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OR.IV.0022.1.15.2020 

 

PROTOKÓŁ  NR 73/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 28 kwietnia 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. Posiedzenie odbyło się w budynku A, na parterze, w sali narad  

z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa. 

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 następujące materiały dodatkowe: 

1) projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości stawek 

opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Zarządu 

Powiatu Raciborskiego na cele  niezwiązane z  budową, przebudową, remontem, 

utrzymaniem i ochroną dróg, 

2) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie oceny zasobów pomocy 

społecznej w powiecie raciborskim za 2019 rok, 

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

Raciborskiego z posiedzenia, które odbyło się w dniu 21 kwietnia 2020 r., 

4) opinie Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego  

z posiedzenia, które odbyło się w dniu 27 kwietnia 2020 r., 

5) wniosek oraz opinię Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji z posiedzenia,  

które odbyło się w dniu 24 kwietnia 2020 r. 

 Powyższa propozycja spotkała się z akceptacją zebranych.  
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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 protokołów nr 71/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 20 kwietnia 2020 r. oraz nr 72/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 21 kwietnia 2020 r.   

2. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

 

Starosta poinformował, że kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się 05 maja 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 się – przyjął: 

1) protokół nr 71/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20 kwietnia 

2020 r., 

2) protokół nr 72/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 21 kwietnia 

2020 r.   

 

Ad. 2 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie 

Zarządu Powiatu Raciborskiego na cele  niezwiązane z  budową, przebudową, remontem, 

utrzymaniem i ochroną dróg. 

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

533357. 

Starosta wyjaśnił, że 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 
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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, Zarząd Powiatu skierował projekt omawianej uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego do konsultacji. Konsultacje prowadzono w formie pisemnego i elektronicznego 

wyrażania opinii. Konsultacje prowadzono w terminie od 21 kwietnia 2020 r. do 27 kwietnia 

2020 r. Osobami uprawnionymi do kontaktu z organizacjami pozarządowymi byli:  

Pan Roman Peikert – Kierownik Referatu Inwestycji i Remontów oraz Pani Izabela Lasak  

– Inspektor Referatu Inwestycji i Remontów. 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 się – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Zarządu Powiatu Raciborskiego na cele  

niezwiązane z  budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg oraz polecił jej 

przekazanie na sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 28 kwietnia 2020 r. 

 

Ad. 3 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany Uchwały Nr 71/365/2020 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 20 kwietnia 2020 r. 

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

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

532811. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr 71/365/2020 

Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 20 kwietnia 2020 r. 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. 

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

532951. 

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

 

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 

532942. 

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

 

Wicestarosta przedstawił dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie raciborskim za 2019 rok. 

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

533052. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej  

w powiecie raciborskim za 2019 rok oraz polecił ją przedłożyć Radzie Powiatu 

Raciborskiego. 

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

 

Ad. 4 

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 

532971. 
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Zarządu Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego oraz jednostek podległych na 2020 rok. 

 

Wicestarosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. zatrudnienia  

na ½ etatu psychologa w II Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza  

w Raciborzu. 

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

532567. 

Zarząd postanowił, że pomimo zasadności wniosku Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego 

w Raciborzu zatrudnienie psychologa na ½ etatu nie jest możliwe do realizacji z uwagi na 

plan finansowy jednostki. Opcja byłaby możliwa w przypadku podjęcia przez Dyrektora 

czynności mających na celu optymalizację zatrudnienia w ramach posiadanych środków 

budżetowych jednostki. O powyższym polecił Kierownikowi Referatu Edukacji 

poinformować dyrektora placówki. 

 

Wicestarosta 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 16 kwietnia 2020 r.  

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

531915. 

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

w dniu 16 kwietnia 2020 r. było:  

1) przedstawienie uchwały nr 2/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii 

o nabyciu przez Spółkę prawa własności dwóch autobusów stanowiących przedmiot 

leasingu podjętej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się  

na odległość wraz z podaniem wyniku głosowania, 

2) przedstawienie przez Zarząd bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki                  

na koniec marca 2020 r., 

3) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania z tytułu 

kredytu w rachunku bieżącym Spółki do wysokości 1 000 000,00 zł oraz na złożenie 

oświadczenia o poddaniu się egzekucji i zobowiązanie się do zapłaty sumy pieniężnej 

do wysokości 1 500 000,00 zł.  
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Jednocześnie poinformował, 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. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z przedstawionym protokołem z posiedzenia 

Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. z dnia 16 kwietnia 

2020 r. 

 

Wicestarosta przedstawił uchwałę nr 3/III/2020 Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii                

na temat projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zadań z zakresu 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2020. 

Rada wyraziła pozytywną opinię w ww. sprawie.  

Ww. uchwała znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 532970. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z uchwałą nr 3/III/2020 Powiatowej Społecznej 

Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie 

wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zadań              

z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań           

w roku 2020. Jednocześnie polecił jej przekazanie na sesję Rady Powiatu Raciborskiego                 

w dniu 28 kwietnia 2020 r. 

 

Sekretarz Powiatu poinformowała o: 

1) posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Rady Powiatu Raciborskiego, 

które odbyło się w dniu 24 kwietnia 2020 r. o  godz. 14:00 w zdalnym trybie obradowania.  

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

532577,  

2) posiedzeniu Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego,  

które odbyło się w dniu 27 kwietnia 2020 r. o godz. 15.00 w zdalnym trybie obradowania. 

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

533054. 
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Sekretarz Powiatu poinformowała, że Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej  

i Bezpieczeństwa Rady Powiatu Raciborskiego podczas posiedzenia, które odbyło się  

w dniu 21 kwietnia 2020 r. pozytywnie zaopiniowała materiały na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego zwołaną na dzień 28 kwietnia 2020 r. 

Ww. opinia znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 533431. 

 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że Komisja Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady 

Powiatu Raciborskiego podczas posiedzenia, które odbyło się w dniu 27 kwietnia 2020 r. 

pozytywnie zaopiniowała: 

1)  projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego:  

- w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego 

na lata 2020 – 2032, 

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

2) materiały przygotowane na sesję Rady Powiatu Raciborskiego zwołaną  

na dzień 28 kwietnia 2020 r. 

Ww. opinie znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 533433. 

 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji  

podczas posiedzenia, które odbyło się w dniu 24 kwietnia 2020 r. pozytywnie zaopiniowała: 

1) propozycję Starosty Raciborskiego dotyczącą przygotowania projektu i podjęcia apelu 

Rady Powiatu Raciborskiego do Wojewody Śląskiego w sprawie wsparcia działań  

w celu pozyskania lekarzy do pracy poradniach, które funkcjonowały w ramach Szpitala 

Rejonowego im. Józefa Rostka w Raciborzu, a po jego przekształceniu w szpital zakaźny 

ich działalność została zawieszona, 

2) materiały na sesję Rady Powiatu Raciborskiego zwołaną na dzień 28 kwietnia 2020 r. 

Ww. wniosek i opinia znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID  

533356. 

 

Na zakończenie Sekretarz Powiatu nawiązała do polecenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

nr OR.IV.0022.2.2.2020 z dnia 29 stycznia br., w którym to polecił Kierownikowi Referatu 

Promocji i Rozwoju Powiatu przeanalizować zapisy Uchwały Nr V/46/2011 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych, 

wyróżnień i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe i przedstawić projekt 
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nowej uchwały uwzględniającej zmiany w stanie prawnym oraz nowe założenia  

w honorowaniu wyników sportowych w Powiecie Raciborskim w terminie do końca kwietnia 

2020 r. Jednak w związku z negatywnymi skutkami gospodarczymi COVID-19 

powodującymi zagrożenie utrzymania płynności finansowej Powiatu Raciborskiego Zarząd 

Powiatu Raciborskiego podjął decyzję, że do odwołania należy zawiesić nagradzanie  

w formie stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte 

wyniki sportowe. Wobec powyższego polecił Kierownikowi Referatu Rozwoju Powiatu                  

na jedno z najbliższych posiedzeń przygotować propozycję formuły prawnej niezbędnej w tej 

sytuacji. Szczegółowych informacji w tej kwestii udzieli Wicestarosta. 

 

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 28 kwietnia 2020 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 28 kwietnia 2020 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr 71/365/2020 

Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

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

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2020. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej  

w powiecie raciborskim za 2019 rok. 

 


