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OR.IV.0022.1.45.2020 

 

PROTOKÓŁ  NR 103/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 1 grudnia 2020 r.  

zdalny tryb obradowania   

z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość 

 

Na wstępie Starosta poinformował, że zgodnie z art. 15 zzx ust. 1 ustawy  

z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842) w okresie obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu 

terytorialnego oraz działające kolegialnie organy: wykonawcze w jednostkach samorządu 

terytorialnego, w związkach jednostek samorządu terytorialnego, w związku 

metropolitalnym, w regionalnych izbach obrachunkowych, samorządowych kolegiach 

odwoławczych oraz w organach pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego mogą 

zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia, zgromadzenia lub inne formy działania  

właściwe dla tych organów, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały,  

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny 

tryb obradowania). 

Starosta sprawdził obecność zebranych na posiedzeniu Zarządu Powiatu 

Raciborskiego – lista obecności z dnia 1 grudnia 2020 r. potwierdzająca udział w zdalnym 

trybie obradowania stanowi 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 miejscu przebywania osób biorących  

w nim udział.   

Starosta zaproponował zebranym, aby oddawanie głosu oraz chęć zabrania głosu 

sygnalizowane były poprzez podniesienie ręki. Przed każdym głosowaniem będzie zadawał 

pytanie kto jest za danym rozstrzygnięciem, przykładowo zaakceptowaniem/podjęciem 

uchwały, itp.  
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Starosta rozszerzył porządek posiedzenia o materiały dodatkowe, tj. o: 

1) projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2020 rok (rezerwa ogólna),  

2) Uchwałę Nr 4200/III/218/2020 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Katowicach z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd 

Powiatu Raciborskiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2021-2032, 

3) Uchwałę Nr 4200/III/217/2020 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Katowicach z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania 

deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok Zarządu Powiatu 

Raciborskiego, 

4) Uchwałę Nr 4200/III/216/2020 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Katowicach z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd 

Powiatu Raciborskiego projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem  

i materiałami informacyjnymi, 

5) wyjaśnienia Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 

„Mechanik” w Raciborzu, o których mowa w piśmie nr CKZiU2.372.01.20  

z dnia 27 listopada 2020 r.,  

6) pismo Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego dotyczące Uchwały  

Nr XXIII/193/2020 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie 

przekazania petycji do organu właściwego do jej rozpatrzenia. 

Ww. materiały dodatkowe zostaną omówione w pkt 4 protokołu.  

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia, uwzględniającego  

ww. zmiany?  

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.  

Starosta wyznaczył Członków Zarządu, Sekretarza Powiatu oraz 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.  
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TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 102/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 24 listopada 2020 r.  

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

3. Sprawy bieżące. 

4. Materiały dodatkowe.  

 

Starosta przekazał, że kolejne planowane posiedzenie odbędzie się 9 grudnia 2020 r.  

o godz. 08.00.  

 

Ad. 1 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 102/2020 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego z dnia 24 listopada 2020 r. ? 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 102/2020 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 24 listopada 2020 r., po zgłoszeniu wniosków dotyczących 

uzupełnienia zapisów na str. 1 i 9.  

 

Ad. 2 

 

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 

580024. 

Skarbnik Powiatu zaproponował, aby dodatkowo w przedmiotowym projekcie uchwały: 

1) dokonać przesunięcia kwoty 51 440,00 zł z dochodów majątkowych do dochodów 

bieżących zgodnie z decyzją nr MF/FS1.4143.3.43.2020.MF.831.K01 Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 listopada 2020 r. Środki są przeznaczone  

na zakup dodatkowych środków ochrony osobistej, tj. kombinezonów ochronnych  

dla Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu w ramach zadań związanych 

ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką  
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oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej 

„COVID-19”,  

2) dokonać przesunięcia kwoty 51 440,00 zł z wydatków majątkowych do wydatków 

bieżących w budżecie będącym w dyspozycji Referatu Spraw Społecznych,  

z przeznaczeniem na zakup dodatkowych środków ochrony osobistej tj. kombinezonów 

ochronnych dla Szpitala Rejonowego im. dr Józefa Rostka w Raciborzu. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2020 rok wraz ze zgłoszonymi przez Skarbnika Powiatu 

autopoprawkami? 

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 Skarbnika Powiatu autopoprawek 

zgłoszonych 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. 

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

580025. 

Skarbnik Powiatu zaproponował, aby dodatkowo w przedmiotowym projekcie uchwały 

dokonać przesunięcia kwoty 4 000,00 zł w planie wydatków II Liceum Ogólnokształcącego 

im. Adama Mickiewicza w Raciborzu z przeznaczeniem na wykonanie pomiarów instalacji 

elektrycznej.  

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego 

na 2020 rok wraz ze zgłoszonymi przez Skarbnika Powiatu autopoprawkami? 

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 

na 2020 rok, po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawek zgłoszonych w trakcie 

posiedzenia. 
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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 ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej. 

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

579560. 

Wicestarosta przypomniał, że na poprzednim posiedzeniu Zarząd wyraził zgodę  

na zwiększenie liczby miejsc w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 

„Maja” w Raciborzu przeznaczonych dla Powiatu Raciborskiego z 15 do 18. Po dokonanej 

analizie oraz ze względów proceduralnych zaproponował ogłoszenie otwartego konkursu 

ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

pomocy społecznej pn.: „Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego, w latach 2021  

– 2025, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, pochodzących z terenu 

powiatu raciborskiego.”. Ofertę na realizację zadania należy złożyć w terminie  

do dnia 23 grudnia 2020 r., a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 29 grudnia 2020 r. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska przypomniała, że w 2019 r.,  

po przeprowadzonym konkursie ofert, powierzono Stowarzyszeniu Przyjaciół Człowieka 

„TĘCZA” w Raciborzu realizację ww. zadania publicznego do roku 2023. Opowiedziała się 

za zwiększeniem liczby miejsc w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 

„Maja” w Raciborzu przeznaczonych dla Powiatu Raciborskiego z 15 do 18 ale w ramach 

okresu trwania zawartej ze Stowarzyszeniem umowy. Ponadto zapytała jakie środki 

finansowe Powiat zamierza przeznaczyć na realizację ww. zadania publicznego  

w latach 2022 – 2025? Czy wystarczą na sfinansowanie kosztów stałych funkcjonowania 

domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Raciborzu, w tym płac zatrudnionej 

kadry? 

Wicestarosta wyjaśnił, że podobnie jak w przypadku konkursu ofert na zadanie z zakresu 

instytucjonalnej pieczy zastępczej, który został ogłoszony na 5 lat, Stowarzyszenie Przyjaciół 

Człowieka „TĘCZA” w Raciborzu podniosło argument stabilności i zapewnienia ciągłości 

zatrudnienia dla pracowników. Stąd propozycja, aby konkurs został ogłoszony na 5 lat. 

Dodatkowo poinformował, że po zmianie przepisów dom dla matek musi zapewniać opiekę 

całodobową.  
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Skarbnik Powiatu poinformował, że analizowane zadanie nie generuje dodatkowych 

nakładów ze strony Powiatu Raciborskiego, bo odpłatność ponosi matka albo w praktyce  

ze względu na sytuację dochodową całą odpłatność ponosi gmina właściwa ze względu  

na miejsce zamieszkania tej osoby. Dodał, że sposób naliczania kosztów na realizację  

ww. zadania publicznego jest ten sam, jak w placówkach opiekuńczo-wychowawczych  

i w domach pomocy społecznej. W kolejnych latach środki finansowe jakie Powiat zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie realizacji zadania publicznego ustalane będą na podstawie 

średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie osoby w domu dla matek  

z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży ogłaszanych corocznie przez Starostę Raciborskiego 

oraz liczby miejsc w domu. 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek podzielił wątpliwości 

zgłoszone przez Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewę Lewandowską. Odnosząc się 

do dyskusji z poprzedniego posiedzenia przypomniał, że organizacje pozarządowe 

prowadzące do tej pory placówki opiekuńczo-wychowawcze na terenie powiatu zwróciły się  

z prośbą o ogłoszenie konkursu ofert na 5 lat. Podkreślił, że to nie był pomysł Zarządu.  

Zapytał czy z tego typu prośbą zwróciło się Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „TĘCZA” 

w Raciborzu? Tak, jak w poprzednim konkursie ofert podniósł argument co do wzrostu 

kosztów funkcjonowania w przypadku organizowania konkursów na tak długi okres czasu, 

jak 5 lat. Zaproponował, aby konkurs został ogłoszony na np. 3 lata. W ten sposób będzie 

można urealnić wydatki ponoszone na utrzymanie osoby przebywającej w domu dla matek. 

Wicestarosta potwierdził, że zarówno organizacje pozarządowe prowadzące do tej pory 

placówki opiekuńczo-wychowawcze na terenie powiatu, jak i Stowarzyszenie Przyjaciół 

Człowieka „TĘCZA” w Raciborzu oczekują, aby konkursy ogłaszane były na 5 lat.  

Tego typu rozwiązanie jest korzystne z punktu widzenia Powiatu Raciborskiego.  

Tak, jak przy poprzednim konkursie wyraził pogląd, że drastyczny wzrost kosztów 

funkcjonowania domu dla dzieci może stanowić powód wypowiedzenia umowy zawartej  

z Powiatem Raciborskim i ogłoszenia nowego konkursu. Dodał, że ww. Stowarzyszenie 

prowadzi domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży dla Miasta Rybnik  

oraz Powiatu Rybnickiego, co dodatkowo zabezpiecza jego funkcjonowanie.  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Józef Stukator przypomniał, że na poprzednim 

posiedzeniu Zarząd Powiatu Raciborskiego uznał za celowe ogłoszenie nowego, otwartego 

konkursu ofert na prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego domu dla matek  

z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, pochodzących z terenu powiatu raciborskiego. 
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Jednocześnie wyraził zgodę na zwiększenie liczby miejsc w domu dla matek z małoletnimi 

dziećmi i kobiet w ciąży „Maja” w Raciborzu przeznaczonych dla Powiatu Raciborskiego  

z 15 do 18. 

Wicestarosta potwierdził, że nic się nie zmienia w stosunku do ustaleń z poprzedniego 

posiedzenia Zarządu za wyjątkiem tego, że należy poprawić błąd formalny, stąd propozycja, 

aby ogłosić „nowy” konkurs.  

Starosta przypomniał, że w trakcie spotkania w tut. Starostwie z przedstawicielami 

Stowarzyszenia ustalono, że Zarządowi zostanie zaproponowane zwiększenie liczby miejsc  

w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży „Maja” w Raciborzu 

przeznaczonych dla Powiatu Raciborskiego z 15 do 18 (w tym 15 miejsc ryczałtowych  

+ 3 miejsca rozliczane według osobodni). Nie analizowano zapisów na jaki okres zostanie 

ogłoszony konkurs.  

Wicestarosta jeszcze raz powtórzył, że z przyczyn formalnych celowym jest ogłoszenie 

„nowego” konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu 

Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej. Jednocześnie złożył wniosek aby konkurs został 

ogłoszony na lata 2021-2025.  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska jeszcze raz powtórzyła,  

że opowiada się za zwiększeniem liczby miejsc w domu dla matek z małoletnimi dziećmi  

i kobiet w ciąży „Maja” w Raciborzu przeznaczonych dla Powiatu Raciborskiego z 15 do 18 

(w tym 15 miejsc ryczałtowych + 3 miejsca rozliczane według osobodni) ale w tym okresie 

na jaki umowa została zawarta ze Stowarzyszeniem czyli do roku 2023.  

W tym miejscu Starosta ogłosił krótką przerwę w obradach.  

Po przerwie Starosta zapytał, kto jest za propozycją zgłoszoną przez Członka Zarządu 

Powiatu Raciborskiego Ewę Lewandowską i Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego 

Andrzeja Chroboczka, aby otwarty konkurs ofert na powierzenie do realizacji zadania 

publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej został ogłoszony  

w terminie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw,  

2 głosami wstrzymującymi – zdecydował, że otwarty konkurs ofert na powierzenie  

do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy społecznej 

zostanie ogłoszony w terminie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. 

Jednocześnie Zarząd podtrzymał decyzję co do zwiększenia liczby miejsc w domu dla matek  

z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży „Maja” w Raciborzu przeznaczonych dla Powiatu 
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Raciborskiego z 15 do 18 (w tym 15 miejsc ryczałtowych + 3 miejsca rozliczane według 

osobodni).  

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 

ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

pomocy społecznej, wraz z autopoprawką polegającej na tym, że ww. zadanie realizowane 

będzie w terminie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

1 głosem wstrzymującym – podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  

na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu pomocy 

społecznej, po wniesieniu autopoprawki polegającej na tym, że ww. zadanie realizowane 

będzie w terminie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. 

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

nr OR.IV.0025.1.2020. 

 

Ad. 3 

 

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Edukacji dot. porozumienia z organem 

prowadzącym co do ustalenia wysokości opłat za posiłki wychowanka w Młodzieżowym 

Ośrodku Wychowawczym w Rudach. 

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

578391. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął stawkę za wyżywienie w wysokości  

14,00 zł za wychowanka i pozytywnie zaopiniował wprowadzenie ww. zmiany stawki  

za wyżywienie w stołówce ośrodka przez Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r.  

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Wydziału Komunikacji i Transportu  

dot. zapoznania się z protokołem Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o. z dnia 20.11.2020 r. 

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

579848. 

Wicestarosta przypomniał, że przedmiotem Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników 

spółki PKS w Raciborzu Sp. z o. o. w dniu 20 listopada 2020 r. było podjęcie uchwały  
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nr 1/2020 w sprawie przyznania wynagrodzenia uzupełniającego za rok obrotowy 2019 

Prezesowi Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o.  

panu Damianowi Knurze.  

W trakcie Zgromadzenia Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego Tadeusz Skatuła zapytał, 

jaka jest wysokość wnioskowanego wynagrodzenia uzupełniającego dla Prezesa PKS, 

ponieważ z wytycznych nie wynika jednoznacznie kwota, jest tylko powiedziane 50 % 

wynagrodzenia podstawowego Prezesa. W odpowiedzi podano, że kwota wnioskowana 

wynosi 6 339,07 zł, tj. 50 % wynagrodzenia podstawowego Prezesa PKS w roku poprzednim. 

Wicestarosta Powiatu Wodzisławskiego Tadeusz Skatuła zaproponował doprecyzowanie  

w zasadach wynagradzania Prezesa wysokości wynagrodzenia uzupełniającego, co pozwoli 

uniknąć błędnej interpretacji w przyszłości, szczególnie jeżeli to wynagrodzenie zmieniałoby 

się w trakcie roku.  

W trakcie Zgromadzenia Prezes PKS w Raciborzu Sp. z o. o. podsumował działalność Spółki 

za rok 2019. Przekazał, że rok 2019 był rokiem trudnym dla Spółki pod względem licznych 

zmian rozkładu jazdy autobusów, docieraniem się gmin pod względem realizacji kursów  

i dofinansowaniem do nich. To rok przełomowy, ponieważ udało się sfinalizować umowę  

z Powiatem Raciborskim o dofinansowanie kursów nierentownych, co ustabilizowało finanse 

Spółki oraz sytuację kadrową, szczególnie braków wśród kierowców autobusowych. W roku 

2019 dopięto do końca umowę na zakup 10 autobusów dla Spółki, które obecnie są 

eksploatowane na terenie Powiatu Raciborskiego.  

Ponadto Prezes PKS w Raciborzu Sp. z o. o. przedstawił aktualną sytuację Spółki. Podkreślił, 

że to rok bardzo dużych wyzwań z powodu panującej pandemii Covid-19. Od początku tej 

pandemii w Spółce dokonano szeregu zmian w rozkładach jazdy, stosowano obniżenia 

etatów, ograniczenia kosztów, itp. Spółka starała się o pomoc państwową,  

m.in. dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników oraz przesunięcia różnych płatności.  

Na koniec października br. sytuacja Spółki jest stabilna, zysk wynosi ok. 130 000,00 zł, 

wszystkie płatności są realizowane na bieżąco, jedynie zostają zobowiązania z tytułu ZUS  

za 3 miesiące, które zostały stosowną umową przesunięte do realizacji na 2021 rok i wynoszą 

ok. 500 000,00 zł. Prezes PKS poinformował, że obecnie ze względu na nauczanie zdalne  

w szkołach nie ma sprzedaży biletów miesięcznych za listopad i grudzień 2020 r., związanej  

z tym dotacji, a w konsekwencji tego Spółka nie ma w tych miesiącach przychodów ze strony 

klientów. Sytuacja ta obciąży samorządy w ramach zawartych umów, chociaż przyznał 

Prezes, że wie, iż samorządy nie mają dodatkowych środków ze względu na koniec budżetów 
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tego roku. Przeprowadzone w ciągu roku ograniczenia kosztów i etatów dały możliwość,  

że Spółka PKS jakoś przetrwa listopad i grudzień 2020 r. ale na pewno pojawi się problem  

w kolejnych miesiącach, jeżeli uczniowie nie wrócą do szkół i nie powróci sprzedaż biletów 

miesięcznych.  

Skarbnik Powiatu potwierdził, iż za listopad br. gminy nie przekazały w ramach 

rekompensaty środków finansowych w wysokości ok. 150 000,00 zł. Należałoby podjąć 

decyzje w jaki sposób sytuacja ta ma zostać rozwiązana, mając na względzie to, że również  

w grudniu Spółka nie będzie sprzedawać biletów miesięcznych. 

Wicestarosta przekazał, że Prezes PKS analizuje czy spółka samorządowa, jaką jest PKS, 

może ubiegać się o dodatkową pomoc ze strony państwa, w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii w kraju. Z tego co wiadomo na dzień dzisiejszy to wydaje się, że nowa tarcza 

antykryzysowa nie daje takich możliwości.  

 

Ad. 4 

 

W tym miejscu Starosta rozpoczął omawianie materiałów dodatkowych.  

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok (rezerwa ogólna).  

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

581029. 

Skarbnik Powiatu zaproponował, aby zmniejszyć plan rezerwy ogólnej o kwotę 4 500,00 zł  

i zwiększyć o ww. kwotę plan wydatków będących w dyspozycji Wydziału Organizacyjnego, 

z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2020 rok?  

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. 

 

Starosta przedstawił: 

1) Uchwałę Nr 4200/III/218/2020 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Katowicach z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd 
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Powiatu Raciborskiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2021-2032, 

2) Uchwałę Nr 4200/III/217/2020 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Katowicach z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania 

deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok Zarządu Powiatu 

Raciborskiego, 

3) Uchwałę Nr 4200/III/216/2020 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Katowicach z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd 

Powiatu Raciborskiego projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem  

i materiałami informacyjnymi.  

 

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

580231,580233, 580229. 

Starosta przekazał, że w ww. uchwałach Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 

wydała pozytywne opinie.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z: 

1) Uchwałą Nr 4200/III/218/2020 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Katowicach z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd 

Powiatu Raciborskiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Raciborskiego na lata 2021-2032, 

2) Uchwałą Nr 4200/III/217/2020 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Katowicach z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania 

deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok Zarządu Powiatu 

Raciborskiego, 

3) Uchwałą Nr 4200/III/216/2020 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Katowicach z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd 

Powiatu Raciborskiego projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem  

i materiałami informacyjnymi 

oraz postanowił o ich przekazaniu na sesję w dniu 22 grudnia 2020 r.  

 

Nawiązując do ustaleń z poprzedniego posiedzenia Starosta przedstawił wyjaśnienia 

Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, 
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o których mowa w piśmie nr CKZiU2.372.01.20 z dnia 27 listopada 2020 r. dotyczące 

przyczyn korekty i niedotrzymania terminu uregulowania podatku VAT.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 580104. 

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

poinformował, że przyczyną korekty i niedotrzymania terminu uregulowania podatku był 

fakt, iż faktura wystawiona przez firmę zagraniczną miała naliczoną stawkę 23%.  

To pozwoliło sądzić, że podatek został odprowadzony poprawnie. W związku z powyższym 

nie dotrzymano terminu odprowadzenia podatku VAT co skutkuje naliczeniem karnych 

odsetek.  

Zdaniem Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzeja Chroboczka odsetki w kwocie 

31,00 zł powinien zapłacić Dyrektor Centrum. 

Skarbnik Powiatu wyjaśnił, iż nie ma możliwości, aby nakazać zapłatę ww. odsetek, dodając, 

że w tym przypadku nie można mówić o celowym działaniu Dyrektora i Głównej księgowej 

Centrum.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął wyjaśnienia Dyrektora Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, o których mowa w piśmie  

nr CKZiU2.372.01.20 z dnia 27 listopada 2020 r. dotyczące przyczyn korekty  

i niedotrzymania terminu uregulowania podatku VAT. 

 

Starosta zapoznał zebranych z pismem Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego,  

który przekazał Uchwałę Nr XXIII/193/2020 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 listopada  

2020 r. w sprawie przekazania petycji do organu właściwego do jej rozpatrzenia.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 580455. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z Uchwałą Nr XXIII/193/2020 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie przekazania petycji do organu 

właściwego do jej rozpatrzenia. 

Następnie rozpatrzył, zgodnie z właściwością, petycję mieszkańców miejscowości Tworków 

o podjęcie działań mających na celu ujęcie w planach inwestycyjnych oraz możliwie szybkie 

wybudowanie wzdłuż opisanej w przedmiotowej petycji trasie, na odcinku co najmniej  

od skrzyżowania z DK 45 do Hanowca chodnika, umożliwiającego bezpieczne poruszanie się 

po drodze.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w pełni popiera inicjatywę mającą na celu m.in. budowę 

wnioskowanego ciągu pieszego. W opinii Zarządu Powiatu Raciborskiego realizacja 
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przedmiotowej inwestycji drogowej przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa 

wszystkich użytkowników drogi powiatowej, spełniając tym samym oczekiwania 

mieszkańców Tworkowa. 

Pismo o sposobie rozpatrzenia petycji przez Zarząd Powiatu Raciborskiego przygotuje 

Kierownik Referatu Audytu i Kontroli.   

 

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 1 grudnia 2020 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 1 grudnia 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 ogłoszenia otwartego konkursu ofert 

na powierzenie do realizacji zadania publicznego Powiatu Raciborskiego z zakresu 

pomocy społecznej. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2020 rok (rezerwa ogólna). 

 

 


