, które znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 441054. 

 

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 przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu 

Raciborskiego za 2018 rok oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 25 kwietnia 

2019 r. Ponadto Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił o przekazaniu na sesję  

w dniu 25 kwietnia 2019 r.: 

1) informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie działania Komendy Powiatowej Policji   

w Raciborzu w 2018 r., 

2) sprawozdania z realizacji zadań w powiecie raciborskim przez Placówkę Straży Granicznej  

w Rudzie Śląskiej za rok 2018, 

3) sprawozdania z realizacji zadań Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno  

– Epidemiologicznej w Raciborzu za rok 2018 - Informacja o stanie bezpieczeństwa 

sanitarnego powiatu raciborskiego za 2018 rok, 

4) sprawozdania z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie Powiatowego 

Inspektoratu Weterynarii w Raciborzu w roku 2018. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

informacji o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego. 

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

442835. 

Wicestarosta przekazał, że wraz z przedmiotowym projektem uchwały przedłożono: 

1) informację Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu o stanie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego powiatu raciborskiego za 2018 rok, która znajduje się 

w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 441049, 
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2) informację Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni  

w Gliwicach z realizacji zadań w roku 2018 w zakresie bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego, która znajduje się w systemie informatycznym  

Mdok pod numerem UID 441050. 

 

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 przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego  

i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 25 kwietnia 2019 r.  

Jednocześnie Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił o przekazaniu na sesję  

w dniu 25 kwietnia 2019 r.: 

1) informacji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu o stanie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego powiatu raciborskiego za 2018 rok, 

2) informacji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni  

w Gliwicach z realizacji zadań w roku 2018 w zakresie bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Powiatowej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Raciborskim. 

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

441276. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wstępnie zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania 

Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Raciborskim  

oraz postanowił, że do jego omówienia powróci na jednym z kolejnych posiedzeń. 

Jednocześnie Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych przygotować 

informacje dot. powiatowych rad działalności pożytku publicznego działających w powiatach: 

wodzisławskim, rybnickim, mikołowskim, kędzierzyńsko-kozielskim, głubczyckim. 

 

 

 



 

 

6 

Ad. 4 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej trybu 

powołania członków, organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego w Powiecie Raciborskim. 

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

441273. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego nie podjął uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej trybu powołania członków, 

organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie 

Raciborskim. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zaopiniowania pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulicy Górnośląskiej – droga 

powiatowa Nr 2990S oraz ulicy Ludowej – droga powiatowa Nr 2988S w Toszku. 

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

443017. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii 

drogi powiatowej ulicy Górnośląskiej – droga powiatowa Nr 2990S oraz ulicy Ludowej  

– droga powiatowa Nr 2988S w Toszku. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych 

przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, 

na które dofinansowanie będzie przyznane w 2019 roku. 

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

436587. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, 

dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności 

i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie będzie 

przyznane w 2019 roku, po wniesieniu przez Sekretarza Powiatu autopoprawki do podstawy 

prawnej zgłoszonej w trakcie posiedzenia. 

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

nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

Ad. 5 

 

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 

442904. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek podległych na 2019 rok. 

Jednocześnie Skarbnik Powiatu zasygnalizował, że w Zarządzeniu Nr 51/2019 Starosty 

Raciborskiego z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu na 2019 rok zmniejsza się plan wydatków będących w dyspozycji 

Referatu Edukacji o kwotę 500,00 zł, z przeznaczeniem dla Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu.  

 

Wicestarosta przedstawił „Informację o planach i inwestycjach Powiatu Raciborskiego 

planowanych w latach 2018-2023 związanych z bezpieczeństwem mieszkańców Powiatu 

Raciborskiego”.  

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 442697. 

Szczegółowych informacji w ww. sprawie udzielił obecny w tej części posiedzenia Kierownik 

Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Krzysztof Szydłowski,  

który przedstawił najważniejsze wydatki bieżące i inwestycyjne służące podniesieniu 
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bezpieczeństwa realizowane przez samorząd powiatowy oraz Komendę Powiatowej 

Państwowej Straży w Raciborzu w 2019 r. Zwrócił uwagę, że trudność wyliczenia planów 

inwestycyjnych na kolejne lata uwarunkowana jest decyzyjnością w zakresie finansów  

i inwestycji na wyższym szczeblu (wojewódzkim, a często krajowym). Mając na uwadze 

powyższe zakres czasowy informacji ustalono z Przewodniczącym Komisji Budżetu, 

Gospodarki i Rolnictwa. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z „Informacją o planach i inwestycjach Powiatu 

Raciborskiego planowanych w latach 2018-2023 związanych z bezpieczeństwem 

mieszkańców Powiatu Raciborskiego” oraz po jej uzupełnieniu postanowił o jej przekazaniu 

na posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa w dniu 24 kwietnia 2019 r.  

Po zmianie, ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem 

UID 444110. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska wniosła, aby w przyszłości 

materiały wiodące na sesję poświęconą bezpieczeństwu mieszkańców Powiatu Raciborskiego 

były prezentowane i omawiane przez poszczególnych szefów powiatowych służb, inspekcji  

i straży również na posiedzeniu Zarządu. 

W trakcie dyskusji ustalono, że materiały te zostaną przedstawione i szerzej omówione  

przez szefów powiatowych służb, inspekcji i straży w trakcie obrad Komisji Bezpieczeństwa  

i Porządku, która odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2019 r. o godz. 09.00 w tut. Starostwie.  

W posiedzeniu tym mogą wziąć udział zainteresowani Członkowie Zarządu.  

Zebrani poruszyli również temat związany z modernizacją budynku Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży w Raciborzu oraz organizację funkcjonowania Powiatowego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego. 

W tym miejscu Kierownik Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  

Krzysztof Szydłowski opuścił posiedzenie.  

 

Wicestarosta omówił protokół Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego  

z kontroli pn. „Kontrola procesu przekształcania szkół przez Powiat Raciborski w związku  

ze zmianami organizacyjnymi w systemie oświaty (likwidacja gimnazjów)”. 

Ww. protokół znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 442690. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem kontroli Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Raciborskiego pn. „Kontrola procesu przekształcania szkół przez Powiat Raciborski 

w związku ze zmianami organizacyjnymi w systemie oświaty (likwidacja gimnazjów)”. 
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Jednocześnie polecił Kierownikowi Referatu Edukacji  udzielić odpowiedzi na wnioski nr 1  

i 2, o których mowa w ww. protokole w terminie do dnia 9 kwietnia 2019 r.  

 

Sekretarz Powiatu poinformowała o terminach posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu 

Raciborskiego, które będą miały miejsce w kwietniu br. Jednocześnie przypomniała,  

że najbliższa sesja odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2019 r.  

 

Wicestarosta przekazał, że w dniu 1 kwietnia br. w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

Nr 1 w Raciborzu uczestniczył w spotkaniu informacyjnym Zarządu Województwa Śląskiego 

podczas którego przybliżono szczegóły konkursu pn.: „Inicjatywa Sołecka”.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Inspektor  

w Wydziale Organizacyjnym  

 

Magdalena Powązka 

 

Prowadzący posiedzenie: 

wz. Starosty  

 

Marek Kurpis 

Wicestarosta  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 2 kwietnia 2019 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 2 kwietnia 2019 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania pozbawienia kategorii 

drogi powiatowej ulicy Górnośląskiej – droga powiatowa Nr 2990S oraz ulicy Ludowej  

– droga powiatowa Nr 2988S w Toszku. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski, maksymalnej 

kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie  

oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na które 

dofinansowanie będzie przyznane w 2019 roku. 


