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OR.IV.0022.1.28.2019 

 

PROTOKÓŁ  NR 34/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 25 czerwca 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, 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.  

Starosta rozszerzył porządek posiedzenia o materiał dodatkowy, tj. nową wersję 

projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2019 – 2032. Jednocześnie 

poinformował, że w końcowej części posiedzenia udział wezmą: Dyrektor Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego w Rudach Rafał Lazar oraz Dyrektor Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Raciborzu Łukasz Kandziora.  

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków (nieobecny w tej 

części posiedzenia Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator) – 3 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – przyjął szczegółowy porządek posiedzenia,  

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 
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TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 33/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 12 czerwca 2019 r.   

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

3. Sprawy różne. 

4. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

5. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

Starosta przekazał, że kolejne planowane posiedzenie będzie miało miejsce  

w tut. Starostwie 2 lipca 2019 r. o godz. 08.00. Dodał, że „w okresie wakacyjnym” 

posiedzenia odbywać się będą co 2 tygodnie.   

 

Ad. 1 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków (nieobecny w tej części posiedzenia 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator) – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 33/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 12 czerwca 2019 r. 

 

Ad. 2 

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia 

stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach  

przy ul. Szkolnej 2. 

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

458842. 

Starosta poinformował, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu, powierza się Rafałowi 

Lazarowi stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach  

przy ul. Szkolnej 2 od dnia 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2024 r. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków (nieobecny w tej części posiedzenia 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator) – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  
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0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach przy ul. Szkolnej 2. 

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

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia 

stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu przy ul. Jana 14. 

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

458844. 

Starosta przekazał, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu, powierza się Łukaszowi 

Kandziorze stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu  

przy ul. Jana 14 od dnia 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2024 r. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków (nieobecny w tej części posiedzenia 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator) – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu przy ul. Jana 14, po wniesieniu  

przez Wicestarostę drobnej autopoprawki redakcyjnej do § 2. 

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

nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia dyrektora jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem 

bieżącej działalności Powiatu Raciborskiego przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy  

w Rudach. 

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

458853. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków (nieobecny w tej części posiedzenia 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator) – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki  

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności Powiatu 

Raciborskiego przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019. 
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Starosta zapoznał zebranych z projektem uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia dyrektora jednostki do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem 

bieżącej działalności Powiatu Raciborskiego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną  

w Raciborzu. 

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

458860. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków (nieobecny w tej części posiedzenia 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator) – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki  

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności Powiatu 

Raciborskiego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Raciborzu. 

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

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego  

w Raciborzu w przypadku jego nieobecności. 

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

460970. 

Wicestarosta poinformował, że w przedmiotowym projekcie uchwały wyznacza się   

Jolantę Jendrysek jako nauczyciela zastępującego dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka 

Sportowego w Raciborzu Artura Krawca w przypadku jego nieobecności. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków (nieobecny w tej części posiedzenia 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator) – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyznaczenia nauczyciela 

zastępującego dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu w przypadku 

jego nieobecności. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu  

Panu Pawłowi Ptakowi do realizacji projektu pn. „Praktyki zagraniczne - wyrównywanie 

szans młodzieży na rynku pracy” w ramach programu Erasmus+. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

459528. 

Wicestarosta poinformował, że w związku z akceptacją wniosku w ramach projektu  

pn. „Praktyki zagraniczne - wyrównywanie szans młodzieży na rynku pracy” zachodzi 

konieczność udzielenia przedmiotowego pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół 

Ekonomicznych w Raciborzu Pawłowi Ptakowi, celem realizacji ww. projektu. 

Wartość projektu ok. 99 408,00 euro. Czas trwania projektu: 2019-2021. Projekt  

nie przewiduje wkładu własnego finansowego. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków (nieobecny w tej części posiedzenia 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator) – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu Panu Pawłowi Ptakowi  

do realizacji projektu pn. „Praktyki zagraniczne - wyrównywanie szans młodzieży na rynku 

pracy” w ramach programu Erasmus+. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

nr 1 w Raciborzu Panu Jackowi Kąskowi do realizacji projektu pn. „Praktyki zagraniczne 

najlepszym początkiem Twojej kariery zawodowej” w ramach programu Erasmus+. 

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

459532. 

Wicestarosta wyjaśnił, iż w związku z akceptacją wniosku w ramach projektu pn. „Praktyki 

zagraniczne najlepszym początkiem Twojej kariery zawodowej” zachodzi konieczność 

udzielenia przedmiotowego pełnomocnictwa dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu Panu Jackowi Kąskowi, celem realizacji ww. projektu. 

Wartość projektu ok. 101 944 euro. Czas trwania projektu: 2019-2021. Projekt nie przewiduje 

wkładu własnego finansowego. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków (nieobecny w tej części posiedzenia 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator) – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu  
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Panu Jackowi Kąskowi do realizacji projektu pn. „Praktyki zagraniczne najlepszym 

początkiem Twojej kariery zawodowej” w ramach programu Erasmus+. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

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 

461487. 

Skarbnik Powiatu zwrócił uwagę na fakt, że w ww. projekcie uchwały m.in. dokonuje się 

przesunięcia w rozdziale 85407 kwoty 5 000,00 zł z planu wydatków bieżących będących  

w dyspozycji Referatu Edukacji do planu wydatków majątkowych będących w dyspozycji 

Referatu Inwestycji i Remontów, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Termomodernizacja 

budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Stalmacha 12 w  Raciborzu – etap III”. 

Karta informacyjna w powyższej sprawie zostanie przedstawiona w pkt 3 protokołu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków (nieobecny w tej części posiedzenia 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator) – 3 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 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

Nawiązując do ustaleń z posiedzenia w dniu 12 czerwca br., Skarbnik Powiatu przedstawił 

projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 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 części pożyczki udzielonej 

Szpitalowi z budżetu Powiatu Raciborskiego na podstawie umowy nr ZS.8023.1.1.2018  

z dnia 5 stycznia 2018 r. wraz ze zmianami. 

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

460000.  

W tym miejscu na posiedzenie przybył Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego  

Józef Stukator.  

Skarbnik Powiatu poinformował, że w ww. projekcie uchwały zaproponowano wyrażenie 

zgody na dokonanie umorzenia należności pieniężnych w kwocie 1 000 000,00 zł 
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przypadających Powiatowi Raciborskiemu od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

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

części pożyczki udzielonej Szpitalowi z budżetu Powiatu Raciborskiego na podstawie umowy 

nr ZS.8023.1.1.2018 z dnia 5 stycznia 2018 r. wraz ze zmianami. 

Kwota wierzytelności podlegająca umorzeniu stanowi 1/2 należności głównej pożyczki, 

przypadającą do spłaty na dzień 30 czerwca 2019 r. 

Działając w oparciu o § 4 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr XLVI/439/2010 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu 

umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających 

Powiatowi Raciborskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, udzielania ulg w spłacie 

tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 

z 2010 r., poz. 2299) Zarząd powinien skierować ww. projekt uchwały do Komisji Budżetu, 

Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego celem zaopiniowania. 

W związku z tym, że najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się 26 czerwca br., 

uzasadnionym jest, aby posiedzenie Zarządu odbyło się 27 czerwca br., tak aby powrócić  

do tematu umorzenia pożyczki przed 30 czerwca br. czyli dniem spłaty.  

Mając na uwadze powyższe, Starosta poinformował, że kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie 

się 27 czerwca 2019 r. przed sesją Rady Powiatu Raciborskiego (tj. ok. godz. 14.35-14.45)  

i będzie poświęcone umorzeniu pożyczki dla Szpitala.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie 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 

części pożyczki udzielonej Szpitalowi z budżetu Powiatu Raciborskiego na podstawie umowy  

nr ZS.8023.1.1.2018 z dnia 5 stycznia 2018 r. wraz ze zmianami. 

Jednocześnie Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych przekazać  

ww. projekt uchwały na najbliższe posiedzenie Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa 

Rady Powiatu Raciborskiego, celem uzyskania opinii Komisji. 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu dot. zapoznania 

się z protokołem komisji do oceny wymogów formalnych ofert złożonych przez  kandydatów 
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na członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu 

Sp. z o. o. 

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

461800.  

Wicestarosta poinformował, że w dniu 17 czerwca 2019 r. komisja powołana Uchwałą  

Nr 33/141/2019 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 12 czerwca 2019 r. dokonała oceny 

wymogów formalnych ofert złożonych przez kandydatów na członków Rady Nadzorczej 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. Z pośród 19 ofert jakie 

wpłynęły w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 13 czerwca 2019 r. do godz. 15.00  

do Starostwa Powiatowego w Raciborzu 10 ofert spełnia wymogi formalne. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem komisji do oceny wymogów 

formalnych ofert złożonych przez kandydatów na członków Rady Nadzorczej 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. 

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

przeciw, 0 głosów wstrzymujących – wyznaczył trzech kandydatów na członków do Rady 

Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o.,  

tj.: Aleksandrę Mierę – Spyrę, Michalinę Staniszewską – Niestrój, Rafała Jasińskiego. 

 

Następnie Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

upoważnienia Wicestarosty Marka Kurpisa do reprezentowania Powiatu Raciborskiego  

na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą - Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu  

w dniu 27 czerwca 2019 r. 

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

461103. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Wicestarosty  

Marka Kurpisa do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu 

Wspólników spółki działającej pod firmą - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej  

w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu w dniu 27 czerwca 2019 r. i zobowiązał  

do wykonywania prawa głosu w sprawie: 

1) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKS w Raciborzu Sp. z o. o. w sprawie 

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
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oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2018 r.  

do 31.12.2018 r. 

- głosować „za”, 

2) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKS w Raciborzu Sp. z o. o. w sprawie 

pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 

- głosować „za”, 

3) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKS w Raciborzu Sp. z o. o. w sprawie 

udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 

obejmujący okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 

- głosować „za”, 

4) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKS w Raciborzu Sp. z o. o. w sprawie 

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Czesławowi Wolnemu (Wolny) 

z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2018 r.  

do 31.12.2018 r. 

- głosować „za”, 

5) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKS w Raciborzu Sp. z o. o. w sprawie 

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Michalinie Staniszewskiej  

- Niestrój (Staniszewska - Niestrój) z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący 

okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 

- głosować „za”, 

6) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKS w Raciborzu Sp. z o. o. w sprawie 

udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Aleksandrze Mierze - Spyrze 

(Miera - Spyra) z wykonania obowiązków za rok obrotowy obejmujący okres  

od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 

- głosować „za”, 

7) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKS w Raciborzu Sp. z o. o. w sprawie 

odwołania członka Rady Nadzorczej w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej  

w Raciborzu Sp. z o. o. Pana Czesława Wolnego (Czesław Wolny) 

- głosować „za”, 

8) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKS w Raciborzu Sp. z o. o. w sprawie 

odwołania członka Rady Nadzorczej w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej  

w Raciborzu Sp. z o. o. Pani Michaliny Staniszewskiej - Niestrój (Michalina Staniszewska  

- Niestrój) 
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- głosować „za”, 

9) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKS w Raciborzu Sp. z o. o. w sprawie 

odwołania członka Rady Nadzorczej w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej  

w Raciborzu Sp. z o. o. Pani Aleksandry Miery - Spyry (Aleksandra Miera - Spyra) 

- głosować „za”, 

10) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKS w Raciborzu Sp. z o. o.  

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w Przedsiębiorstwie Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. Pani Michaliny Staniszewskiej - Niestrój 

(Michalina Staniszewska - Niestrój) 

- głosować „za”, 

11) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKS w Raciborzu Sp. z o. o.  

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w Przedsiębiorstwie Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. Pani Aleksandry Miery - Spyry (Aleksandra Miera 

- Spyra) 

- głosować „za”, 

12) uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKS w Raciborzu Sp. z o. o.  

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w Przedsiębiorstwie Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. Pana Rafała Jasińskiego (Rafał Jasiński)  

- głosować „za”. 

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

Ad. 3 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu  

dot. zapoznania się z protokołem z posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o. z dnia 10 czerwca 2019 r. 

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

459863. 

Wicestarosta poinformował, że przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej PKS Sp. z o. o.  

w dniu 10 czerwca 2019 r. było:  

1) przedstawienie uchwały nr 9/2019 z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zajęcia stanowiska 

celem wyjaśnienia nieprawidłowości zarzucanych Radzie Nadzorczej Przedsiębiorstwa 

Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  
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w Raciborzu pismem Pana Kazimierza Kitlińskiego z dnia 22 kwietnia 2019 r.,   

2) otwarcie i ocena ofert kandydatów do Zarządu Spółki.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem nr 26/10.06/2019 z przebiegu 

posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu odbytego w dniu 10 czerwca 2019 r.  

w siedzibie Spółki. 

 

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 

461482. 

Skarbnik Powiatu przekazał, że po przygotowaniu przedmiotowej karty informacyjnej 

otrzymał dodatkowe zmiany w planie finansowym Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek podległych na 2019 rok. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

Nr OR.VII.272.12.2019 pn. „Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury 

przy ul. Stalmacha 12 w  Raciborzu – etap III”. 

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

461100. 

Starosta poinformował, że w dniu 13 czerwca 2019 r. odbyło się otwarcie ofert na realizację 

zamówienia pn. „Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury                             

przy ul. Stalmacha 12 w  Raciborzu – etap III”. W przedmiotowym postępowaniu zostały 

złożone 2 oferty, przy czym kwota najkorzystniejszej oferty za realizację przedmiotu 

zamówienia wynosiła 174 886,61 zł brutto. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację 

zamówienia kwotę 169 341,54 zł brutto zabezpieczoną w budżecie Powiatu Raciborskiego  

w dziale 854, rozdziale 85407, § 6050. Uwzględniając dokonane zmiany w budżecie,  

o których wspomniał Skarbnik Powiatu, Referat Inwestycji i Remontów posiada dodatkowe 

środki finansowe na ww. cel.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie środków finansowych  

na sfinansowanie zamówienia publicznego OR.VII.272.12.2019 pn. „Termomodernizacja 

budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Stalmacha 12 w  Raciborzu – etap III”  

do kwoty 174 886,61 zł w dziale 854, rozdziale 85407, § 6050. 

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. likwidacji środków 

trwałych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”  

w Raciborzu. 

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

460697. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na likwidację w Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu niżej wymienionych środków 

trwałych, które znajdują się w ewidencji księgowej, a które nie są użytkowane: 

1) nagrzewnica SE06+PP15 Pantera zestaw z 2007 r. o wartości 3 900,00 zł, wartość 

umorzenia na dzień 14.06.2019 r. – 3 900,00 zł czyli 100%, 

2) komputer serwer typ I Dell stanowiący w księgach zestaw serwer – o wartości 12 990,00 zł 

z 12.01.2006 r., wartość umorzenia na dzień 14.06.2019 r. – 12 990,00 zł czyli 100%. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła informację o terminach posiedzeń komisji stałych Rady 

Powiatu Raciborskiego, które odbędą się w czerwcu 2019 r. 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 460408. 

 

Sekretarz Powiatu omówiła wnioski Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego  

z posiedzenia w dniu 12 czerwca 2019 r. wystosowane w ramach kontroli pn. „Kontrola  

nad sprawowaniem nadzoru właścicielskiego nad PKS w Raciborzu Sp. z o. o.”. 

Ww. wnioski znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 461315. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Naczelnikowi Wydziału Komunikacji i Transportu 

udzielić odpowiedzi na wnioski Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego  

z posiedzenia w dniu 12 czerwca 2019 r. 

 

Starosta przedstawił: 

1) opinię Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Powiatu 

Raciborskiego z posiedzenia w dniu 17 czerwca 2019 r., która znajduje się w systemie 
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informatycznym Mdok pod numerem UID 461084, 

2) informację o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego, które odbyło 

się  w dniu 24 czerwca 2019 r. o godz. 09.00 w Starostwie Powiatowym w Raciborzu 

(budynek A, parter, pok. nr 4). 

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

461673. 

 

Nawiązując do ustaleń z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 28 maja br. 

Wicestarosta omówił informację pt.: „Liczba łóżek na wybranych oddziałach Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu według stanów na dzień 28 lutego 2019 r.  

i 1 marca 2019 r.” oraz „Wybrane wskaźniki statystyczne dla oddziałów Szpitala Rejonowego 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu za miesiące: styczeń-maj 2019 r.”, która została 

przygotowana przez Kierownika Referatu Spraw Społecznych 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 460186. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją dot. przyjmowania pacjentów  

na wybranych oddziałach Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu,  

na których zgodnie z Uchwałą Nr IV/43/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 stycznia 

2019 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 

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

zmniejszenia ilości łóżek. Z przedstawionej informacji wynika, że liczba osobodni  

na poszczególnych oddziałach, o których mowa wcześniej utrzymuje się na porównywalnym 

poziomie. 

 

Ad. 4 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu do określenia realizacji Uchwały 

Nr VIII/65/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie udzielenia 

dotacji na zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana okien budynku plebanii Rzymsko-Katolickiej 

Parafii pw. Wszystkich Świętych w Bieńkowicach”. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Promocji  

i Rozwoju Powiatu odpowiedzialny za jej realizację.  
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

459332. 

 

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

4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa do określenia realizacji 

Uchwały Nr VI/57/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego dla Gminy Pietrowice 

Wielkie na realizację zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji 

ekologicznej – uzupełnienie. Jednocześnie przyjął informację o prawidłowym wykorzystaniu 

i rozliczeniu dotacji. 

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

461398. 

 

Ad. 5 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2019 – 2032, dodając, że w stosunku do wersji projektu omawianego podczas 

posiedzenia w dniu 12 czerwca br. zmieniły się jedynie kwoty końcowe, a nie uległ zmianie 

wykaz przedsięwzięć do WPF. O powyższym poinformuje członków Komisji Budżetu, 

Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego w trakcie posiedzenia  

w dniu 26 czerwca 2019 r. 

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

458697. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2019 – 2032 oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję  

w dniu 27 czerwca 2019 r. 

Jednocześnie Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że zwróci się z prośbą  

do Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego o ujęcie w porządku obrad sesji Rady 

Powiatu Raciborskiego w dniu 27 czerwca 2019 roku nowej wersji projektu uchwały Rady 
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Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2019 – 2032 i jednocześnie wycofanie z porządku obrad  

ww. projektu przekazanego pismem nr OR.IV.0022.3.6.2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. 

 

W końcowej części posiedzenia Starosta wręczył powierzenie funkcji: Dyrektora 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach Rafałowi Lazarowi oraz Dyrektora 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu Łukaszowi Kandziorze.  

Jednocześnie Starosta w imieniu swoim i zebranych życzył ww. Dyrektorom samych 

sukcesów w kierowaniu placówkami.  

 

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 25 czerwca 2019 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 25 czerwca 2019 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach przy ul. Szkolnej 2. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu przy ul. Jana 14. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki  

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności Powiatu 

Raciborskiego przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia dyrektora jednostki  

do składania oświadczeń woli związanych z realizowaniem bieżącej działalności Powiatu 

Raciborskiego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Raciborzu. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyznaczenia nauczyciela 

zastępującego dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu  

w przypadku jego nieobecności. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu Panu Pawłowi Ptakowi  

do realizacji projektu pn. „Praktyki zagraniczne - wyrównywanie szans młodzieży  

na rynku pracy” w ramach programu Erasmus+. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu  

Panu Jackowi Kąskowi do realizacji projektu pn. „Praktyki zagraniczne najlepszym 

początkiem Twojej kariery zawodowej” w ramach programu Erasmus+. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2019 rok. 

11. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia Wicestarosty  

Marka Kurpisa do reprezentowania Powiatu Raciborskiego na Zwyczajnym 

Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą - Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu w dniu 27 czerwca 2019 r. 


