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OR.IV.0022.1.7.2020 

 

PROTOKÓŁ  NR 65/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 10 marca 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. 

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 projekt uchwały Zarządu Powiatu 

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

          Powyższa propozycja spotkała się z akceptacją zebranych. Ponadto Starosta 

poinformował, że w posiedzeniu weźmie udział Pan Damian Knura Prezes Zarządu PKS  

Sp. z o.o. w Raciborzu.  

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. 

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 64/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 3 marca 2020 r.   
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2. Karta informacyjna Wydziału Komunikacji i Transportu dot. zapoznania się z protokołem 

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

z dnia 20 lutego 2020 r. oraz analizy kwartalnej informacji o spółce za IV kwartał 2019 r. 

3. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

5. Sprawy różne. 

6. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

Starosta poinformował, że kolejne planowane posiedzenie odbędzie się 17 marca br.  

w tut. Starostwie o godz. 8:00. 

 

Ad. 1 

 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 64/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 3 marca 2020 r. 

 

Ad. 2 

 

Na wstępie 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 20 lutego 2020 r. oraz analizy kwartalnej 

informacji o spółce za IV kwartał 2019 r. Następnie Starosta w imieniu swoim oraz zebranych 

przywitał na posiedzeniu Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej  

Sp. z o.o. w Raciborzu Damiana Knurę, jednocześnie prosząc by omówił protokół  

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

z dnia 20 lutego 2020 r. oraz aby przedstawił sytuację ekonomiczno - finansową spółki  

oraz za IV kwartał 2019 r.  

Damian Knura podkreślił, że sytuacja ekonomiczno - finansowa spółki jest stabilna  

a to między innymi dzięki udanej współpracy z włodarzami gmin. Ze względu  

na zeszłoroczne podwyżki została również ustabilizowana sytuacja kadrowa spółki  

przez co PKS Sp. z.o.o. stał się atrakcyjnym miejscem pracy o które zabiega coraz więcej 

kierowców. Omówione informacje dot. sytuacji ekonomicznej spółki zostały przekazane  
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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.  

Prezes Zarządu Damian Knura krótko poinformował, iż w świetle obecnej sytuacji związanej  

z możliwością zakażenia koronawirusem autobusy oraz ich kierowcy są wyposażeni w środki 

do dezynfekcji a miejsca takie jak m.in. poręcze, uchwyty czy przyciski są na bieżąco 

czyszczone. 

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

522203. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem z posiedzenia Rady Nadzorczej 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. z dnia 20 lutego 2020 r. oraz analizą 

kwartalną informacji o spółce za IV kwartał 2019 r. 

 

Starosta podziękował Prezesowi Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej  

Sp. z o.o. w Raciborzu za udzielone wyjaśnienia, po czym o godz. 7:50 Damian Knura 

opuścił posiedzenie. 

 

Ad. 3 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 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. 

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

523317. 

Wicestarosta przypomniał, że przedmiotowy projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu  

w dniu 25 lutego 2020 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  
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z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów 

aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, 

Zarząd skierował projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego do konsultacji. 

Konsultacje prowadzono w terminie od 27 lutego do 4 marca 2020 r. w formie pisemnego  

i elektronicznego wyrażania opinii. Osobą uprawnioną do kontaktu z organizacjami 

pozarządowymi była Pani Danuta Miensopust – Kierownik Referatu Edukacji. Żadna  

z organizacji pozarządowych nie wzięła udziału w konsultacjach. 

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 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 oraz postanowił  

o jego przekazaniu na sesję w dniu 31 marca 2020 r. 

 

 

Członkini Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska przedstawiła projekt uchwały 

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu 

Raciborskiego dla Gminy Pietrowice Wielkie na realizację zadania publicznego o charakterze 

ponadgminnym w zakresie edukacji ekologicznej. 

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

524095. 

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 udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Raciborskiego  

dla Gminy Pietrowice Wielkie na realizację zadania publicznego o charakterze 

ponadgminnym w zakresie edukacji ekologicznej, oraz postanowił o jego przekazaniu  

na sesję w dniu 31 marca 2020 r. 
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Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na rok 2020. 

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

524137. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2020. 

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

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

sprawozdania ze sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, 

rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo 

– wychowawczymi w roku 2019. Podkreślono, że dane osobowe ujęte w załączniku  

do projektu uchwały, po jej uchwaleniu, poddane zostaną anonimizacji.  

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

522969. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie sprawozdania ze sprawowania kontroli 

nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi 

rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi w roku 2019. 

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

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

uchylenia uchwały dotyczącej upoważnienia Wicestarosty Marka Kurpisa do reprezentowania 

Powiatu Raciborskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej 

pod firmą - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z siedzibą 

w Raciborzu w dniu 5 marca 2020 r. 

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

524328. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej 

upoważnienia Wicestarosty Marka Kurpisa do reprezentowania Powiatu Raciborskiego  

na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą  

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

w Raciborzu w dniu 5 marca 2020 r. 

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

 

Skarbnik Powiatu omówił dodatkowy 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 

525573. 

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 2020 rok. 

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

 

Ad. 5 

 

Skarbnik  Powiatu omówił kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych  

na 2020 rok. 

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

524375. 

Zarządu Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego oraz jednostek podległych na 2020 rok. 

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. wszczęcia procedur 

konkursowych na stanowiska: 

1) dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, 

2) dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”      

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

524059. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na wszczęcie postępowania konkursowego  

na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu 

oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu  

oraz polecił kierownikowi Referatu Edukacji przygotowanie projektów uchwał Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w sprawie ogłoszenia konkursu i powołania komisji konkursowej  

na jedno z kolejnych posiedzeń Zarządu.  

 

Wicestarosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. odpowiedzi na wnioski 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego z posiedzenia w dniu 12 lutego 2020 r. 

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

524391. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął propozycje odpowiedzi na zapytania członków 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego złożone w trakcie posiedzenia Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego, które odbyło się 12 lutego 2020 r. w siedzibie  

tut. starostwa.  

 

Sekretarz Powiatu poinformowała o otrzymaniu rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody 

Śląskiego stwierdzającego nieważność Uchwały Nr XV/133/2020 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości 

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

Ww. rozstrzygnięcie nadzorcze znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem 

UID 524045. 

 

Ad. 6 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

do określenia realizacji Uchwały Nr XVI/136/2020 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie bezpieczeństwa mieszkańców 

Powiatu Raciborskiego za 2019 rok. 

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

523185. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – zaakceptował kartę informacyjną Referatu Bezpieczeństwa  

i Zarządzania Kryzysowego do określenia realizacji Uchwały Nr XVI/136/2020 Rady 

Powiatu Raciborskiego z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie 

bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Raciborskiego za 2019 rok. 

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

i Zarządzania Kryzysowego odpowiedzialny za jej realizację.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji 

Uchwały Nr XVI/137/2020 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2020 – 2032. 

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

524108. 

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

0 głosów wstrzymujących – zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

do określenia realizacji Uchwały Nr XVI/137/2020 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2020 – 2032. 

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

odpowiedzialny za jej realizację.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Wydziału Finansowego do określenia realizacji 

Uchwały Nr XVI/138/2020 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

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

524109. 

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

0 głosów wstrzymujących – zaakceptował kartę informacyjną Wydziału Finansowego  

do określenia realizacji Uchwały Nr XVI/138/2020 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego  

na 2020 rok. 



 

 

9 

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

odpowiedzialny za jej realizację.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Kierownik 

Biura Obsługi Starosty 

 

Sylwia Sitarz              

                                                     

Prowadzący posiedzenie: 

Starosta  

 

Grzegorz Swoboda  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 10 marca 2020 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 10 marca 2020 r. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2020. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprawozdania ze sprawowania 

kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, 

prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi 

w roku 2019. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej 

upoważnienia Wicestarosty Marka Kurpisa do reprezentowania Powiatu Raciborskiego  

na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki działającej pod firmą  

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

w Raciborzu w dniu 5 marca 2020 r. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

 


