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OR.IV.0022.1.33.2019 

 

PROTOKÓŁ  NR 39/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 8 sierpnia 2019 r.  

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, 47 – 400 Racibórz 

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Grzegorz Swoboda. Przewodniczący posiedzenia 

stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego  

do podejmowania uchwał.  

Starosta wyznaczył Członków Zarządu, Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu  

do zreferowania poszczególnych punktów porządku posiedzenia, zgodnie z podziałem 

kompetencji w zakresie nadzoru i koordynacji spraw prowadzonych w komórkach 

organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu i jednostkach organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego.  

Starosta rozszerzył porządek posiedzenia o dodatkową kartę informacyjną Referatu 

Spraw Społecznych w sprawie przyjęcia lub nieprzyjęcia do realizacji przez Zarząd Powiatu 

Raciborskiego oferty Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną z siedzibą w Warszawie dotyczącej wsparcia realizacji zadania publicznego  

pn. „Nasze wspólne dyskoteki” i udzielenia w trybie pozakonkursowym dotacji na wsparcie 

realizacji ww. zadania publicznego. Jednocześnie przekazał, że w posiedzeniu udział wezmą: 

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością Damian Knura oraz Naczelnik Wydziału Komunikacji  

i Transportu Andrzej Chwalczyk.  

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. 
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TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 38/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 31 lipca 2019 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

 

Starosta przekazał, że w dniu dzisiejszym w tut. Starostwie będzie miało miejsce podpisanie 

umowy na przebudowę blisko kilometrowego odcinka drogi powiatowej w Bieńkowicach  

(ul. Bojanowska). W imieniu Województwa Śląskiego umowę podpisze Beata Białowąs 

Członek Zarządu oraz Jerzy Motłoch Dyrektor Wydziału Terenów Wiejskich, a w imieniu 

Powiatu Raciborskiego – Starosta Grzegorz Swoboda oraz Członek Zarządu  

Ewa Lewandowska. Wartość pozyskanego dofinansowania na modernizację drogi dojazdowej 

do gruntów rolnych to 248 750 tys. zł. Pracę mają ruszyć na koniec września br., a ich 

szacowana wartość to 574 383,05 zł. Niemal połowę środków pozyskano z województwa,  

a pozostałą po połowie pokryją powiat i gmina Krzyżanowice. Inwestycja jest realizowana  

w partnerstwie z gminą Krzyżanowice. 

Ponadto jak przekazał Starosta w dniu dzisiejszym nastąpi uroczyste podpisanie umów,  

w  ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”, z włodarzami gminami 

naszego powiatu (Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Pietrowice Wielkie, 

Rudnik), w którym uczestniczyć będzie Beata Białowąs – Członek Zarządu Województwa 

Śląskiego oraz Michał Woś – Minister ds. pomocy humanitarnej, pomysłodawca inicjatywy. 

 

Starosta poinformował, że kolejne planowane posiedzenie będzie miało miejsce  

w tut. Starostwie 20 sierpnia 2019 r. o godz. 08.00. 

 

Ad. 1 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

1 głosem wstrzymującym – przyjął Protokół Nr 38/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 31 lipca 2019 r. 

 



 

 

3 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Rady 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 

471917. 

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 dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 rok 

oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję w dniu 27 sierpnia 2019 r. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2019 – 2032. 

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

471919. 

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 dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2019 – 2032 oraz postanowił o jego skierowaniu na sesję  

w dniu 27 sierpnia 2019 r. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały  

nr XXXVII/358/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie 

przyjęcia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego  

dla Powiatu Raciborskiego. 

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

471568. 

Szczegółowych informacji w ww. sprawie udzielili obecni w tej części posiedzenia Prezes 

Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością Damian Knura oraz Naczelnik Wydziału Komunikacji  

i Transportu tut. Starostwa Andrzej Chwalczyk.  
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Prezes Zarządu przypomniał, że Rada Powiatu Raciborskiego w dniu 14 stycznia 2014 r. 

przyjęła plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego  

dla Powiatu Raciborskiego. Został on opracowany w zakresie linii komunikacyjnych 

przebiegających na obszarze Powiatu Raciborskiego. Powiatowy transport publiczny 

obsługuje 14 linii komunikacyjnych, obejmując obszar wszystkich gmin. Siatka połączeń 

zapewnia komunikację wszystkim sołectwom w kierunku centrum gminy oraz Raciborza.  

Na podstawie porozumienia Powiat Raciborski przejął zadania organizatora transportu  

na dwóch liniach wychodzących poza jego grancie: Racibórz-Lyski-Rydułtowy  

(przez Adamowice, Bogunice i Pstrążną) oraz Racibórz-Lyski-Rydułtowy (przez Raszczyce-

Żytną i Pstrążną).  

Projekt planu transportowego po aktualizacji obejmuje większą ilość linii komunikacyjnych, 

co w przyszłości pozwoli rozszerzyć zakres funkcjonowania powiatowego transportu 

publicznego – o ile pojawi się taka potrzeba. Nowe linie komunikacyjne przewidziano 

zarówno na obszarze Powiatu Raciborskiego (2 linie), jak i na obszarze powiatów sąsiednich  

– Rybnickiego, Wodzisławskiego, Głubczyckiego i Kędzierzyńsko-Kozielskiego (15 linii). 

Ujęcie nowych linii w projekcie planu transportowego nie obliguje organizatora  

do uruchamiania przewozów na tych liniach. Jednak bez ich zaplanowania uruchomienie 

przewozów nie będzie możliwe.  

Projekt planu transportowego został skonsultowany w trybie szczególnym, o którym mowa  

w art. 10 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym poprzez ogłoszenie w miejscowej 

prasie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie  

od 16 lipca 2019 r. do 6 sierpnia 2019 r. Plan transportowy uzgodniony został z Powiatem 

Głubczyckim, Kędzierzyńsko-Kozielskim, Rybnickim i Wodzisławskim w zakresie linii 

komunikacyjnych przebiegających na obszarach ich właściwości. 

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Andrzej Chwalczyk przekazał, że na sesji  

27 sierpnia br., oprócz wyżej omówionego projektu uchwały, zostanie przedstawiony materiał 

wiodący pt. „Transport publiczny na terenie Powiatu Raciborskiego w kontekście zadań 

powiatu”. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/358/2014 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia planu zrównoważonego 

rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Raciborskiego wniósł autopoprawki 

do tytułu, § 1 i uzasadnienia.  
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Po zmianie, 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 przyjęcia planu 

zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Raciborskiego 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 27 sierpnia 2019 r. 

Wicestarosta przekazał, że materiał wiodący oraz omawiany projekt uchwały zostanie 

szczegółowo przedstawiony na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji 

Rady Powiatu Raciborskiego, w którym dodatkowo wezmą udział Prezes Zarządu Damian 

Knura oraz Naczelnik Andrzej Chwalczyk. Z kolei podczas obrad Komisji Budżetu, 

Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego zostanie przedstawiona prezentacja  

dot. transportu publicznego na terenie Powiatu Raciborskiego w kontekście zadań powiatu.  

W związku z tym, iż posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa 

Rady Powiatu Raciborskiego będzie miało miejsce w Powiatowym Zespole ds. Orzekania  

o Niepełnosprawności w Raciborzu ww. tematy nie zostaną szerzej przedstawione  

na wspomnianym posiedzeniu. Powyższe uzgodniono z Przewodniczącymi ww. Komisji.  

Prezes Zarządu oświadczył, że sytuacja finansowa Spółki ustabilizowała się, co jest wynikiem 

składowym sprzedaży biletów oraz udzielanej pomocy finansowej przez gminy zgodnie  

z ustalonymi zasadami. 

W tym miejscu Prezes Zarządu Damian Knura oraz Naczelnik Andrzej Chwalczyk opuścili 

posiedzenie. 

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2019 rok (rezerwa).  

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

471580. 

Skarbnik Powiatu poinformował, że w przedmiotowym projekcie uchwały zmniejsza się plan 

rezerwy ogólnej o kwotę 33 500,00 zł i jednocześnie zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł plan 

wydatków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego, z przeznaczeniem na bieżącą 

działalność Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz zwiększa się o kwotę  3 500,00 zł plan 

wydatków będących w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych, z przeznaczeniem na wkład 

własny do zakupu stołu operacyjnego ortopedycznego wraz z wyposażeniem dla potrzeb 
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Centralnego Bloku Operacyjnego Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu,  

w związku z planowanym złożeniem wniosku przez Powiat Raciborski do Ministerstwa 

Sprawiedliwości.  

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 omówił 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 

471604. 

Na wniosek Skarbnika Powiatu, Zarząd Powiatu Raciborskiego wprowadził autopoprawkę  

do projektu uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2019 rok, polegającą na tym, że w Rozdziale 60014 dokonuje się 

przesunięcia w kwocie 100 000,00 zł w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg  

w Raciborzu, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa chodnika przy DP 3544S  

w Pogrzebieniu ul. Pamiątki”.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2019 rok, po wniesieniu autopoprawki 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. 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 

471572. 

Skarbnik Powiatu przekazał, że po przygotowaniu przedmiotowej karty informacyjnej 

otrzymał dodatkowe zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1  
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w Raciborzu.  

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 Spraw Społecznych dot. rachunku 

zysków i strat za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r., bilansu na dzień 30.06.2019 r., 

opisu sytuacji finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu  

na koniec czerwca 2019 r., wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji 

na dzień 30.06.2019 r. 

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

470111. 

Wicestarosta przekazał, że z przedstawionego zestawienia kosztów i przychodów wynika,  

iż na koniec czerwca bieżącego roku Szpital zanotował stratę w wysokości 3 013 246,00 zł, 

jest to strata o 1 202 626,00 zł niższa od straty w analogicznym okresie 2018 roku wynoszącej 

4 215 872,00 zł.  

Jak podkreślił Skarbnik Powiatu niższa wysokość straty wynika przede wszystkim  

z umorzenia (w czerwcu 2019 r.) przez Zarząd Powiatu Raciborskiego pożyczki w wysokości 

1 000 000,00 zł.  

Wicestarosta uzupełnił, iż uwzględniając amortyzację w wysokości 1 687 921,00 zł Szpital  

za II kwartały 2019 roku zanotował niedobór finansowy w wysokości 1 324 325,00 zł.  

W porównaniu z niedoborem po I kw. br. niedobór po II kw. zmalał o 1 262 673,00 zł. Jeżeli 

założyć, iż wielkość straty i amortyzacji nie zmieni się do dnia 31.12.2019 r. to Powiat 

Raciborski, w okresie od dnia 01.07.2020 r. do dnia 30.03.2021 r., musiałby pokryć stratę 

Szpitala w wysokości 1 324 325,00 zł lub do dnia 30.06.2021 r. podjąć uchwałę o likwidacji 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną dot. rachunku zysków i strat 

za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r., bilansu na dzień 30.06.2019 r., opisu sytuacji 

finansowej, zestawienia zobowiązań Szpitala Rejonowego w Raciborzu na koniec czerwca 

2019 r., wybranych wskaźników statystycznych dla oddziałów, etatyzacji na dzień 

30.06.2019 r. Jednocześnie postanowił o dalszym monitorowaniu sytuacji finansowej 

Szpitala. Ponadto przypomniał Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych, aby w przypadku 

spraw finansowych karty informacyjne przekazywane były do podpisu Skarbnikowi Powiatu. 
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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 25 lipca 2019 r. oraz analizy kwartalnej 

informacji o spółce za II kwartał 2019 r.  

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

470354. 

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

w dniu 25 lipca 2019 r. były:  

1) ukonstytuowanie się powołanej Rady Nadzorczej, 

2) bieżące sprawy finansowo-ekonomiczne,  

3) przyjęcie kwartalnej informacji o Spółce za II kwartał 2019 r., 

4) ustalenie treści umowy o świadczenie usług zarządzania dla Prezesa Zarządu 

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

z przyjętymi zasadami kształtowania wynagrodzeń Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o. – uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia 

Wspólników z dnia 4 lipca 2019 r. 

 

Zgodnie z oświadczeniem Prezesa Zarządu przedstawione dane o sytuacji finansowej Spółki 

stanowią tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. 

Wicestarosta przekazał, że Rada Nadzorcza w trakcie posiedzenia w dniu 25 lipca 2019 r. 

wybrała przewodniczącego Rady w osobie Rafała Jasińskiego, wiceprzewodniczącego Rady 

w osobie Aleksandry Miery-Spyry oraz sekretarza Rady w osobie Michaliny  

Staniszewskiej-Niestrój.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem nr 1/25.07./2019 z przebiegu 

posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu odbytego w dniu 25 lipca 2019 r.  

w siedzibie Spółki oraz przyjął kwartalną informację o Spółce za II kwartał 2019 r. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu  

dot. finansowania publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Raciborskiego  

w 2019 r. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 
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471749. 

Wicestarosta przypomniał, że w dniu 28 listopada 2018 r. Powiat Raciborski zawarł umowę  

o świadczenie usług publicznego transportu o charakterze użyteczności publicznej  

z operatorem wewnętrznym – PKS w Raciborzu Sp. z o.o. Umowa jest realizowana  

od 1 marca br. Zgodnie z założeniami przyjętymi na konwentach wójtów, gminy udzielają 

pomocy finansowej Powiatowi Raciborskiemu z przeznaczeniem na finansowanie kosztów 

rekompensaty dla operatora. Kwotę pomocy ustalono dla każdej gminy odrębnie  

wg proporcjonalnej ilości pracy przewozowej (tzw. wozokilometrów) wykonywanej na jej 

obszarze. W lutym br. zawarto stosowne porozumienia z siedmioma gminami  

(bez Raciborza). Pięć z nich zabezpieczyło planowaną kwotę pomocy w swych budżetach  

i zawarło umowy z Powiatem. Dwie, Kuźnia Raciborska i Nędza zabezpieczyły kwoty 

mniejsze i zastrzegły, że będą one sukcesywnie zwiększane wg rzeczywistych potrzeb: 

- Kuźnia Raciborska – planowano: 245 761,- zł – do tej pory zabezpieczono: 100 000,- zł; 

- Nędza – planowano: 198 404,- zł – do tej pory zabezpieczono: 83 603,- zł. 

 

Od dnia 1 marca 2019 r. Powiat realizuje zadania z zakresu publicznego transportu, wykorzy-

stując pomoc finansową gmin zgodnie z ustalonymi zasadami. Obecnie rozliczane są koszty 

obejmujące czerwiec 2019 r. Środki zabezpieczone do tej pory przez Kuźnię Raciborską  

oraz Nędzę praktycznie zostały wykorzystane. Istnieje realne zagrożenie, że przyznana do tej 

pory pomoc nie pokryje kosztów rekompensaty za lipiec. Mimo wielokrotnych monitów  

ze strony Starostwa oraz zapewnień włodarzy gmin, do dziś wartość pomocy przyznanej 

Powiatowi nie została zwiększona. 

W związku z faktem, że gminy Nędza oraz Kuźnia Raciborska zawiesiły przyznawanie 

pomocy finansowej na organizację transportu publicznego, z dniem 1 sierpnia br. zawieszono 

lub skrócono trasę łącznie 24 kursów autobusowych w kierunku tych gmin. Zmiany dotyczą  

8 kursów w dni powszednie oraz 16 kursów w soboty i niedziele. 

Sytuacja ta nakłada się na przeprowadzaną właśnie zmianę sposobu rozliczania pomocy 

udzielanej przez gminy. Zgodnie z ustaleniami konwentu wójtów z dnia 5 czerwca 2019 r.  

od sierpnia br. pomoc ma być rozliczania wg faktycznych kosztów i przychodów 

generowanych na liniach w poszczególnych gminach a nie jak do tej pory wg proporcjonalnej 

ilości pracy przewozowej.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. finansowania 

publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Raciborskiego w 2019 r. wyraził 
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zgodę na przygotowanie dalszych ograniczeń w kursowaniu autobusów na liniach 

obsługujących gminy Kuźnia Raciborski i Nędza oraz wprowadzenie ich w życie  

od dnia 1 września br. z jednoczesnym zachowaniem kursów dochodowych. 

 

Wicestarosta zaprezentował pismo Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu  

nr NGF/60/07/19 z dnia 30 lipca 2019 r. (data wpływu do tut. Starostwa 31 lipca 2019 r.)  

dot. zmiany terminu przygotowania roboczej wersji programu naprawczego z końca lipca  

na 6 września 2019 r. Przypomniał, że Dyrektor został zobowiązany do przygotowania 

programu naprawczego, który będzie realizowany wariantowo: 

1) tylko w oparciu o dochody własne lecznicy, bez wsparcia finansowego jego realizacji 

przez Powiat, 

2) ze wsparciem Powiatu wzorem lat ubiegłych. 

  

Jak poinformował Dyrektor powyższa prośba podyktowana jest brakiem informacji ze strony 

NFZ jak będzie wyglądało finansowanie w drugim półroczu 2019 r. w związku z tym nie jest 

w stanie oszacować i przygotować obu wariantów programu.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 470733. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Szpitala Rejonowego 

w Raciborzu nr NGF/60/07/19 z dnia 30 lipca 2019 r. (data wpływu do tut. Starostwa 31 lipca 

2019 r.) wyraził zgodę na zmianę terminu przygotowania roboczej wersji programu 

naprawczego w formie dwuwariantowej z końca lipca na 23 sierpnia 2019 r.  

 

Wicestarosta przedstawił dodatkową kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych  

w sprawie przyjęcia lub nieprzyjęcia do realizacji przez Zarząd Powiatu Raciborskiego oferty 

Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą  

w Warszawie dotyczącej wsparcia realizacji zadania publicznego pn. „Nasze wspólne 

dyskoteki” i udzielenia w trybie pozakonkursowym dotacji na wsparcie realizacji ww. zadania 

publicznego. 

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

471911.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego nie przyjął oferty Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą w Warszawie dot. wsparcia realizacji zadania 

publicznego pn. „Nasze wspólne dyskoteki” ze względu, iż oferta została złożona  
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na niewłaściwym wzorze, który obowiązywał do dnia 28 lutego br. oraz na fakt, że Referat 

Spraw Społecznych nie posiada w budżecie na 2019 r. zabezpieczonych środków 

przeznaczonych na udzielenie dotacji na realizację zaproponowanego zadania. 

 

Starosta poinformował, że w dniu 7 sierpnia br. wziął udział w spotkaniu w Starostwie 

Powiatowym w Gliwicach, w trakcie którego przedstawiono prezentację o klastrze energii 

Powiatu Gliwickiego „Przyjazna energia w powiecie gliwickim”. Cele klastra  

to m.in. redukcja niskiej energii – poprawa jakości powietrza, rozwój i wykorzystanie 

lokalnych zasobów energetycznych, poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie 

ubóstwa energetycznego społeczeństwa lokalnego. Przyszłość klastra to związek 

międzygminno-powiatowy, który będzie mógł objąć realizację takich zadań jak: pomoc  

przy tworzeniu wniosków „czyste powietrze” oraz dotacji RPO i kredytów BOŚ, opracowanie 

systemu ofert dla mieszkańców na budowy OZE.  

W trakcie spotkania zebrani zapoznali się również z prezentacją klastra energii „Żywiecka 

Energia Przyszłości”, który powołano 9 lutego 2017 r., poprzez podpisanie umowy cywilno  

– prawnej, dotyczącej współpracy uczestników. Umowę podpisało ponad 20 podmiotów,  

w tym Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, który pełni rolę Lidera Klastra, 

Starostwo Powiatowe, samorządy gminne, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 

jako reprezentant środowiska naukowego, lokalni przedsiębiorcy oraz firmy z branży 

energetycznej i IT.  

Jak przekazał Starosta propozycja powołania klastra energii Powiatu Gliwickiego spotkała się 

z akceptacją ościennych powiatów, w tym m.in. Rybnickiego, Mikołowskiego, 

Tarnogórskiego (z wyjątkiem Wodzisławskiego). W związku z powyższym Starosta 

zaproponował podpisanie listu intencyjnego na rzecz utworzenia powiatowo-gminnego 

związku „Śląska energia”, którego celem będzie zwiększenie konkurencyjności  

i efektywności ekonomicznej lokalnej gospodarki oraz zapewnienie bezpieczeństwa 

energetycznego w wyniku realizacji działań na rzecz odnawialnych źródeł energii. 

Jednocześnie przekazał, że kwestiami organizacyjnymi w przedmiotowej sprawie zajmować 

się będzie Sekretarz Powiatu. 

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

0 głosów wstrzymujących – wyraził zgodę na podpisanie listu intencyjnego na rzecz 

utworzenia powiatowo-gminnego związku „Śląska energia”.  
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Starosta poinformował, że po podpisaniu listu intencyjnego, które ma nastąpić 26 sierpnia 

2019 r., zostanie on zgłoszony Zarządowi Województwa Śląskiego dla dalszych uzgodnień  

na poziomie programów operacyjnych, w późniejszym terminie zostanie utworzony 

powiatowo-gminny związek, który będzie działał na wzór klastra energii „Żywiecka Energia 

Przyszłości”.  

 

Starosta poinformował o spotkaniu z Prezesem Zarządu Izby Gospodarczej w Wodzisławiu 

Śląskim Krzysztofem Dybcem poświęconym zapoznaniu się z propozycją podpisania 

memorandum o współpracy, które pozwoli na zwiększenie aktywności pomiędzy polską  

i czeską stroną, ułatwi działania na rzecz wsparcia jednostek samorządu terytorialnego  

przez przedsiębiorców oraz aktywizację środowiska biznesowego.  

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął do wiadomości informację przekazaną 

przez Starostę.  

 

Starosta polecił, aby do Członków Zarządu została przekazana informacja nt. stanu realizacji 

poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz stanu realizacji remontów i inwestycji w szkołach  

i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski.      

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Inspektor  

w Wydziale Organizacyjnym  

 

Magdalena Powązka 

 

Prowadzący posiedzenie: 

Starosta  

 

Grzegorz Swoboda  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 8 sierpnia 2019 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 8 sierpnia 2019 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2019 rok (rezerwa).  

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

Powiatu Raciborskiego na 2019 rok.  


