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OR.IV.0022.1.22.2019 

 

PROTOKÓŁ  NR 28/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 7 maja 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, 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.  

Starosta przekazał, że w posiedzeniu udział weźmie Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  

w Raciborzu. 

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 27/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 30 kwietnia 2019 r.   

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 26 kwietnia 2019 r. oraz analizy kwartalnej informacji o spółce za I kwartał 2019 r. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 
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4. Sprawy różne. 

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

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

14 maja 2019 r. o godz. 08.00, a w posiedzeniu udział weźmie Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu. 

 

Ad. 1 

 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 27/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 30 kwietnia 2019 r. 

 

Ad. 2 

 

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 

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 26 kwietnia 2019 r. oraz analizy kwartalnej informacji o spółce za I kwartał 

2019 r. 

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

450297. 

Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej PKS Sp. z o. o. w dniu 26 kwietnia 2019 r. były:  

1) zapoznanie się z pisemnym sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania 

finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,  

2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018,  

3) ocena sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018,  

4) ocena wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018, 

5) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 oraz z wyników 

oceny w zakresie wskazanym w pkt 2-4, 

6) analiza pisemnej informacji Zarządu Spółki o sytuacji ekonomicznej Spółki  
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na dzień 31 marca 2019 r. oraz I kwartale 2019 r., 

7) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcia zobowiązania z tytułu 

kredytu w rachunku bankowym Spółki do wysokości 1.000.000,00 zł.   

 

Prezes Zarządu poinformował, że Spółka zakończyła działalność w 2018 r. stratą w kwocie 

300 716,98 zł. Na ujemny wynik PKS w Raciborzu wpłynęły przede wszystkim malejące 

przychody z przewozów pasażerskich, spowodowane spadkiem sprzedaży biletów 

miesięcznych oraz istotny wzrost poziomu kosztów paliw oraz wynagrodzeń. W 2018 r.  

nie podwyższono cen biletów, pomimo iż znacznie wzrosły koszty związane z zakupem 

paliwa. Ceny biletów nie uległy zmianie od sierpnia 2016 r. Na stratę miała wpływ reforma 

oświaty, tj. brak jednego rocznika. Dodatkowo, w 2018 r. Spółka poniosła znaczne koszty 

związane z naprawą zużytego taboru. Jedną z przyczyn powstałej w 2018 r. straty była utrata 

wpływów z przewozów komercyjnych w okresie od lipca do listopada 2018 r. 

Podsumowując, przychody w 2018 r. były zbyt niskie aby pokryć powstałą stratę.  

Mając na uwadze powyższe, Prezes Zarządu zawnioskował, aby powstałą w roku obrotowym 

2018 stratę w kwocie 300 716,98 zł, pokryć z przyszłych zysków.  

Prezes Zarządu przypomniał, że dzięki zaangażowaniu Starosty pod koniec listopada 2018 r. 

zawarto umowę na świadczenie przez PKS w Raciborzu usług publicznego transportu 

zbiorowego na terenie całego powiatu raciborskiego, co od 1 marca 2019 r. zapewnia 

stabilność finansowania oraz działania Spółki na lokalnym rynku.  

Pierwszy kwartał 2019 r. PKS w Raciborzu zakończył wynikiem dodatnim na poziomie  

ok. 100 000,00 zł, chociaż nie było to łatwe do osiągnięcia. Jak podkreślił Prezes Zarządu  

na sytuację finansową Spółki wpływa kilka istotnych czynników tj. stabilne przychody  

z wykonywania transportu publicznego na terenie powiatów: raciborskiego, rybnickiego  

oraz wodzisławskiego, jak również powiatów: kędzierzyńsko-kozielskiego i głubczyckiego, 

zagwarantowane dofinansowanie do nierentownych kursów oraz zwiększona ilość usług 

świadczonych komercyjnie szczególnie w zakresie przewozów pracowniczych.  

Prezes Zarządu zwrócił uwagę na fakt, że w kwietniu i maju br. zmalała ilość sprzedanych 

biletów miesięcznych dla uczniów. Strajk nauczycieli, okres świąteczny, długi weekend 

majowy oraz trwające matury spowodowały drastyczny spadek zainteresowania zakupem 

biletów. Łączna liczba zakupionych biletów na maj zmalała o 1343 szt. w odniesieniu  

do marca br. (w marcu PKS w Raciborzu sprzedał 4108 biletów, w kwietniu 3885, a w maju 
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już tylko 2765). Największy spadek zanotowano szczególnie w grupie osób dojeżdżających 

do szkół ponadpodstawowych.   

Prezes Zarządu nawiązał również do projektu ustawy o Funduszu rozwoju przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, którym zajmuje się obecnie rząd.  

Z najnowszych informacji wynika, że fundusz „pekaesowy” nie zasili istniejących linii,  

a zostanie przeznaczony jedynie na nowe połączenia. Nie wiadomo też kiedy przepisy wejdą 

w życie. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem nr 24/26.04/2019 z przebiegu 

posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu odbytego w dniu 26 kwietnia 2019 r.  

w siedzibie Spółki, przyjął kwartalną informację o Spółce za I kwartał 2019 r.  

oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu sp. z o.o. w Raciborzu w 2018 roku. 

W tym miejscu Prezes Zarządu opuścił posiedzenie. 

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował 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 

450778. 

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. 

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

 

Skarbnik Powiatu przedstawił 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 

450777. 
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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 omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Raciborskiego za 2018 rok. 

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

450803. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przekazania sprawozdania 

finansowego Powiatu Raciborskiego za 2018 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska przedstawiła projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży w pierwszym przetargu ustnym 

nieograniczonym nieruchomości zabudowanej, położonej w Raciborzu przy ul. Moniuszki 24, 

stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

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

449101. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska poinformowała, że w projekcie 

uchwały zaproponowano, aby sprzedać w drodze pierwszego przetargu ustnego 

nieograniczonego nieruchomość zabudowaną, położoną w Raciborzu przy ul. Moniuszki 24, 

oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 959/102, a.m.2, obręb Studzienna, o pow. 0,0965 ha, 

zapisaną w księdze wieczystej nr GL1R/00038634/5 jako własność Powiatu Raciborskiego. 

Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem o powierzchni całkowitej  

255,90 m² i o powierzchni użytkowej 145,23 m². Istniejący budynek jest obiektem z dwoma 

kondygnacjami z częściowym podpiwniczeniem. Budynek wyposażony jest w wewnętrzne 

instalacje: elektryczną, gazową i centralnego ogrzewania (kotłownia stacjonarna), wodno-

kanalizacyjną. Budynek nie jest podłączony do sieci kanalizacji sanitarnej. Szambo,  

do którego w przeszłości były odprowadzane ścieki, nie stanowi części składowej 

nieruchomości. Budynek jest niezamieszkały. 

Nieruchomość była objęta umową dzierżawy zawartą z Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą 
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w Raciborzu. Umowa wygasła z dniem 31 grudnia 2018 r. Od 1 stycznia 2019 r. koszty 

utrzymania nieruchomości ponosi Powiat Raciborski. Zgodnie z operatem szacunkowym 

wartość rynkowa nieruchomości została określona na kwotę 148 912,00 zł. Ustalona cena 

wywoławcza w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym wynosi 180 000,00 zł brutto. 

Cena uzyskana ze sprzedaży powyżej opisanej nieruchomości stanowić będzie dochód 

Powiatu Raciborskiego. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie sprzedaży w pierwszym przetargu 

ustnym nieograniczonym nieruchomości zabudowanej, położonej w Raciborzu  

przy ul. Moniuszki 24, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

Ad. 4 

 

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 

450791. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek podległych na 2019 rok. 

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu  

dot. udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

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

449318. 

Szczegółowych informacji w ww. sprawie udzieliła Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju 

Powiatu Karolina Kunicka.  

Kierownik Karolina Kunicka przypomniała, że zgodnie z § 7 ust. 1 Uchwały Nr IX/85/2015  

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania 

dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 
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wpisanym do rejestru zabytków w latach 2015 – 2020 (Dz. U. Woj. Śl. z 2015 r., poz. 3635), 

termin składania wniosków o udzielenie dotacji upłynął z dniem 28 lutego br.  

W ww. terminie do Starostwa Powiatowego w Raciborzu wpłynęły 2 wnioski, które poddano 

analizie. Oba wnioski zostały złożone bez niektórych wymaganych załączników. Zostały 

wystosowane pisma do wnioskodawców z prośbą o uzupełnienie braków formalnych  

z wyznaczeniem terminu do dnia 28 marca br. W wyznaczonym terminie oba wnioski zostały 

uzupełnione. Analizie merytorycznej poddano 2 wnioski. 

Wniosek nr 1: 

W dniu 28 lutego 2019 r. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Augustyna w Borucinie  

za pośrednictwem ks. Andrzeja Kałuży – proboszcza parafii zwróciła się z wnioskiem  

o dofinansowanie prac przy zabytku polegających na renowacji witraża głównych drzwi 

wejściowych w ramach prowadzonej renowacji i częściowej rekonstrukcji drzwi wejściowych 

do kościoła pw. św. Augustyna w Borucinie. 

Realizacja zadania została przewidziana na okres: 9 maj – listopad 2019 r. 

Według załączonego do wniosku kosztorysu całość przeprowadzenia planowanych prac 

oszacowano na kwotę 10 176,32 zł (brutto). Proboszcz parafii wnioskuje o przyznanie dotacji 

w wysokości 8 000,00 zł (brutto), co stanowi ok. 78,61 % kosztów zaplanowanej inwestycji. 

Pozostałe koszty inwestycji, to jest 2 176,32 zł (brutto), będą stanowić udział środków 

własnych wnioskodawcy. 

Podmiot wnioskujący w 2014 r. otrzymał dotację Powiatu na remont elewacji zewnętrznej  

i części pokrycia dachowego zabytkowego kościoła pw. św. Augustyna w Borucinie. Z uwagi 

na nieprawidłowości w wykorzystaniu środków pochodzących z dotacji Powiatu beneficjent 

zwrócił środki wraz z naliczonymi odsetkami.  

W 2015 r. parafia otrzymała dotację Powiatu na remont południowej części elewacji 

zewnętrznej zabytkowego kościoła pw. św. Augustyna w Borucinie. Dotację rozliczono 

prawidłowo. 

Budynek kościoła parafialnego pw. św. Augustyna w Borucinie został wpisany do rejestru 

zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w dniu 13 lutego 2013 r.  

pod nr A/401/13.  

Jako uzasadnienie celowości prac wnioskodawca podaje, iż podjęcie działań mających  

w efekcie doprowadzić do renowacji witraża głównych drzwi wejściowych do kościoła jest 

konieczne z uwagi na ich zły stan zachowania oraz zły stan techniczny konstrukcji drzwi.  

W strukturze drewna występują ślady długotrwałych zawilgoceń. W ramach prowadzonych 
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działań renowacji i częściowej rekonstrukcji zostanie poddana również pozostała stolarka 

drzwiowa świątyni. 

Wniosek nr 2: 

W dniu 28 lutego 2019 r. Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Wszystkich Świętych  

w Bieńkowicach za pośrednictwem ks. Krystiana Giemzy – proboszcza parafii zwróciła się  

z wnioskiem o dofinansowanie prac przy zabytku polegających na wymianie okien budynku 

plebanii Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. Wszystkich Świętych w Bieńkowicach. 

Realizacja zadania została przewidziana na okres: maj – listopad 2019 r.  

Według załączonego do wniosku kosztorysu całość przeprowadzenia planowanych prac 

oszacowano na kwotę 71 440,86 zł (brutto). Proboszcz parafii wnioskuje o przyznanie dotacji 

w wysokości 25 000,00 zł (brutto), co stanowi ok. 34,99 % kosztów zaplanowanej inwestycji. 

Pozostałe koszty inwestycji, to jest 46 440,86 zł (brutto), będą stanowić udział środków 

własnych wnioskodawcy. Złożony wniosek zawiera również informacje o wyborze 

wykonawcy planowanych prac przy zabytku.  

Podmiot wnioskujący do tej pory nie otrzymał dotacji Powiatu na prace przy obiekcie 

zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków. 

Budynek plebanii Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. Wszystkich Świętych w Bieńkowicach 

został wpisany do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  

w dniu 8 sierpnia 1967 r. pod nr A/Op-1877/67.  

Jako uzasadnienie celowości prac wnioskodawca podaje, iż wymiana okien budynku plebanii 

Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. Wszystkich Świętych w Bieńkowicach jest konieczna  

ze względu na stan istniejącej stolarki okiennej. W wyniku długiego okresu użytkowania okna 

są w złym stanie technicznym oraz posiadają liczne nieszczelności. Budynek plebanii 

przechodzi obecnie modernizację. W poprzednich latach zabezpieczono ściany nośne  

i działowe oraz wymieniono dach budynku. Opracowano również projekt remontu elewacji 

wraz z odtworzeniem historycznych detali architektonicznych oraz kolorystyki. Wymiana 

stolarki okiennej na drewniane, w kolorze białym z odtworzeniem historycznych podziałów 

na krzyż, stanowi jeden z etapów przywrócenia pierwotnego wyglądu zabytkowej plebanii  

w Bieńkowicach.  

Kierownik Karolina Kunicka dodała, że w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 r. 

zabezpieczono kwotę 25 000,00 zł na udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie 

powiatu raciborskiego. Przeprowadzono analizę merytoryczną wniosków w oparciu o przyjęte 
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kryteria oceny. Wyniki oceny merytorycznej obrazuje karta oceny merytorycznej stanowiąca 

załącznik do niniejszej karty informacyjnej. 

W wyniku analizy formalnej i merytorycznej złożonych wniosków Kierownik Referatu 

Promocji i Rozwoju Powiatu zaproponowała: 

Wniosek nr 1: 

W złożonym wniosku wnioskodawca określa cel zasadniczy zadania polegający na renowacji 

witraża głównych drzwi wejściowych w ramach prowadzonej renowacji i częściowej 

rekonstrukcji drzwi wejściowych do kościoła pw. św. Augustyna w Borucinie. 

Przedstawiony przez wnioskodawcę kosztorys planowanych prac obrazuje możliwości oceny 

zadania. W oparciu o przyjęte kryteria oceny merytorycznej wniosek uzyskał łączną sumę  

20 pkt. 

Po przeprowadzonej analizie stwierdzono, że wykonanie planowanej we wniosku inwestycji 

stanowi jeden z etapów remontu jakich przeprowadzenia wymaga stolarka drzwiowa obiektu. 

Podmiot wnioskujący o dotację otrzymał wcześniej pomoc finansową powiatu na prace  

przy tym obiekcie zabytkowym. 

W związku z powyższym Kierownik Referatu zaproponowała, aby rozważyć wniosek 

negatywnie. 

Wniosek nr 2: 

W złożonym wniosku wnioskodawca określa cel zasadniczy zadania polegający na wymianie 

okien budynku plebanii Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. Wszystkich Świętych  

w Bieńkowicach. 

Przedstawiony przez wnioskodawcę kosztorys planowanych prac obrazuje możliwości oceny 

zadania. W oparciu o przyjęte kryteria oceny merytorycznej wniosek uzyskał łączną sumę 

22 pkt.  

Po przeprowadzonej analizie stwierdzono, że wnioskodawca określił jeden z etapów 

planowanego w kolejnych latach remontu obiektu. W poprzednich latach zabezpieczono 

ściany nośne i działowe oraz wymieniono dach budynku. Pomimo dużych kosztów, 

modernizacja obiektu etapowo jest prowadzona wyłącznie z wykorzystaniem środków 

własnych. Dowodzi to determinacji społeczności lokalnej i wnioskodawcy w działaniach 

mających doprowadzić zabytek do jak najlepszego stanu technicznego i estetycznego. 

Budynek został wybudowany w 1801 r. w stylu klasycystycznym i wraz z XVIII-wiecznym 

kościołem parafialnym posiada dużą wartość historyczną. 
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W związku z powyższym Kierownik Referatu zaproponowała, aby rozważyć wniosek 

pozytywnie. 

Starosta podkreślił, iż otrzymał informacje od pracownika Referatu Promocji i Rozwoju 

Powiatu, że do tut. Starostwa wpłynął jeden wniosek kompletny o udzielenie dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków, a drugi niekompletny. Taka informacja została przekazana włodarzom Gmin 

Powiatu Raciborskiego.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po przeprowadzonej dyskusji oraz zapoznaniu się z oceną 

merytoryczną złożonych wniosków w 2019 r. o udzielenie dotacji celowej na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków: 

1) pozytywnie zaopiniował wniosek Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. Wszystkich Świętych  

w Bieńkowicach o dofinansowanie prac przy zabytku polegających na wymianie okien 

budynku plebanii Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. Wszystkich Świętych w Bieńkowicach 

w wysokości 25 000,00 zł, 

2) negatywnie zaopiniował wniosek Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Augustyna  

w Borucinie o dofinansowanie prac przy zabytku polegających na renowacji witraża 

głównych drzwi wejściowych w ramach prowadzonej renowacji i częściowej rekonstrukcji 

drzwi wejściowych do kościoła pw. św. Augustyna w Borucinie.  

Starosta przypomniał, że Rada Powiatu Raciborskiego w 2018 r. podjęła uchwałę w sprawie 

udzielenia dotacji celowej w kwocie 25 000,00 zł dla Rzymskokatolickiej Parafii  

pw. św. Jerzego w Sławikowie na realizację zadania pn. „Wykonanie remontu wnętrza 

zabytkowego kościoła pw. św. Jerzego w Sławikowie”. W trakcie jednego ze spotkań 

mieszkańcy Sławikowa złożyli na ręce Starosty podziękowania dla całego Zarządu  

za dofinansowanie remontu wnętrza kościoła.  

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska przedstawiła kartę informacyjną 

Wydziału Komunikacji i Transportu dot. zwiększenia planu wydatków na 2019 r. – opłaty 

komunikacyjne. 

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

449408. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego podjął decyzję o zwiększeniu planu wydatków Wydziału 

Komunikacji i Transportu na 2019 r. o kwotę 46 715,00 zł. Stosowne zmiany w budżecie 

zostaną przygotowane na sesję w dniu 28 maja 2019 r.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawił wniosek Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu  

nr NGF/30/04/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r. o umorzenie pożyczki wraz z odsetkami zgodnie 

z umową nr ZS.8023.1.1.2018 z dnia 5 stycznia 2018 r.  

Ww. wniosek znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 450354.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z wnioskiem Dyrektora Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu nr NGF/30/04/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r. o umorzenie pożyczki  

wraz z odsetkami zgodnie z umową nr ZS.8023.1.1.2018 z dnia 5 stycznia 2018 r.  

W związku z powyższym polecił Skarbnikowi Powiatu przygotowanie na jedno z kolejnych 

posiedzeń analizy: 

1) wpływu umorzenia całości pożyczki wraz z odsetkami udzielonej zgodnie z umową  

nr ZS.8023.1.1.2018 z dnia 5 stycznia 2018 r., 

2) częściowego umorzenia ww. pożyczki w kwocie 1 000 000,00 zł, 

3) braku umorzenia  

na sytuację finansową Szpitala Rejonowego w Raciborzu w 2019 r. oraz ewentualnych 

konsekwencji finansowych podjęcia ww. działań dla Powiatu Raciborskiego.  

Ponadto Kierownik Referatu Spraw Społecznych poinformuje Dyrektora, że Zarząd powróci 

do omówienia ww. wniosku na jednym z kolejnych posiedzeń, po zapoznaniu się z sytuacją 

finansową Powiatu Raciborskiego przygotowywaną przez Skarbnika Powiatu.  

 

Ad. 5 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr VII/60/2019 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 rok. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację.  

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 
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450577. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr VII/61/2019 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2019 – 2032. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację.  

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

450599. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego do określenia 

realizacji:  

1) Uchwały Nr VII/58/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r.  

w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu 

Raciborskiego za 2018 rok,  

2) Uchwały Nr VII/59/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r.  

w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego  

i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwał, a Referat Bezpieczeństwa  

i Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialny za ich realizację.  

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

450851. 

Nawiązując do pkt 2 ww. karty informacyjnej, Zarząd polecił, aby od 2020 r. Kierownik 

Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przygotowywał osobne projekty 

uchwał Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego oraz w sprawie przyjęcia informacji o stanie zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego Powiatu Raciborskiego. 
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Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego do określenia realizacji Uchwały  

Nr VII/63/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia 

poparcia dla działań podejmowanych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową  

w Raciborzu w zakresie uruchomienia jednolitych studiów magisterskich na kierunku: 

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - profil praktyczny. 

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

450913. 

 

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 7 maja 2019 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 7 maja 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 przekazania sprawozdania 

finansowego Powiatu Raciborskiego za 2018 rok. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprzedaży w pierwszym przetargu 

ustnym nieograniczonym nieruchomości zabudowanej, położonej w Raciborzu  

przy ul. Moniuszki 24, stanowiącej własność Powiatu Raciborskiego. 


