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OR.IV.0022.1.40.2019 

 

PROTOKÓŁ  NR 46/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 01 października 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. Jednocześnie poinformował o nieobecności Członka Zarządu 

Józefa Stukatora. 

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 wnioski oraz zawiadomienie Komisji 

Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 30.09.2019 r.         

          Powyższa propozycja spotkała się z akceptacją zebranych. Ponadto Starosta 

poinformował, że w posiedzeniu weźmie udział Pan Damian Knura Prezes PKS Sp. z o.o., 

Pan Andrzej Chwalczyk Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu oraz Pan Rajmund 

Ignacy Kierownik Referatu Transportu Drogowego. 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 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 45/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 24 września 2019 r.   

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

 

Starosta poinformował, że kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się 08 października br.  

w tut. Starostwie o godz. 8:00. 

 

Ad. 1 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących się – przyjął Protokół Nr 45/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 24 września 2019 r. 

 

Ad. 2 

Na wstępie Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

powiatowych na terenie powiatu raciborskiego  

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

481511 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu raciborskiego oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 29 października br. 

 

Ad. 3 

Skarbnik Powiatu przedstawił 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 

483420. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 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 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

Skarbnik Powiatu omówił 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 

483422. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 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 zmiany 

planów finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych 

Powiatu Raciborskiego na 2019 rok. 

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

483421. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego 

na 2019 rok. 

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

 

Starosta przedstawił Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 

powiatowych na terenie powiatu raciborskiego. 

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

481517. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości 

stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu raciborskiego. 

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

 

Ad. 4 

Starosta w imieniu swoim oraz zebranych przywitał na posiedzeniu Prezesa PKS Sp. z o.o., 

Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu oraz Kierownika Referatu Transportu 

Drogowego. 

Naczelnik Andrzej Chwalczyk omówił kartę informacyjną Wydziału Komunikacji  

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

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. z dnia 19 września 2019 r.  

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

482915. 

Poinformowano, że przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej PKS Sp. z o. o. w dniu  

19 września 2019 r. było:  

1) przedstawienie przez Zarząd bieżącej sytuacji ekonomiczno – finansowej Spółki na 

koniec sierpnia 2019 r. wraz z odniesieniem do stanu zaawansowania przyjętego Planu 

Rzeczowo – Finansowego na rok 2019,  

2) prognoza wyniku finansowego Spółki na koniec roku obrotowego 2019, 

3) przedstawienie informacji przez Zarząd z przeprowadzonego postępowania w zakresie 

finansowania kredytu na sfinansowanie podatku VAT od wniesionego raportu przez 

Powiat Raciborski wraz z uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej oferty wybranego 

przez Zarząd banku, 

4) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zaciągnięcie przez Zarząd Spółki 

kredytu na zapłatę podatku od towarów i usług od raportu wniesionego przez Powiat 

Raciborski.  

Powiadomiono również, że dane dot. sytuacji ekonomicznej spółki zostały przekazane do 

analizy do Wydziału Finansowego tut. Starostwa. Zgodnie z oświadczeniem Prezesa Zarządu 

PKS Sp. z o.o. przedstawione dane o sytuacji finansowej spółki stanowią tajemnicę 

przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem z posiedzenia Rady Nadzorczej 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. z dnia 19 września 2019 r.   

 

Naczelnik Andrzej Chwalczyk 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 

482985. 

W wyniku przeprowadzonej dyskusji poinformowano, 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.  

W dniu 20 sierpnia operator złożył w Starostwie wniosek o wypłatę rekompensaty za lipiec 

br. ponieważ gminy Nędza i Kuźnia Raciborska wbrew pierwotnym zapowiedziom nie 

zabezpieczyły pełnej kwoty dofinansowania, a środki jakimi dysponuje obecnie Powiat są 

niewystarczające do uregulowania rekompensaty za lipiec. Pismem z dnia 10 września Powiat 

zwrócił się do operatora z wnioskiem o rozłożenie płatności rekompensaty za lipiec na dwie 

raty po czym operator wyraził zgodę na odroczony termin płatności. W dniu 18 września 

operator złożył wniosek o wypłatę rekompensaty za sierpień. Obecnie trwa weryfikacja 

wniosku, po której Powiat zostanie obciążony fakturą. Środki zabezpieczone przez Powiat  

i gminy (z wyjątkiem Nędzy i Kuźni Raciborskiej) wystarczą na pokrycie zobowiązania 

umownego, jednak okazałyby się niewystarczające do pokrycia całej rekompensaty za 

sierpień.  

  

Zarząd Powiatu wstępnie zapoznał się w/w kartą informacyjną, jednak postanowił, że 

powróci do dyskusji w tym temacie i szczegółowego omówienia w/w karty informacyjnej po 
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najbliższym Konwencie Starosty, Prezydenta, Burmistrzów i Wójtów, który to odbędzie się 

09 października 2019 r. 

 

Starosta przedstawił wnioski Komisji Rewizyjnej z posiedzenia w dniu 30 września 2019 r., 

które znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID 484125. 

W wyniku przeprowadzonej dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił: 

1) Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów udzielić odpowiedzi na wniosek nr 1,we 

współpracy z Wydziałem Finansowym oraz z Wydziałem Organizacyjnym, 

2) Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych odpowiedzieć na wniosek nr 2, gdzie 

szczegółowych informacji udzieli Wicestarosta. 

 

Sekretarz Powiatu poinformowała o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Raciborskiego VI kadencji, które  odbędzie się w dniu 08 października 2019 r. o  godz. 08:30  

w Starostwie Powiatowym w Raciborzu (budynek A, parter). 

W/w informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 484132. 

 

Ewa Lewandowska zaproponowała aby pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami 

zastanowili się i opracowali propozycję sposobu nadzorowania, kontroli lub wizyt 

monitorująco - sprawdzających nieruchomości oddanych pod najem czy też dzierżawę  

w kontekście realizacji wymogów zawartych w umowach a należących do mienia Powiatu 

Raciborskiego. Zarząd Powiatu zaakceptował przedstawioną propozycję, po czym wydał takie 

polecenie Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Specjalista  

w Wydziale Organizacyjnym  

 

Sylwia Sitarz                                                                 Prowadzący posiedzenie: 

         Starosta  

 

Grzegorz Swoboda  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 01 października 

2019 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 01 października 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 zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2019 rok. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości 

stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu 

raciborskiego. 

 

 

 


