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OR.IV.0022.1.19.2020 

 

PROTOKÓŁ  NR 77/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 26 maja 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.  

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Starosta poinformował,  

że w posiedzeniu weźmie udział Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w Raciborzu Damian Knura.  

Na wniosek Skarbnika Powiatu Starosta rozszerzył porządek posiedzenia o dodatkowy 

projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2020 rok (rezerwa na zarządzanie kryzysowe).  

Ponadto Starosta rozszerzył porządek posiedzenia o pozostałe materiały dodatkowe, 

które zostaną omówione w pkt 6 protokołu. 

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.  

Sekretarz Powiatu poinformowała, że w Dzienniku Ustaw pod poz. 920 dnia 25 maja 

2020 r. ogłoszono obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 

2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym.  

W związku z powyższym w projektach uchwał, w których przywoływana jest ww. ustawa 

należy wprowadzić autopoprawkę polegającą na zmianie publikatora ww. aktu prawnego  

na: t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920. 
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Starosta wyznaczył Członków Zarządu, Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu  

do zreferowania poszczególnych punktów porządku posiedzenia, zgodnie z podziałem 

kompetencji w zakresie nadzoru i koordynacji spraw prowadzonych w komórkach 

organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu i jednostkach organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego.  

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Karta informacyjna Wydziału Komunikacji i Transportu dot. zapoznania się z kwartalną 

informacją o spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. według stanu 

na dzień 31.03.2020 r. – referuje Prezes Zarządu PKS w Raciborzu Sp. z o.o.  

Damian Knura. 

2. Przyjęcie Protokołu Nr 76/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z dnia 19 maja 2020 r. 

3. Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 

4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

5. Sprawy bieżące.  

6. Materiały dodatkowe.  

 

Starosta poinformował, że kolejne planowane posiedzenie będzie miało miejsce  

w tut. Starostwie 2 czerwca 2020 r. o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

Starosta w imieniu swoim oraz zebranych przywitał na posiedzeniu Prezesa Zarządu 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu Damiana Knurę (dalej: Prezes Zarządu). 

Jednocześnie poprosił o przedstawienie karty informacyjnej Wydziału Komunikacji  

i Transportu dot. zapoznania się z kwartalną informacją o spółce Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. według stanu na dzień 31.03.2020 r. oraz bieżącej 

informacji o spółce.  

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

534792. 
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Prezes Zarządu poinformował, że I kwartał br. w Spółce zapowiadał się dobrze i został 

zamknięty zyskiem w wysokości 14 456,49 zł. Jednakże w połowie marca br. rynek usług 

przewozowych załamał się w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego                       

w Polsce. Spowodowało to ograniczenie ilości wykonywanej komunikacji do minimum 

niezbędnego w celu zapewnienia dojazdów do pracy. Załamanie się rynku usług 

komercyjnych oraz sprzedaży biletów (szczególnie miesięcznych) spowodowało ponad 20% 

spadek przychodów w marcu 2020 r. Utrzymujący się stan epidemii spowodował konieczność 

wprowadzenia ograniczeń w Spółce. Za zgodą pracowników oraz po odbyciu rozmów  

ze związkami zawodowymi od 1 maja 2020 r. w Spółce zostały obniżone etaty na ¾,  

a co za tym idzie nastąpił spadek wynagrodzenia pracowników o ¼. Około 10 pracowników 

mających inne źródło utrzymania zostało skierowanych na urlopy bezpłatne. W ten sposób 

zmniejszono zatrudnienie do 90 etatów, nie zwalniając nikogo z pracowników.  

Prezes Zarządu podkreślił, że pracownicy zrozumieli trudną sytuację finansową związaną  

ze spadkiem przychodów i wykazali się wielką odpowiedzialnością za Spółkę. Wyraził 

nadzieję, że od września 2020 r. pracownicy i Spółka powrócą do normalnego 

funkcjonowania.  

W tym miejscu Wicestarosta przypomniał, że na wniosek Prezesa Zarządu, Wspólnicy Spółki 

uzgodnili czasowe obniżenie jego wynagrodzenia do września 2020 r.  

Prezes Zarządu poinformował, że Spółka uzyskała zawieszenie płatności składek ZUS za trzy 

miesiące do stycznia 2021 r. Ponadto wystąpiła do PUP w Raciborzu o dofinansowanie części 

wynagrodzeń i składek ZUS pracowników. Na tym etapie Spółka zachowała płynność 

finansową, a zysk Spółki za kwiecień 2020 r. jest na poziomie „0”. Dostępne środki  

na koncie Spółki to 1 000 000,00 zł. Wpłynęła dotacja za sprzedaż ulgowych biletów.  

W kwietniu br. funkcjonowało zaledwie kilka kursów, a większość załogi przebywała  

w dyspozycji. W maju działalność Spółki wyglądała podobnie do tej z kwietnia br.    

Prezes Zarządu przekazał, że podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę 360 000, 00 zł, 

w drodze utworzenia nowych 720 udziałów. Wszystkie nowo utworzone udziały objęte 

zostały przez wspólnika – Powiat Wodzisławski. Podjęto decyzję o wykupieniu autobusów  

z leasingu na podstawie umów nr 59054 oraz 59055. Na wykup autobusów z leasingu 

przeznaczona zostanie kwota wniesiona przez Powiat Wodzisławski w postaci udziałów, 

która zasili kapitał Spółki. Autobusy te użytkowane są na terenie Powiatu Wodzisławskiego  

i ich wykup zmniejszy koszty związane z płaceniem rat leasingowych w rekompensacie 

uzyskiwanej od Powiatu. Autobusy te zostaną prawdopodobnie wykupione w sierpniu br., 
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gdyż z powodu pandemii choroby zakaźnej COVID-19 Spółka ma zawieszone raty 

leasingowe. Od 1 czerwca 2020 r. w Powiecie Wodzisławskim uruchomiona zostanie 

komunikacja wg rozkładu wakacyjnego. W związku z powyższym Prezes Zarządu spodziewa 

się, że zwiększona ilość kursów przyczyni się do poprawy sytuacji finansowej Spółki.  

Prezes Zarządu przypomniał, że w I kwartale br. przejęto obsługę linii dalekobieżnej Racibórz 

– Katowice, która działała bardzo dobrze. Jednakże po dwóch tygodniach od jej uruchomienia 

została ona zawieszona. W związku z licznymi telefonami pasażerów Spółka od 1 czerwca 

2020 r. wznawia kursowanie autobusów na linii Racibórz – Katowice. Od czerwca br.  

w pewnym zakresie zostaną też uruchomione kursy komercyjne.  

Prezes Zarządu poinformował, że w ramach realizacji projektu pn. „Wymiana części taboru 

poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim” 

w II kwartale 2020 r. nastąpi kolejna dostawa 6 autobusów.  

W końcowej części posiedzenia Prezes Zarządu przybliżył zebranym, jak przedstawia  

się sytuacja w przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej w ościennych powiatach. 

Większość z nich boryka się z dużymi problemami finansowymi, np. w Głubczycach,  

gdzie gminy nie dopłacają do funkcjonowania zakładu. Cześć przedsiębiorstw postawiona jest  

w stan likwidacji.  

Starosta podziękował Prezesowi Zarządu, jak i pracownikom za ogromną odpowiedzialność, 

która w tak trudnym czasie przyczynia się do utrzymania stabilności finansowej Spółki. 

W tym miejscu Prezes Zarządu opuścił posiedzenie. 

 

Ad. 2 

 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 76/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 19 maja 2020 r. 

 

Ad. 3 

 

Wicestarosta omówił nową wersję projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie zamiaru likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu  

przy ul. Klasztornej 9. Poinformował, że projekt przedmiotowej uchwały został zaopiniowany 
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przez władze statutowe Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w  Raciborzu  

w dniu 21 maja 2020 r. 

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

525059. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował nową wersję projektu uchwały Rady 

Powiatu Raciborskiego w sprawie zamiaru likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego 

w Raciborzu przy ul. Klasztornej 9 oraz postanowił o jej przekazaniu na sesję w dniu 26 maja 

2020 r.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że zwróci się z prośbą do Przewodniczącego Rady 

Powiatu Raciborskiego o ujęcie w porządku obrad sesji Rady Powiatu Raciborskiego  

w dniu 26 maja 2020 roku nowej wersji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie zamiaru likwidacji Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu  

przy ul. Klasztornej 9 i jednocześnie wycofanie z porządku obrad ww. projektu przekazanego 

pismem nr OR.IV.0022.3.4.2020 z dnia 14 maja 2020 r.  

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu omówił 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 

538726. 

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, po wniesieniu przez Sekretarza Powiatu autopoprawki  

do  podstawy prawnej zgłoszonej w trakcie posiedzenia. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany planów finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek 

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

538589. 

Skarbnik Powiatu wyjaśnił, że w projekcie uchwały m.in. zmniejsza się o 50 000,00 zł plan 

finansowy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu, Młodzieżowego Domu 

Kultury w Raciborzu, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu, w związku  

z koniecznością zbilansowania budżetu. Brak realizacji podstawowych dochodów powiatu 

wymusza konieczność ograniczenia wydatków na zadania pozaszkolne. 

Nawiązując do wypowiedzi przedmówcy, Wicestarosta dodał, że na bieżąco analizowana jest 

sytuacja finansowa szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Raciborski, szczególnie teraz kiedy przekazana subwencja oświatowa jest dużo niższa 

od prognozowanej. Większość dyrektorów poinformowała, że przyznane plany finansowe  

na 2020 r. pozwolą na realizację nałożonych zadań oświatowych. Natomiast w planie 

finansowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”  

w Raciborzu braki wynoszą ok. 600 000,00 zł. Mimo wprowadzonych ograniczeń szkoła  

ta nie jest w stanie zbilansować budżetu. W związku z powyższym w pierwszej kolejności 

zaproponowano dokonanie zmniejszenia o 150 000,00 zł w planach finansowych placówek 

tzw. nieferyjnych pracy pozaszkolnych, które realizują zajęcia edukacyjne fakultatywne,           

nie wynikające, w przeciwieństwie do zajęć szkolnych, z podstawy programowej nauczania. 

Spowoduje to, że dyrektorzy tych placówek będą musieli dostosować arkusze organizacyjne 

do przyznanych planów finansowych. W konsekwencji doprowadzi to do ograniczenia liczby 

realizowanych godzin zajęć przez nauczycieli (przy czym w zdecydowanej większości 

nauczycieli dochodzących, którzy w pełnym wymiarze są zatrudnieni w innych szkołach                  

na terenie Miasta Racibórz) oraz częściowo popołudniowej oferty edukacyjnej dla dzieci  

i młodzieży. Powyższa procedura była analizowana pod względem prawnym z radcą 

prawnym Lidią Chrzan.  

Wicestarosta podkreślił, że kolejne działania organizacyjne w powiatowych placówkach 

oświatowych powinny być uzależnione od sytuacji finansowej Powiatu Raciborskiego  

w szczególności od realizowania się wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych  

i prawnych w bieżącym roku budżetowym. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego 
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na 2020 rok, po wniesieniu przez Sekretarza Powiatu autopoprawki do podstawy prawnej 

zgłoszonej w trakcie posiedzenia. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

sprawozdania z realizacji 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 2019 rok. 

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

537617. 

Wicestarosta przypomniał, że zgodnie z regulacją art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 

ze zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż  

do dnia 31 maja każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki 

samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie 

z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator wniósł autopoprawkę do załącznika 

przedmiotowego projektu uchwały polegającą przywołaniu pełnego brzmienia nazw komórek 

organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu, a nie ich symboli. W ten sposób 

sprawozdanie będzie czytelne dla zainteresowanych.  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie sprawozdania z realizacji 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 2019 rok, po wniesieniu autopoprawek przez Sekretarza 

Powiatu do podstawy prawnej oraz przez Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego  

do załącznika zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”  
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w Raciborzu Pani Małgorzacie Krawczyńskiej do realizacji projektu „ŚLĄSKIE POMAGA”  

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. 

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

538395. 

Wicestarosta poinformował, że w związku z akceptacją wniosku o dofinansowanie w ramach 

projektu pn. „ŚLĄSKIE POMAGA” zachodzi konieczność udzielenia przedmiotowego 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu  

Małgorzacie Krawczyńskiej celem realizacji ww. projektu. Wartość projektu wynosi 

83 000,00 zł. Projekt jest realizowany do dnia 31.12.2020 r. i dotyczy: 

1) doposażenia stanowisk pracy w sprzęt ochrony indywidualnej niezbędny do walki 

z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2;  

2) doposażenia stanowisk pracy w sprzęt niezbędny do walki z epidemią koronawirusa 

SARS-CoV-2.  

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) 

oraz budżetu państwa (15%) i nie przewiduje konieczności wniesienia wkładu własnego 

beneficjenta. 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu Pani Małgorzacie 

Krawczyńskiej do realizacji projektu „ŚLĄSKIE POMAGA” z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, po wniesieniu przez Sekretarza Powiatu 

autopoprawki do podstawy prawnej zgłoszonej w trakcie posiedzenia. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawił dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

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

na zarządzanie kryzysowe).  

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

539333. 

Skarbnik Powiatu wyjaśnił, że w projekcie uchwały zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł plan 

wydatków będących w dyspozycji Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,  

z przeznaczeniem na zakup środków ochrony indywidualnej służących do zwalczania wirusa 



 

 

9 

SARS-CoV-2 (COVID-19) dla jednostek powiatowych oraz zmniejsza się o ww. kwotę plan 

rezerwy na zarządzanie kryzysowe.  

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, po wniesieniu przez Sekretarza Powiatu autopoprawki  

do podstawy prawnej zgłoszonej w trakcie posiedzenia. 

Po zmianie, Uchwała stanowi załącznik nr 7 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 

538414. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek podległych na 2020 rok. 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Rozwoju Powiatu  

dot. potwierdzenia zgody na złożenie partnerskiego wniosku o dofinansowanie  

dla mikroprojektu pt.: „Wspólna historia poprzez zabawę” w ramach Funduszu 

Mikroprojektów 2014-2020 Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika 

Czeska – Polska. 

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

538168. 

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego potwierdził zgodę na złożenie partnerskiego 

wniosku o dofinansowanie dla mikroprojektu pt.: „Wspólna historia poprzez zabawę”  

w ramach Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 Programu Współpracy Transgranicznej 

Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Jednocześnie potwierdził wybór dziedzińca 

zamkowego jako najbardziej optymalnego miejsca na lokalizację placu zabaw.  

W związku z powyższym polecił Kierownikowi Referatu Rozwoju Powiatu powtórnie 

wystąpić do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z wnioskiem o ponowne 
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rozpatrzenie wniosku. Na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie wskazał Agencję 

Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu jako realizatora projektu.  

 

Sekretarz Powiatu omówiła wnioski Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu 

Raciborskiego VI kadencji z posiedzenia w dniu 20 maja 2020 r. Komisja w ramach 

rozpatrywania petycji wnosi do Zarządu Powiatu Raciborskiego o  udostępnienie: 

1) opinii prawnej w przedmiocie przekształcenia Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka 

w Raciborzu w szpital jednoimienny, 

2) stanowiska Wojewody Śląskiego w sprawie przekształcenia ww. szpitala, 

3) opinii prawnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu w powyższym 

zakresie.  

Ww. wnioski znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 538884. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił, aby Sekretarz Powiatu udzieliła odpowiedzi  

na ww. wnioski. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła: 

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

Raciborskiego z posiedzenia w dniu 19 maja 2020 r., która znajduje się w systemie 

informatycznym Mdok pod numerem UID 537980, 

2) opinię Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji z posiedzenia w dniu 21 maja 2020 r., 

która znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 538745. 

 

Ad. 6 

 

Sekretarz Powiatu rozpoczęła omawianie materiałów dodatkowych od zaprezentowania  

opinii Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa Rady Powiatu Raciborskiego z posiedzenia 

w dniu 25 maja 2020 r. 

Ww. opinie znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 539857. 

 

Następnie Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego  

w sprawie apelu do Ministra Zdrowia o niezwłoczne podjęcie decyzji o przywróceniu 

statutowej działalności Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 
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Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

539177. 

Sekretarz Powiatu przypomniała, że Starosta wraz z Zarządem Powiatu Raciborskiego 

wystosowali pismo do Ministra Zdrowia z prośbą o ujęcie w decyzji o zamykaniu niektórych 

jednoimiennych szpitali zakaźnych Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.   

W przygotowanym na dzisiejsze posiedzenie projekcie uchwały zaapelowano, aby Rada 

Powiatu Raciborskiego wystąpiła do Ministra Zdrowia o niezwłoczne podjęcie decyzji  

o przywróceniu statutowej działalności Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu. 

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 apelu do Ministra Zdrowia o niezwłoczne podjęcie decyzji  

o przywróceniu statutowej działalności Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 26 maja 2020 r. 

 

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego mając na uwadze zapewnienie mieszkańcom 

Powiatu Raciborskiego szerokiego i nieprzerwanego dostępu do świadczeń zdrowotnych 

zarówno w szpitalu wielospecjalistycznym, jak i w specjalistycznych poradniach 

ambulatoryjnych ustalił, że Starosta w imieniu Zarządu złoży na sesji w dniu 26 maja 2020 r. 

wniosek o rozpoczęcie działania w celu rozbudowy Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego 

Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu tak, aby w przyszłości nie było 

potrzeby przekształcania wielospecjalistycznego szpitala w jednoimienny szpital zakaźny  

w szczególności poprzez: 

1) opracowanie koncepcji rozbudowy Oddziału wraz z oszacowaniem kosztów, 

2) uzyskanie gwarancji przyznania środków finansowych na ten cel z budżetu państwa  

lub funduszy europejskich. 

 

Starosta omówił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Remontów dot. postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego nr OR.VII.272.04.2020 pn. „Przebudowa ulic 

Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego  

z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej - roboty budowlane”. 

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

539123. 
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Starosta poinformował, że w dniu 13 maja 2020 r. odbyło się otwarcie ofert na realizację 

zamówienia pn. „Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach 

połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej - roboty 

budowlane”. 

W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych 10 ofert, przy czym kwota najniższej 

oferty za realizację przedmiotu zamówienia wynosiła 4 158 362,13 zł brutto. Wszyscy 

wykonawcy zaproponowali udzielenie 84-miesięcznego okresu gwarancji na przedmiot 

zamówienia. 

Wartość szacunkowa zamówienia wg kosztorysów inwestorskich to 5 260 622,55 zł,  

a planowany termin wykonania zamówienia określono do dnia 10 listopada 2020 r.  

Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która była 

zabezpieczona w budżecie Powiatu Raciborskiego wynosiła 4 000 000 zł brutto. 

W  celu wyboru wykonawcy zachodzi konieczność zwiększenia środków, jakie Zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Referat Inwestycji i Remontów dysponuje wolnymi środkami w 2020 r. w dziale 600, 

rozdziale 60014, § 6057, 6059 i 6050 w kwocie 158 363 zł, stanowiącymi środki własne  

oraz środki unijne, z budżetu państwa i z Gminy Krzyżanowice.   

W związku z powyższym istnieje możliwość zwiększenia kwoty, jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na realizację zamówienia do kwoty 4 158 363 zł brutto. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wyraził zgodę na zwiększenie środków finansowych  

na sfinansowanie zamówienia publicznego nr OR.VII.272.04.2020 pn. „Przebudowa ulic 

Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego  

z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej - roboty budowlane” do kwoty 

4 158 363 zł. Płatne ze środków będących w dyspozycji Referatu.  

Jednocześnie Zarząd polecił, aby w przyszłości w kartach informacyjnych dotyczących 

postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zawarte były informacje o wykonawcach 

składających najniższe oferty na realizację przedmiotu zamówienia. 

Ponadto Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg  

w Raciborzu przygotować raport o stanie dróg powiatowych. O powyższym Referat 

Inwestycji i Remontów poinformuje Dyrektora. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego dot. zatwierdzenia 

Raportu o stanie Powiatu Raciborskiego za rok 2019. 
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Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

539052. 

Sekretarz Powiatu poinformowała, że zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie 

powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu 

powiatu w roku poprzednim, a w szczególności realizację polityk, programów i strategii, 

uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.  

Rada powiatu rozpatruje przedmiotowy raport podczas sesji, na której podejmowana jest 

uchwała w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest 

rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu 

przeprowadza się debatę. 

W debacie nad raportem o stanie powiatu głos mogą zabierać mieszkańcy powiatu. 

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do przewodniczącego rady pisemne 

zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 300 osób.  

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została 

sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są 

dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. 

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi  

o zwiększeniu tej liczby. 

Starosta podkreślił, że przygotowany raport obejmuje wszystkie ważne dla Powiatu 

Raciborskiego obszary: budżet, bezpieczeństwo, edukację, pomoc społeczną, ochronę 

zdrowia, inwestycje i kulturę. Jednocześnie dodał, że roku 2019 nie należy oceniać wyłącznie 

przez pryzmat wykonanych zadań, ale również należy postrzegać jako początek kolejnych 

projektów i inwestycji, bowiem wykonano w nim nowe plany i koncepcje na kolejne lata. 

Wyzwania Powiatu Raciborskiego są duże, ponieważ oczekiwania mieszkańców są coraz 

większe. Pomimo stale zmniejszających się dochodów Powiatu w sposób strategiczny  

i przemyślany należy dążyć do ich realizacji. Moment składania niniejszego Raportu jest 

specyficzny. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszony został stan epidemii  

w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19, co z pewnością znajdzie 

odzwierciedlenie w kolejnym, przyszłorocznym dokumencie. 

Starosta podziękował pracownikom Wydziału Organizacyjnego, tj. Agnieszce Bartuli  

i Magdalenie Kolorz za zaangażowanie w przygotowanie raportu o stanie Powiatu 

Raciborskiego za rok 2019. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. zatwierdzenia 

Raportu o stanie Powiatu Raciborskiego za rok 2019: 

1) w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących  

– zatwierdził Raport o stanie Powiatu Raciborskiego za rok 2019, po wniesieniu uwag 

zgłoszonych w trakcie posiedzenia, 

2) polecił przekazać raport radnym Powiatu Raciborskiego w terminie do 31 maja 2020 r.,  

3) polecił zamieścić raport w BIP i na stronie internetowej Powiatu Raciborskiego  

wraz z informacją dla mieszkańców o możliwości zabrania głosu na sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego w debacie nad przedmiotowym raportem i wzorem zgłoszenia do zabrania 

głosu w debacie, przedstawianym przez mieszkańca powiatu Przewodniczącemu Powiatu 

Raciborskiego. 

 

Na koniec posiedzenia Starosta poruszył kwestię związaną z reorganizacją Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu. 

Sekretarz Powiatu przypomniała, że w ostatnim czasie omawiano różne propozycje  

oraz analizowano koncepcje zakładające tworzenie, likwidację komórek organizacyjnych, 

umiejscowienie stanowisk pracy w innych referatach czy przekazywanie zadań pomiędzy 

Starostwem a jednostkami organizacyjnymi.  

Sekretarz Powiatu przypomniała, że likwidacja czy tworzenie wydzielonych komórek 

organizacyjnych, przekazanie zadań pomiędzy nimi, zmiana ich nazw należy do kompetencji 

Zarządu i wymaga podjęcia uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu.  

Starosta zaproponował, aby odłożyć w czasie propozycje dotyczące likwidacji referatów. 

Należałoby rozważyć inne opcje, np. połączenie zadań realizowanych przez Agencję 

Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu z zadaniami wykonywanymi przez Referat Rozwoju Powiatu. W tym celu 

mogłaby funkcjonować komórka organizacyjna Starostwa, której siedziba mieściłaby się  

na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Podkreślił, że zależy mu na tym, aby kierownicy 

referatów w miarę możliwości zachowali stanowiska kierownicze.  

Zdaniem Wicestarosty realizacja ww. pomysłu Starosty powinna zostać poprzedzona  

rozmowami z Dyrektorem oraz pracownikami Agencji. Tak, jak koncepcja reorganizacji 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu została szeroko skonsultowana  

ze środowiskiem lokalnym. Należałoby także określić ilu pracowników miałaby liczyć 
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rzeczona komórka organizacyjna Starostwa. Ponadto zasugerował, aby ponownie rozważyć 

propozycję przekazania zadań związanych z pieczą zastępczą z Referatu Spraw Społecznych  

tut. Starostwa do PCPR w Raciborzu.  

Skarbnik Powiatu przypomniał, iż w związku z chorobą zakaźną COVID-19 w spółce PKS  

w Raciborzu pracownikom od 1 maja 2020 r. został obniżony wymiar etatu na ¾, a co za tym 

idzie nastąpił spadek wynagrodzenia pracowników o ¼. Mając na uwadze trudną sytuację 

finansową Powiatu Raciborskiego zaapelował o podjęcie działań reorganizacyjnych,  

w celu szukania oszczędności.  

Starosta dodał, że zmiana koncepcji funkcjonowania Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej  

i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, likwidacja 

Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu, utworzenie Powiatowego Centrum 

Sportu w Raciborzu czy utworzenie Centrum Usług Wspólnych ma wygenerować 

oszczędności, które potrzebne są w związku z sytuacją, w jakiej znalazł się Powiat Raciborski 

w 2020 r. I wszelkie zmiany w strukturze organizacyjnej Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu należy rozważyć w takim szerszym kontekście.  

W związku z tym, iż aktualnie koncepcja reorganizacji nie została ostatecznie i jednomyślnie 

zaakceptowana ewentualna zmiana regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego  

w Raciborzu będzie mogła mieć miejsce w terminie późniejszym. 

 

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 26 maja 2020 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 26 maja 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 planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2020 rok. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie sprawozdania z realizacji 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 2019 rok. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu Pani Małgorzacie 

Krawczyńskiej do realizacji projektu „ŚLĄSKIE POMAGA” z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2020 rok (rezerwa na zarządzanie kryzysowe).  

 


