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OR.IV.0022.1.1.2020 

 

PROTOKÓŁ  NR 59/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 14 stycznia 2020 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. Ze względów organizacyjnych posiedzenie rozpoczęło się 

wcześniej, niż planowano, tj. o godz. 10.40.  

Jednocześnie Starosta przywitał serdecznie wszystkich zebranych na pierwszym 

posiedzeniu w 2020 r.   

Starosta poinformował o nieobecności Wicestarosty Marka Kurpisa oraz Skarbnika 

Powiatu Romana Nowaka.  

Starosta wyznaczył Członków Zarządu, Sekretarza Powiatu, Zastępcę 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 materiały dodatkowe, które omówione 

zostaną szczegółowo w pkt 6 protokołu, tj. o: 

1) kartę informacyjną Wydziału Geodezji dot. zwiększenia środków finansowych  

na sfinansowanie zamówienia pn. „Wykonanie usługi w postaci projektu operatu 

opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki 

ewidencyjnej 241104_2 Krzyżanowice, obręby ewidencyjne: 0005 Nowa Wioska, 

0006 Owsiszcze, 0007 – obiekt I, 0008 Rudyszwałd – obiekt II oraz 0010 Zabełków – 

obiekt III, dla jednostki ewidencyjnej 241103_5 Krzanowice, obszar wiejski, obręb 

ewidencyjny: 0004 Pietraszyn – obiekt IV zwanego dalej Projektem wraz z udziałem 

w procedurze wyłożenia ww. Projektu.”,  
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2) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych  

na terenie powiatu raciborskiego ze zm., 

3) informację o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego  

VI kadencji w dniu 16 stycznia 2020 r. o  godz. 08:00 w Starostwie Powiatowym  

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

 

  Ponadto Starosta poinformował, że w końcowej części posiedzenia udział weźmie 

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu Damian Knura, celem omówienia karty 

informacyjnej dot. zapoznania się z protokołem z posiedzenia Rady Nadzorczej 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. z dnia 20 grudnia 2019 r. 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za,  

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

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 58/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 30 grudnia 2019 r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

6. Materiały dodatkowe.  

7. Karta informacyjna Wydziału Komunikacji i Transportu dot. zapoznania się z protokołem 

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

z dnia 20 grudnia 2019 r. – referuje Prezes Zarządu Damian Knura. 

 

Starosta poinformował, że kolejne planowane posiedzenie będzie miało miejsce  

w tut. Starostwie 28 stycznia 2020 r. o godz. 08.00.  
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Ad. 1 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

1 głosem wstrzymującym – przyjął Protokół Nr 58/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 30 grudnia 2019 r., po zgłoszeniu wniosku o poprawienie drobnego 

błędu literowego na str. 6. 

 

Ad. 2 

 

Zastępca Skarbnika Powiatu Dominika Budzan zapoznała zebranych z projektem uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2020 – 2032. 

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

510360. 

Zastępca Skarbnika Powiatu poinformowała, że po przygotowaniu projektów uchwał Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2020 – 2032 oraz w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2020 rok otrzymała dodatkowe pismo Geodety Powiatowego  

dotyczące wprowadzenia zmian. Mając na uwadze powyższe, zaproponowała wprowadzenie 

do przedmiotowych projektów uchwał autopoprawek polegających na:  

 

1) zwiększeniu o kwotę 62 020,00 zł planu dochodów Wydziału Geodezji z tytułu wpłat 

przez uczestników scalania gruntów, którzy otrzymali grunty o wyższej wartości  

niż posiadali przed scalaniem, 

2) zwiększeniu o kwotę 62 020,00 zł planu wydatków będących w dyspozycji Wydziału 

Geodezji, z przeznaczeniem na dopłaty uczestnikom scalania gruntów, którzy otrzymali 

grunty o niższej wartości niż posiadali przed scalaniem. 

 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2020 – 2032 oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  
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w dniu 28 stycznia 2020 r., po wniesieniu przez Zastępcę Skarbnika Powiatu autopoprawek 

zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

 

Zastępca Skarbnika Powiatu omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

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

510359. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok 

oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 28 stycznia 2020 r., po wniesieniu  

przez Zastępcę Skarbnika Powiatu autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia 

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu raciborskiego. 

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

509536. 

Starosta przypomniał, że przedmiotowy projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu  

w dniu 26 listopada 2019 r.  

Realizując postanowienia art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo 

farmaceutyczne (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 499 ze zm.) Zarząd wystąpił do Prezydenta, 

Burmistrzów, Wójtów Gmin Powiatu Raciborskiego oraz Śląskiej Izby Aptekarskiej o opinię 

na temat projektu rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych. 

Wszyscy opiniujący pozytywnie zaopiniowali przedłożony projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  

na terenie powiatu raciborskiego.  

Działając w oparciu o Uchwałę Nr III/29/2018 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu  

lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów 

aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji 
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(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r., poz. 8283) Zarząd skierował ww. projekt uchwały Rady  

do konsultacji. 

Konsultacje przeprowadzono w formie pisemnego i elektronicznego wyrażenia opinii  

w terminie od 9 do 16 grudnia 2019 r. Osobą upoważnioną do kontaktu z organizacjami 

pozarządowymi był Kierownik Referatu Spraw Społecznych. 

Żadna z organizacji pozarządowych nie wzięła udziału w konsultacjach.  

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  

na terenie powiatu raciborskiego oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję  

w dniu 28 stycznia 2020 r. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. 

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

508546. 

Sekretarz Powiatu przypomniała, że dnia 16 grudnia 2019 r. przedstawiciel Wydziału 

Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach zgłosił pracownikowi 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu uwagi co do Uchwały Nr XIII/115/2019 w sprawie 

programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi  

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. Powyższą informację 

przedstawiono na posiedzeniu Zarządu w dniu 18 grudnia 2019 r. Uznając zasadność 

otrzymanych uwag, Zarząd zobowiązał się, iż na styczniowej sesji zostanie zaproponowana 

zmiana Programu współpracy, stanowiącego załącznik do przywołanej powyżej uchwały. 

Użyty w § 12, § 18 i Załączniku nr 4 do Programu w różnej liczbie i różnych przypadkach 

wyraz „ocena” zastępuje się użytym w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku 

wyrazem „opinia”, gdyż art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie stanowi, iż „organ administracji publicznej ogłaszający 

otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert”. 

Zgodnie z art. 15 ust. 2f do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu 
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ofert stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące wyłączenia 

pracownika, w związku z czym w Programie uchylono § 18 ust. 7, § 19, Załącznik nr 2  

do Programu, a § 12 ust. 2 otrzymał brzmienie „2. Przewodniczący i członkowie komisji 

konkursowej, po zapoznaniu się z wykazem złożonych ofert, składają oświadczenie, którego 

wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Programu.”. 

Działając w oparciu o Uchwałę Nr III/29/2018 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu  

lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów 

aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji 

(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r., poz. 8283) ww. projekt uchwały należy skierować  

do konsultacji. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej programu współpracy Powiatu 

Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

na 2020 rok oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 28 stycznia 2020 r. 

 

Ad. 3 

 

Zastępca Skarbnika Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

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

510035. 

Zastępca Skarbnika Powiatu omówiła szczegółowo uzasadnienie do zaproponowanych zmian 

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok, zwracając uwagę na przesunięcie kwoty  

5 060,00 zł w planie wydatków II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza  

w Raciborzu, z przeznaczeniem na remont sanitariatów uczniowskich.  

Przypomniała, że Zarząd Powiatu Raciborskiego na posiedzeniu w dniu 30 grudnia 2019 r. 

analizował pismo Wicedyrektora w przedmiotowej sprawie i postanowił, że do jego 

ponownego omówienia powróci w styczniu 2020 r.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

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

Raciborskiego na 2020 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Zastępca Skarbnika Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej  

oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2020. 

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

510038. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 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 2020. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Zastępca Skarbnika Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego  

do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2020. 

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

509412. 

Zastępca Skarbnika Powiatu poinformowała, że zgodnie z upoważnieniem udzielonym  

w Uchwale Nr XIV/118/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 19 grudnia 2019 r.  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2020-2032, 

Zarząd Powiatu Raciborskiego jako organ wykonawczy może przyznać kierownikom 

jednostek budżetowych upoważnienie do zaciągania zobowiązań: 

 

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, 

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest 

niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu Raciborskiego i których płatności 

wykraczają poza rok budżetowy. 

 

Przeniesienie części kompetencji Zarządu Powiatu Raciborskiego na kierowników 

powiatowych jednostek organizacyjnych jest niezbędne do zapewnienia ciągłości działania 
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jednostek oraz do prawidłowego działania w zakresie wydatków budżetowych 

wykraczających poza rok budżetowy 2020. 

Zastępca Skarbnika Powiatu zwróciła uwagę na fakt, że w przedmiotowym projekcie uchwały 

upoważnienie przyznaje się kierownikom jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego,  

a w razie ich nieobecności osobom zastępującym (upoważnienie określono stanowiskowo). 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników jednostek 

budżetowych Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań wykraczających  

poza rok budżetowy 2020. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Zastępca Skarbnika Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego  

do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych związanych  

z realizacją zadań jednostki w roku 2020. 

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

509415. 

Zastępca Skarbnika Powiatu poinformowała, że zgodnie z upoważnieniem udzielonym  

w Uchwale Nr XIV/119/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 19 grudnia 2019 r.  

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2020 rok, Zarząd Powiatu 

Raciborskiego jako organ wykonawczy może przyznać kierownikom samorządowych 

jednostek budżetowych upoważnienie do dokonywania przeniesień (w ramach rozdziału)  

w planie wydatków bieżących i majątkowych w obrębie danej grupy wydatków związanych  

z realizacją zadań jednostki w roku 2020, ustalając jednocześnie wyraźnie granice takich 

upoważnień. 

W przygotowanym projekcie uchwały zaproponowano, aby przekazać upoważnienie 

jednostkom budżetowym Powiatu Raciborskiego do dokonywania w roku 2020 przeniesień 

(w ramach rozdziału) w planie wydatków bieżących i majątkowych w obrębie grup: 

 

1) „Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych”  

z wyłączeniem paragrafów 4260, 4270, 4440, 

2) „Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 

pkt.2 i 3 ustawy”. 
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Przeniesienie tej części kompetencji Zarządu Powiatu Raciborskiego na kierowników 

powiatowych jednostek budżetowych jest niezbędne dla prawidłowego działania w zakresie 

wydatków budżetowych oraz jednoznacznie określi odpowiedzialność kierowników jednostek 

wymienionych w uchwale.  

Podobnie, jak w poprzednim projekcie uchwały, upoważnienie przyznaje się kierownikom 

jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego, a w razie ich nieobecności osobom 

zastępującym (upoważnienie określono stanowiskowo). 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników jednostek 

budżetowych Powiatu Raciborskiego do dokonywania przeniesień w planie wydatków 

bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań jednostki w roku 2020. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Zastępca Skarbnika Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego  

do umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności cywilnoprawnych 

przypadających jednostce. 

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

509421. 

Zastępca Skarbnika Powiatu przekazała, że zgodnie z § 4 ust. 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,  

Zarząd Powiatu Raciborskiego może upoważnić kierowników jednostek organizacyjnych 

Powiatu do umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania należności na raty, jeżeli 

należność wobec jednostek nie przekracza kwoty 5 000,00 zł. 

Upoważnienie kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie umarzania, odraczania 

terminu spłaty lub rozkładania należności na raty pozwoli na przeprowadzenie prawnych 

procedur likwidacji należności, a także dostosowanie toku ich windykacji do sytuacji 

prawnej, majątkowej i osobistej dłużników. Aktualnie opracowano nowy tekst uchwały,  

w której upoważnienie określono stanowiskowo. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie upoważnienia kierowników jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego do umarzania, odraczania terminu spłaty  

lub rozkładania na raty należności cywilnoprawnych przypadających jednostce. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru 

najkorzystniejszej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania 

publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu promocji i ochrony zdrowia. 

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

510608. 

Starosta poinformował, że Komisja konkursowa do oceny ofert złożonych w ramach 

otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu promocji  

i ochrony zdrowia pn. „Psychologiczna opieka nad chorym, rodziną pacjenta w czasie 

choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem pracowników hospicjum  

w latach 2020 – 2022” dokonała oceny ofert złożonych w ramach konkursu.  

W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 20 grudnia 2019 r. do godz. 14
00

 wpłynęła oferta 

Hospicjum im. Św. Józefa Zespół Opieki Paliatywnej w Raciborzu – 18 grudnia 2019 r. 

W wyniku dokonania oceny formalnej Komisja konkursowa stwierdziła, iż złożona oferta 

spełnia wymogi formalne konkursu.  

Następnie Komisja konkursowa dokonała oceny merytorycznej złożonej oferty, w oparciu  

o kryteria określone w Zasadach konkursu. Oferta otrzymała 154 punkty na 172 punkty 

możliwe do otrzymania. Minimalna liczba punktów kwalifikująca organizację do otrzymania 

dotacji wynosiła 104 punkty.  

W związku z powyższym Komisja konkursowa proponuje powierzyć realizację 

wspomnianego powyżej zadania Hospicjum im. Św. Józefa Zespół Opieki Paliatywnej  

w Raciborzu. 

Ww. informacja Przewodniczącego Komisji konkursowej znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 510495. 

Starosta przekazał, że w ww. projekcie uchwały zaproponowano, aby wybrać ofertę 

Hospicjum im. Św. Józefa Zespół Opieki Paliatywnej w Raciborzu, jako najkorzystniejszą  

do realizacji zadania publicznego pod nazwą „Psychologiczna opieka nad chorym, rodziną 
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pacjenta w czasie choroby i w okresie żałoby oraz nad zespołem pracowników hospicjum  

w latach 2020 – 2022”.  

Zadanie, o którym mowa powyżej realizowane będzie od dnia 20 stycznia 2020 r.  

do dnia 31 grudnia 2022 r. 

Jednocześnie przyznaje się Hospicjum im. Św. Józefa Zespół Opieki Paliatywnej  

w Raciborzu dotację w wysokości 12 000,00 zł na realizację w 2020 r. ww. zadania. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty  

w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu promocji i ochrony zdrowia. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Raciborzu  

przy ul. Grzonki 1 na 2020 rok. 

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

508310. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego nie podjął uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Raciborzu przy ul. Grzonki 1 na 2020 rok, 

postanawiając, że do jej omówienia powróci na kolejnym posiedzeniu. W związku  

z powyższym polecił Kierownikowi Referatu Spraw Społecznych przygotować krótką 

informację nt. zaproponowanych zmian w planie pracy w stosunku do roku 2019. 

 

Sekretarz Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej 

zmiany uchwały w sprawie programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. 

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

508551. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej zmiany uchwały w sprawie programu 
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współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

nieodpłatnego nabycia na rzecz Powiatu Raciborskiego części nieruchomości położonej  

w Kornicach stanowiącej własność Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Kornicy. 

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

509858. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz 

Powiatu Raciborskiego części nieruchomości położonej w Kornicach stanowiącej własność 

Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Kornicy. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Ad. 4 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. sprawozdania z wysokości 

średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  

w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Raciborski w 2019 r. 

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

510050. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego dokonał analizy poniesionych w 2019 r. wydatków  

na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat 

Raciborski, w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 

ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli  

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, z której wynika, że nie zachodzi 

konieczność wypłaty jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli z uwagi  

na osiąganie przez nauczycieli zatrudnionych w powiatowych jednostkach oświatowych 

średnich wynagrodzeń, określonych w Karcie Nauczyciela oraz rozporządzeniach 

wykonawczych.  
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Wobec powyższego Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Edukacji przedłożyć 

sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Raciborski  

w 2019 r. Radzie Powiatu Raciborskiego, regionalnej izbie obrachunkowej, dyrektorom 

podległych szkół i placówek oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli 

w terminie 7 dni od daty sporządzenia. 

 

Ponadto Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Edukacji przygotować 

na jedno z kolejnych posiedzeń informację o strukturze zatrudnienia w Międzyszkolnym 

Ośrodku Sportowym w Raciborzu z podziałem na rodzaje umów (o pracę/zlecenie/inne). 

Dodatkowo informacja powinna zawierać wskazanie pracowników, dla których MOS jest 

jedynym pracodawcą, ewentualnie miejsce podstawowego zatrudnienia pracowników. 

 

 

Starosta przypomniał, że w trakcie posiedzenia w dniu 18 grudnia 2019 r. zapoznał zebranych 

z Uchwałą Nr 269/XVII/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie 

wystąpienia z apelem do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie kompleksowych działań 

rekompensujących samorządom znaczne ubytki dochodów z tytułu m.in. obniżenia stawek 

podatku PIT. Zgodnie z ustaleniami do omówienia powyższej sprawy Zarząd powrócić miał  

na jednym z posiedzeń w styczniu 2020 r.  

Starosta poinformował, że na posiedzeniu Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu 

Zachodniego Województwa Śląskiego w Rybniku w dniu 13 stycznia 2020 r. ustalono,  

że zostanie wypracowane wspólne stanowisko całego Subregionu, a poszczególne samorządy  

nie będą podejmowały odrębnych uchwał w sprawie wystąpienia z apelem do Prezesa Rady 

Ministrów o podjęcie kompleksowych działań rekompensujących samorządom znaczne 

ubytki dochodów z tytułu m.in. obniżenia stawek podatku PIT. 

 

Starosta przekazał, że został złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg 

Samorządowych Województwa Śląskiego na 2020 r. zadania pn. „Rozbudowa odcinka drogi 

powiatowej nr 3504S w Kornicy na odcinku od km 2+386 do skrzyżowania z DP 3525S  

i przebudowa na odcinku od km 1+589 do km 1+966”. Warunkiem rozpoczęcia realizacji 

ww. zadania jest przekazanie przez Przedsiębiorstwo „EKO-OKNA” S.A. z Kornicy 100 % 

wkładu własnego Powiatu Raciborskiego bezpośrednio na konto Powiatu Raciborskiego.  
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Starosta poinformował, że w dniu 10 stycznia 2020 r. wraz z Wicestarostą uczestniczył  

w spotkaniu w Urzędzie Miasta Racibórz, które dotyczyło omówienia koncepcji połączenia 

Zamku Piastowskiego w Raciborzu z Muzeum w Raciborzu. Ww. koncepcja zostanie 

przedstawiona na jednym z kolejnych posiedzeń.  

 

Ad. 5 

 

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

0 głosów wstrzymujących – zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

do określenia realizacji Uchwały Nr XIV/118/2019 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2020 – 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 

508289. 

 

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

0 głosów wstrzymujących – zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

do określenia realizacji Uchwały Nr XIV/119/2019 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2020 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 

508290. 

 

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

0 głosów wstrzymujących – zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

do określenia realizacji Uchwały Nr XIV/120/2019 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 19 grudnia 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.  
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

508293. 

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

0 głosów wstrzymujących – zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

do określenia realizacji Uchwały Nr XIV/121/2019 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 19 grudnia 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 

508295. 

 

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

0 głosów wstrzymujących – zaakceptował kartę informacyjną Referatu Bezpieczeństwa  

i Zarządzania Kryzysowego do określenia realizacji Uchwały Nr XIV/122/2019 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia przez Powiat 

Raciborski od Wojewody Śląskiego zadania publicznego z zakresu administracji rządowej 

związanego z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na obszarze powiatu raciborskiego 

dotyczącego wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla członków powiatowej komisji 

lekarskiej orzekającej o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej. 

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

i Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialny za jej realizację.  

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

507925. 

 

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

0 głosów wstrzymujących – zaakceptował kartę informacyjną Referatu Edukacji  

do określenia realizacji Uchwały Nr XIV/123/2019 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające 

uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych  

przez Powiat Raciborski, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria 

oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów. 
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Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Edukacji 

odpowiedzialny za jej realizację.  

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

508144. 

 

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 XIV/124/2019 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wystąpienia Powiatu Raciborskiego ze Związku 

Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny”. 

Ustalił Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewę Lewandowską jako nadzorującego 

wykonanie ww. Uchwały, a Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa odpowiedzialny za jej 

realizację.  

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

508047. 

 

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

0 głosów wstrzymujących – zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego  

do określenia realizacji: 

 

1) Uchwały Nr XIV/125/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 19 grudnia 2019 r.  

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2020, 

2) Uchwały Nr XIV/126/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 19 grudnia 2019 r.  

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej  

na rok 2019, 

3) Uchwały Nr XIV/127/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 19 grudnia 2019 r.  

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego  

na rok 2020, 

4) Uchwały Nr XIV/128/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 19 grudnia 2019 r.  

w sprawie przekazania petycji do organów właściwych do jej rozpatrzenia. 

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

508407. 
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W tym miejscu Starosta przedstawił pisma Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie przekazania: 

 

1) planu pracy Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2020, 

2) planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2020. 

 

Ww. pisma znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID: 510294  

i 510332. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

 

1) zapoznał się z planem pracy Rady Powiatu Raciborskiego na 2020 r., polecił  

Inspektorowi Wydziału Organizacyjnego ds. obsługi organów powiatu przekazać go 

komórkom organizacyjnym tut. Starostwa oraz Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie 

w Raciborzu, objętych planem, celem jego realizacji,  

2) zapoznał się z planem kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2020 i polecił Inspektorowi 

Wydziału Organizacyjnego ds. obsługi organów powiatu przekazać go komórkom 

organizacyjnym tut. Starostwa oraz Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu, które zostały objęte planem kontroli na rok 2020. 

 

Ad. 6 

 

Starosta rozpoczął omawiane materiałów dodatkowych od karty informacyjnej Wydziału 

Geodezji dot. zwiększenia środków finansowych na sfinansowanie zamówienia  

pn. „Wykonanie usługi w postaci projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji 

ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej 241104_2 Krzyżanowice, obręby 

ewidencyjne: 0005 Nowa Wioska, 0006 Owsiszcze, 0007 – obiekt I, 0008 Rudyszwałd – 

obiekt II oraz 0010 Zabełków – obiekt III, dla jednostki ewidencyjnej 241103_5 Krzanowice, 

obszar wiejski, obręb ewidencyjny: 0004 Pietraszyn – obiekt IV zwanego dalej Projektem 

wraz z udziałem w procedurze wyłożenia ww. Projektu.”. 

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

511049. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego:  

 

1) wyraził zgodę na zwiększenie środków finansowych na sfinansowanie zamówienia  

pn. „Wykonanie usługi w postaci projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji 

ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej 241104_2 Krzyżanowice, 

obręby ewidencyjne: 0005 Nowa Wioska, 0006 Owsiszcze, 0007 – obiekt I, 0008 

Rudyszwałd – obiekt II oraz 0010 Zabełków – obiekt III, dla jednostki ewidencyjnej 

241103_5 Krzanowice, obszar wiejski, obręb ewidencyjny: 0004 Pietraszyn – obiekt IV 

zwanego dalej Projektem wraz z udziałem w procedurze wyłożenia ww. Projektu.”  

w części I, II i III do kwoty wynikającej z ofert z najniższą ceną,  

2) nie wyraził zgody na przeznaczenie kwoty większej niż przeznaczonej na sfinansowanie 

zamówienia pn. „Wykonanie usługi w postaci projektu operatu opisowo-kartograficznego 

modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej 241104_2 

Krzyżanowice, obręby ewidencyjne: 0005 Nowa Wioska, 0006 Owsiszcze, 0007 – obiekt 

I, 0008 Rudyszwałd – obiekt II oraz 0010 Zabełków – obiekt III, dla jednostki 

ewidencyjnej 241103_5 Krzanowice, obszar wiejski, obręb ewidencyjny: 0004 Pietraszyn 

– obiekt IV zwanego dalej Projektem wraz z udziałem w procedurze wyłożenia  

ww. Projektu.” w części IV.  

 

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 ze zm. 

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

510503. 

Starosta przypomniał, że przedmiotowy projekt uchwały został omówiony na posiedzeniu  

w dniu 18 grudnia 2019 r.  

Działając w oparciu o Uchwałę Nr III/29/2018 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania 

konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu  

lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów 

aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji 
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(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r., poz. 8283) Zarząd skierował ww. projekt uchwały Rady  

do konsultacji. 

Konsultacje przeprowadzono w formie pisemnego i elektronicznego wyrażenia opinii  

w terminie od 3 do 10 stycznia 2020 r. Osobą upoważnioną do kontaktu z organizacjami 

pozarządowymi był Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów. 

Żadna z organizacji pozarządowych nie wzięła udziału w konsultacjach. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

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

drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu raciborskiego ze zm. oraz postanowił o jego 

przekazaniu na sesję w dniu 28 stycznia 2020 r. 

 

Starosta przekazał, że w dniu 16 stycznia 2020 r. o godz. 08.00 odbędzie się posiedzenie 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego VI kadencji. Przedmiotem obrad Komisji 

będzie zakończenie kontroli pn. „Szpital Rejonowy w Raciborzu – organizacja Szpitalnego 

Oddziału Ratunkowego”. 

Ww. informacja o posiedzeniu Komisji znajduje się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 511037. 

 

Ad. 7 

 

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 20 grudnia 2019 r. 

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

508158. 

Przedmiotem posiedzenia Rady Nadzorczej PKS Sp. z o. o. w dniu 20 grudnia 2019 r. było:  

 

1) przedstawienie przez Zarząd bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki na koniec 

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

3) omówienie wspólnie z Zarządem Spółki wyników przekazanego przez Zarząd Powiatu 

Raciborskiego badania kosztów, przychodów i rozliczeń publicznego transportu 

organizowanego przez Powiat Raciborski na wniosek Gminy Kuźnia Raciborska, 

4) podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i terminu przedłożenia przez Zarząd  

rocznego planu rzeczowo-finansowego na rok 2020.  

 

Przedstawione dane o sytuacji finansowej Spółki stanowią tajemnicę przedsiębiorcy  

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Prezes Zarządu podkreślił, iż sytuacja finansowa i kadrowa Spółki jest stabilna.  

Przekazane Spółce przez Powiat Raciborski cztery autobusy marki IVECO CROSSWAY 

obsługują linie na terenie Powiatu Raciborskiego. Aktualnie oczekiwana jest dostawa 

kolejnych autobusów. Ponadto Spółka testuje nowe, małe 15–osobowe autobusy, a część 

zużytego taboru autobusowego wycofywana jest z rynku.  

 

Starosta przypomniał, że Powiat Raciborski wspólnie z Gminami jest organizatorem 

publicznego transportu zbiorowego. W oparciu o przepisy zapewnia komunikację pomiędzy 

miejscowościami w poszczególnych samorządach, realizując w ten sposób zadanie własne 

gmin. W ramach powyższego działania Gminy Powiatu Raciborskiego, w formie 

rekompensaty, partycypują finansowo w kosztach PKS-u na swoim terenie, wynikających  

z poszczególnych linii autobusowych oraz ich godzin kursowania. Starosta poinformował,  

że zgodnie z ustaleniami z konwentu wójtów współpraca samorządów w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego w 2020 r. będzie kontynuowana.   

 

Starosta zapoznał zebranych z korespondencją, jaką wystosował do Burmistrza Miasta 

Kuźnia Raciborska i sołtysa sołectwa Rudy w odpowiedzi na zgłaszane problemy związane  

z dojazdem dzieci do szkół ponadpodstawowych (ponadgimnazjalnych) w Raciborzu,  

po dokonanej korekcie rozkładu jazdy obowiązującej od 2 grudnia 2019 r.  

Starosta podkreślił, że istnieje możliwość przywrócenia nierentownej części kursu porannego 

obsługującego sołectwo Rudy, poprzez dodanie do rozkładu jazdy przystanków Rudy Biały 

Dwór oraz Przerycie, pod warunkiem zapewnienia jego finansowania oraz uzyskania zgody 

przez Gminę Kuźnia Raciborska.  
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem nr 4/20.12./2019 z przebiegu 

posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu 

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu odbytego w dniu 20 grudnia 2019 r.  

w siedzibie Spółki.  

W tym miejscu Prezes Zarządu opuścił posiedzenie. 

 

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 14 stycznia 2020 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 14 stycznia 2020 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2020. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierowników 

jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do zaciągania zobowiązań 

wykraczających poza rok budżetowy 2020. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierowników 

jednostek budżetowych Powiatu Raciborskiego do dokonywania przeniesień w planie 

wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań jednostki  

w roku 2020. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie upoważnienia kierowników 

jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego do umarzania, odraczania terminu 

spłaty lub rozkładania na raty należności cywilnoprawnych przypadających jednostce. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty  

w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu promocji i ochrony zdrowia. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącej zmiany uchwały w sprawie programu 

współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. 

10. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz 

Powiatu Raciborskiego części nieruchomości położonej w Kornicach stanowiącej 

własność Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Kornicy. 


